Občanské sdružení Slunečnice informuje

Milí spoluobčané, léto se nám přelévá do podzimu a tak si dovolíme
malé ohlédnutí po akcích které se nám už letos podařily uskutečnit.
Jako první to bylo plavecké dopoledne v Aquaparku Kravaře. V tomto
moderním aquaparku jsme si příjemně odpočinuli a relaxovali v bazénu
či vířivce. Děti raději řádily v divoké řece, brouzdališti nebo na tobogánu.
Den matek se nám podařilo oslavit hlavně díky dětem a učitelkám naší školy, které
si připravily veselý program plný tance, povídání a dárků pro své maminky. Děti
humorně maminky seznámily s tím, co je čeká v souvislosti s plánovanou přestavbou
školy.

Na oslavu Dne dětí jsme zase my dospělí přichystali pro naši mládež branný závod. Nejen děti , ale i
dospělí si mohli vyzkoušet svůj um střelbou ze vzduchovky, šplhem po lanových překážkách či hodem
granátu. V cíli už čekalo na všechny malé občerstvení a pro vítěze jednotlivých kategorií pěkné ceny.
Pohodové odpoledne plné sluníčka se vydařilo.

Zatím poslední akcí, kterou jsme uskutečnili 10. 10. 2010 byl výlet na Pustevny. Vyjeli jsme si lanovkou a
podnikli výšlap za Radegastem. Počasí nám jako už tradičně přálo, takže se z výletu vrátili všichni nadmíru
spokojeni.

Tak to bylo ohlédnutí za uskutečněnými akcemi. No, a co nás ještě čeká?
Další plánovanou akcí bude listopadová návštěva loutkového divadla v Ostravě. Termín akce bude upřesněn
dle programu divadla.
Vaněk František - předseda o.s. Slunečnice

Ze života našich seniorů
•

14. září jsme navštívili Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě a shlédli operetu Johanna Strausse
Netopýr, operetu s pověstnou orchestrální předehrou, krásnými kostýmy a velkolepou scénou.
•
23. září jsme se vypravili na exkurzi společnosti OZO Ostrava, která zpracovává komunální
odpad mimo jiných i z naší vesnice. Po velmi poutavé a zajímavé přednášce jsme si prohlédli
provoz na třídění a zpracování různých druhů odpadu, na vlastní oči jsme se přesvědčili, že se
např. plasty ještě dále třídí na bílé, zelené a ostatní, které se pak odvážejí
k dalšímu zpracování. S drobnými dárečky, které nám průvodkyně věnovala
jsme se dále vypravili na prohlídku hornického muzea Landek. Toto pracoviště
havířů, které ještě nedávno zásobovalo naše
hospodářství černým uhlím, mnohdy za krutých
podmínek, jsme měli možnost si prohlédnout
pod zemí. Procházeli jsme zajímavě
upravenými dlouhými podzemními chodbami,
poslouchali zajímavé historky ze života horníků
a dozvěděli se také spoustu zajímavých informací. V hornickém
muzeu jsme obdivovali vystavené různé hornické stroje, kterými
se uhlí dobývalo. Celý den nám počasí přálo. Naše putování jsme ukončili návštěvou olbramické
hospůdky, kde si většina účastníků dala malou chuťovku a spokojeně se rozešla domů.
• 25. září pořádal náš klub zájezd pod názvem Putování po Hané.
Prvním cílem byla návštěva partnerské obce Olbramice u Náměští na Hané. Starosta obce
Jindřich Solovský nás postupně všechny vřele přivítal a v jejich
malé hospůdce nabídl občerstvení. Krátce jsme diskutovali nad
problémy obou obcí. Ukázal nám kapličku zasvěcenou sv.
Vítovi a vyprávěl o její historii. Dovolím si nyní, vyřídit všem
občanům naší obce pozdrav
od pana starosty.
Dále
jsme
navštívili
nedaleké lázeňské město
Slatinice. Prohlédli si zde
muzeum automobilových
veteránů – automobily a motocykly z 30 let min. století, dobové
artefakty, historické nářadí, ukázky staré automobilové
techniky.
V podstatě přes hlavní cestu se nacházejí Lázně Slatinice, kde
se léčí nemoci pohybového ústrojí, bolesti zad, páteře a kloubů,
pooperační stavy, poúrazové stavy, artrózu a osteoporózu.
Minerální prameny přírodní sirné vody s hypotonickým obsahem
sirovodíku a řadou dalších zdraví prospěšných prvků mají velmi
příznivý vliv na nemoci pohybového ústrojí a některých kožních
onemocnění. Po obědě v lázeňské jídelně jsme si vyslechli velmi
zajímavou přednášku jednoho z lékařů lázní.
Pomalu jsme se rozloučili a vydali se na další plánovanou
prohlídku, tentokrát muzea v Čechách pod Kosířem,
kde program byl nezapomenutelným zážitkem, neboť
spojoval dávnou minulost se současností. Každý
člověk, který vstoupí do Muzea historických kočárů a
překročí nápis, který je vsazen do české země, si začne
uvědomovat a přemýšlet o věcech, na které by nikdy
nepomyslel. Poprvé jsme tak mohli vidět ojedinělou a
největší sbírku historických kočárů a luceren ve
střední Evropě. Byl zde např. největší kočár všech
dob, 50 kočárů včetně saní, největší sbírka smutečních

kočárů a biskupských kočárů. Prohlídka byla velmi zajímavá a všem se hodně líbila.
Protože nám počasí velice přálo, někteří účastníci využili možnosti si udělat malou procházku
zámeckým parkem, který se nachází jen pár metrů od muzea, kde
jsme našli velmi pozoruhodné a vzácné druhy rostlin i živočichů.
Také zde stojí čtyřkřídlý barokní zámek, který byl v 18. století
přestavěn v empírovém slohu. Od roku 1945 je zámek majetkem
státu.
ámecký
park
byl
obnoven po roce 1987
podle návrhů Jaroslava
Šubra.
Původní
zahrada
vznikla mezi dvěma rybníky
již za kněžny Terezie
z Lichtensteina počátkem 18.
stol. Barokně park zformoval
hrabě František Štěpán Silva
Tarouca v 70. letech 18. stol. a později ve 30 letech 19. stol. jej
velkoryse upravil hrabě František Josef I. Silva Tarouca.
Přesně v 18 hodin jsme si naplánovali odjezd domů, přesně
v 18hodin začalo vydatně pršet. Cestu domů jsme si krátili
zpěvem. Tentokrát se výlet opravdu vydařil a všech 41 účastníků se sice unaveně, ale spokojeně
rozešlo do svých domovů s pocitem příjemně stráveného sobotního dne.
Jelikož končí volební období, chci poděkovat jménem Klubu důchodců vedení obce v čele s panem
starostou za podporu a spolupráci, kterou nám projevili.
Za Klub důchodců František Vaněk
Inzerce

