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TISKOVÁ ZPRÁVA
Senioři z Mariánských Hor byli opět na výletě a zítra jedou na další

Po úspěšných cestách na Lysou horu a do lázní Darkov, které pro místní seniory zorganizovalo 
vedení mariánskohorské radnice, se včera uskutečnil další výlet, tentokrát do malebných Kozlovic 
a do známé firmy Marlenka v Lískovci u Frýdku-Místku.

Zhruba padesát seniorů společně se starostkou obvodu Lianou Janáčkovou a místostarostkou 
Janou Pagáčovou navštívilo nově zrekonstruovaný areál Fojtství v Kozlovicích, kde si prohlédli 
expozici Obecné školy z 18. století. Návštěvníci na vlastní oči viděli dobové učebnice, dřevěné 
lavice, břidlicové tabulky a další zajímavosti. „Zvlášť tiskopis Komenského mravoučné desatero, 
které je součástí expozice a které jsme si mohli i zakoupit, neztratilo, podle mého názoru, ani 
v našem století nic ze své aktuálnosti,“ poznamenala místostarostka obvodu. Po prohlídce školy 
ještě senioři navštívili Kozlovický pivovar a ochutnali vzorky specifických kvasnicových piv. 

Poté už na výletníky čekal známý areál Na mlýně, kde si po výborném obědě nejprve odpočinuli 
v krásném prostředí. Někteří si prohlédli malý skanzen dobových nástrojů a obydlí, ti zdatnější 
vystoupali ke zvoničce, odkud byl nádherný výhled na Beskydy a pohoří Ondřejníku. „Odpočinek 
v oáze klidu, čerstvého vzduchu a malebného prostředí všechny návštěvníky nadchl. Navíc nám 
vyšlo počasí, takže už to ani nemůže být lepší,“ řekla starostka Liana Janáčková a dodala: „Ani se 
nám odtud nechtělo, někteří senioři zde byli poprvé a byli mile překvapeni, jak krásný kout našeho 
kraje se nachází nedaleko Ostravy. Jsem opravdu ráda, že jsme výlet mohli uskutečnit a že se 
nám takto vyvedl.“ Na závěr výletu byla připravena prohlídka známé firmy Marlenka s ochutnávkou
tamních sladkých specialit, které si návštěvníci mohli i zakoupit.

Výlet další skupiny seniorů se uskuteční se stejným programem ještě ve čtvrtek 15. září. Odjezd 
od radnice v Mariánských Horách je naplánovaný na 8.30 hodin. „Věříme, že krásné počasí vydrží 
a že i tento další výlet bude pro všechny zúčastněné krásným zážitkem, na který budou dlouho 
vzpomínat,“ uzavřela místostarostka Jana Pagáčová.
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