
Výlet na Hrčavu se povedl 

Ve středu 15.září bylo ráno před obecním úřadem docela rušno. To se ke svému výletu scházeli senioři z 

Dobratic. Stačilo spočítat osoby a po nastoupení do devíti aut se vyrazilo až na samý východní cíp naší 

republiky. Zvládlo se to s menší zajížďkou až k hranicím se Slovenskem a na parkovišti v Hrčavě představil 

organizátor akce Milan Thiel, co nás čeká. Pak již třicítka vyšla nejprve k dřevěnému kostelíku Cyrila a 

Metoděje. Ten je uzavřen a pro veřejnost slouží jen při významných událostech. Přesto jsme mohli v ateliéru 

za kostelem vidět obě postavy z 9.století, jak je vyřezal řezbářský umělec. Na hřbitově je zajímavostí hrob 

maminky známé herečky Jany Hlaváčové. Naše další kroky směřovaly kolem nejmenší školy v okrese, 

kterou navštívil i prezident Václav Havel, už směrem k našemu cíli výpravy. Asfaltová cesta dávala hned od 

počátku zabrat svým klesáním a tak někteří jedinci využili  možnosti zůstat v maličké kavárně s výhledem 

na největší slovenský dálniční most Valy. Ostatní v malých skupinkách pokračovali dál až místo, kde se 

můžete během chvilku dostat do tří zemí. Českou a polskou část lze snadno dosáhnout, protože se v podstatě 

sejde bez problémů k označeným monolitům. Na Slovensko jít je nyní potíž, dřevěná lávka přes potok už 

svým stářím nevydržela a nová se bude stavět teprve nyní. Byl tedy čas na svačiny a také společnou fotku u 

mapy česko-polsko-slovenského pomezí. Zpátky si někteří pospíšili s vidinou návštěvy historické Sikorovy 

hospůdky a my obdivovali, jak při takovém počtu návštěvníků stíhá obsluhu jediná servírka. Důchodci však 

nespěchají a všichni si mohli dát podle svého gusta na co měl zrovna chuť. Zpátky byla ještě jedna velice 

zajímavá návštěva místa, které se teprve nedávno otevřelo veřejnosti a to Návštěvnické centrum Šance. Na 

historické slezsko-uherské hranici se vytvořily na šesti místech tzv.opevněné šance a v Mostech u 

Jablunkova je největší. Systémové opevnění z 16.století prochází terénními úpravami a stojí za to shlédnout.  

Co říci na závěr? Když vyjde počasí a sejde se výborná parta, jsou takové výlety obohacením pro každého a 

na věku nezáleží. Však se stačí podívat na fotky do obecní fotogalerie. KaMoš 

 

 

 

 

 


