
Hodnotící zpráva výboru Senior klubu Palkovice za rok 2012 

pro výroční členskou schůzi 27. 2. 2013 

Připravila jsem si přehled činnosti našeho klubu a chtěla bych vám toto připomenout. Očekáváme 

vaše připomínky v diskusi, mohou nám být námětem pro další práci. 

Minulá výroční členská schůze našeho Senior klubu se konala 22. února 2012. Sešlo se nás 59 

a jistě si vzpomínáte, že jsme se tenkrát rozloučili se 6 zasloužilými členy výboru a pro nastupující 

rok doplnili výbor o paní Alenu Pochybovou, Marii Kišovou, Ing. Jiřího Bužka a Ladislava Mertu. 

Ihned po ukončení schůze se sešel nový kolektiv, aby se rozdělily úkoly a připravily podklady pro 

novou práci. 

Funkci předsedy převzala Anna Sasynová, jednatelem byla zvolena Iva Mičulková, pokladnu 

převzala Marie Kišová a kulturními pracovníky se stali Jarmila Lederová (s péčí o kroniku 

a vývěsní skříňku) a Ing. Jiří Bužek. Milada Halatová a Alena Pochybová převzaly evidenci členů 

a péči o jubilanty a Marie Skurková a Ladislav Merta zůstali jako pracovití členové výboru. 

Bohužel, brzy po zahájení činnosti se Ladislav Merta přestal o práci výboru zajímat. Proto od 

června na jeho místo ochotně nastoupila znovu paní Anna Seibertová, když se vyřešily její rodinné 

problémy. Vytvořil se tak opět dobrý pracovitý kolektiv, který se pravidelně scházel vždy první 

středu v měsíci, účastnil se všech akcí a jejich přípravy. Za uplynulý rok se výbor sešel 15krát a pro 

vás, členy, zorganizoval: 3 besedy (Policie, Libor Uher a Jaroslav Pešat), 3 zájezdy (2× Polský 

Těšín a Krakow), 3 exkurze (Hyundai, Frýdecký zámek a Marlenka), 5 společenských akcí 

k zábavě a utužení celého kolektivu (vaječina, placky, návštěvy Senior klubů Hukvaldy a Kozlovice 

a předvánoční posezení) a 1 předvánoční posezení. 

 28. března to byla beseda s Českou policií, kdy nás poručík Petr Gřes a zástupce BESIPu pro 

Moravskoslezský kraj Pavel Rakus poučili na téma „Důchodci a bezpečnost“, rozdali nám 

reflexní pásky, tašky a mnohé poučné brožury. Zúčastnilo se 39 členů, besedu vedla paní Iva 

Mičulková.  

Na tuto akci ihned navázala poutavá přednáška palkovického občana – horolezce Libora Uhra. 

Vyprávěl, promítal, a tím přiblížil svůj namáhavý výstup na obávanou horu K2 v Himalájích 

jako člen osmičlenné české výpravy. Náš počet na besedě tentokrát doplnili další palkovští 

občané, sportovci i žáci základní školy. Bylo nás celkem 145. 

 Ve středu 25. dubna jsme tradičně navštívili Polský Těšín. Tentokrát se přihlásilo jen 

34 účastníků. Vedoucí byla paní Anna Sasynová. Došli jsme k závěru, že nízká účast mohla být 

vyvolána termínem po Velikonocích, finančními problémy nebo zprávami o nevhodných 

potravinových přísadách v polských výrobcích. 

Každá naše akce bývá zveřejněna ve vývěsní skříňce, v Palkovických listech a mnohdy i v místním 

rozhlase. Pomocníkem je nám novinový stánek u Kubalů. U této příležitosti děkujeme paní Aleně 

Široké, vedoucí stánku, za vedení zápisu na akce i výběr poplatků. Je ochotná nám s paní Alenou 

Pochybovou předávat vaše připomínky k rozvoji činnosti do budoucna. Dobře se nám s ní 

spolupracuje. Můžeme a budeme je nadále využívat my, ale i vy. 

 15. května jsme si prohlédli památky a prostory Frýdeckého zámku a okolí a odpoledne výrobnu 

medových dortíků ve firmě Marlenka. Odjížděli jsme spokojeni, poučeni a obdařeni balíčky 

sladkostí. Vedoucí zájezdu byla paní Milada Halatová, zúčastnilo se 43 členů. 

 Odpoledne 27. června proběhlo na Bařině tradiční smažení vaječiny. Akci vedla paní Marie 

Skurková a zúčastnilo se jí 65 hostů. Poděkovali jsme Mysliveckému sdružení za bezplatné 

zapůjčení prostoru chaty. Poděkování patří i harmonikářům – Josefu Chlebkovi a Tomáši 

Kalkusovi, protože přispívají vždy k dobré náladě bez náhrady. Poděkování si zaslouží 

samozřejmě i kuchařky a jejich pomocníci. 

 Ve středu 18. července jsme si vyjeli vláčkem Podhoráčkem na Hukvaldy. Volně jsme si prošli 

oboru, hrad, kostel sv. Barbory, někteří muzeum Leoše Janáčka, zahradu Tropic, pekárnu 

chutných koláčů a všichni se zúčastnili zakončení v restauraci Pod Hradem. Bylo nás tam 28 



osob včetně dětí. Mnohé odradilo deštivé počasí předcházejících dnů, ale vyšlo nám to. Byla to 

pěkná procházka – pro mnohé i vzpomínka na mládí – no, spokojenost. Vedoucí byla paní Anna 

Sasynová. 

 22. srpna jsme strávili pěkné odpoledne v Kolibě u Bačů, tentokrát pod útulnými stany Obecního 

úřadu. Tradičně se smažily bramborové placky. Zúčastnilo se nás 70, akci vedla paní Iva 

Mičulková. Opět k dobré náladě přispěli naši osvědčení harmonikáři a nastoupily zkušené 

kuchařky, chyběla jen dožínková atrakce. 

 Za krátkou dobu, 15. září, jsme se opět vrátili na Hukvaldy. Tamní Senior klub pozval naše 

zástupce na slavnostní setkání u příležitosti jejich 40. výročí založení klubu. Oslavy se zúčastnili 

Anna Sasynová, Marie Skurková, Iva Mičulková a Ing. Jiří Bužek. V přátelském prostředí tamní 

Základní školy jsme se setkali se zástupci Senior klubů Kozlovice, Lhotka, Brušperk, Fryčovice, 

Stará Ves nad Ondřejnicí a Krmelín (tj. zástupci klubů z obcí povodí řeky Ondřejnice). V dobré 

náladě a při pohoštění se zavzpomínalo a při loučení jsme všem oznámili, že v letošním roce 

2013 vzpomeneme u nás v Palkovicích 30. výročí vzniku našeho klubu. Slíbili jsme, že se 

podobně setkáme u nás. 

 Na středu 19. září jsme zorganizovali zájezd do polského Krakowa, korunovačního města 

polských králů a do roku 1596 hlavního města Polska. Vedoucím zájezdu byl Ing. Jiří Bužek 

a zúčastnilo se ho 42 výletníků. Prohlédli jsme si královský hrad Wawel, starodávné město 

a budeme dlouho vzpomínat na (pro nás, hůře chodící) náročný výlet, ale plný dojmů a pěkných 

vzpomínek. 

 Za necelý týden, v úterý 25. září, se uskutečnila pro členy našeho klubu dlouho očekávaná 

exkurze do automobilky Hyundai v Nošovicích. Zúčastnilo se 49 členů a vedoucím byl opět Ing. 

Jiří Bužek. I závěrečné posezení v Lesní restauraci v Místku bylo pro nás příjemným 

zakončením. Tentokrát jsme pro změnu a velký zájem přeobjednali větší autobus a vrátili jsme se 

spokojeně o něco dříve, ale bylo to zajímavé a pěkné. 

Chtěla bych vám říct, že plán práce na začátku každého roku připravujeme v nejlepší snaze, aby byl 

zajímavý a pestrý, ale vždycky se může stát, že se něco změní. Proto vás prosíme, abyste sledovali 

vývěsní skříňku, Palkovické listy, místní rozhlas nebo internet i přesto, že vám plán předkládáme. 

Jiný způsob informací o případných změnách nemáme. Vyjádřit se k tomu můžete dnes v diskusi. 

 24. října to byl opět podzimní zájezd do Polského Těšína. Zúčastnilo se ho 41 lidí a vedoucím 

byla opět paní Anna Sasynová. Vrátili jsme se sice spokojeni, něco nakoupili, ale máme pocit, že 

zájem o polskou burzu – o nákupy v Polsku - u vás, členů, klesá. Uvažujeme, zda máme příští 

akce do Polska ještě organizovat. To dáváme také do diskuse v další části dnešní schůze. 

 Večer 21. listopadu jsme besedovali s panem Jaroslavem Pešatem ze sousedních Zelinkovic 

o jeho cestách za poznáním přírody v Americe. Zúčastnilo se nás 38 lidí, akci vedla paní Anna 

Sasynová. Poznali jsme nejen kus cizí země, ale i zajímavé postřehy a poznatky autora. Příští 

jeho návštěva snad bude na východ – směr Čína. Prý se tak můžeme a máme na co těšit. 

 Na 27. listopad jsme obdrželi opět pozvání pro zástupce našeho Senior klubu, tentokrát do 

Kozlovic. Také zavzpomínali na založení svého klubu před 25 lety. Za náš klub je navštívily 

paní Milada Halatová, Alena Pochybová a Marie Skurková. Vrátily se nadšené a s podněty pro 

organizaci schůze u nás, v Palkovicích, k již dříve řečenému 30. výročí. 

 Závěr roku 2012 dovršila velká prosincová akce, organizovaná spolu s Obecním úřadem – naše 

předvánoční posezení v restauraci Pod Habešem 12. prosince. Prodej bandurů, bohatá tombola 

i cimbálová muzika Hůrčánku přispěly k úspěšnému zakončení roku tím víc, že mezi nás bylo 

přizváno Obecním úřadem několik 70 a 75letých jubilantů. Tím se spoluorganizátorem setkání 

stal i Obecní úřad, a proto přišli mezi nás starosta Radim Bača a předseda sociální komice Tomáš 

Huďa. Odměnou za (možná dobrou) spolupráci bylo chutné pohoštění s přípitkem pro všechny. 

Zúčastnilo se 98 důchodců a akci vedla paní Anna Sasynová. 

Z tohoto hodnocení roku jste poznali, že naše práce byla pestrá i tím, že se, tak jako představitelé 

obce, stýkáme i my, senioři, s kluby povodí řeky Ondřejnice. Potěšilo nás, že jsme obdrželi od 



všech k Vánocům a Novému roku blahopřání, která byla také vystavená v naší vývěsní skříňce. My 

jsme je samozřejmě opětovali a těšíme se na další spolupráci. 

I přes počáteční nesnáze roku 2012 hodnotíme uplynulý rok jako zajímavý a společensky úspěšný. 

Snažili jsme se pro vás připravit program tak, aby obohatil a zpestřil naše odcházející mládí. Pokud 

máte vy nějaké připomínky, rádi vymezíme čas na diskusi. 

Tedy v roce 2012 to bylo 15 společenských akcí za celkové vaší účasti 799 lidí, což hodnotíme jako 

pěkné. 

Náš klub čítá 197 členů. Bohužel nemohou být všichni aktivní. Ti starší se akcí nezúčastňují, ale 

přibývají noví členové – aktivní. Naší nejstarší členkou Senior klubu je paní Marie Fajkusová, která 

se letos dožívá krásných 93 let v čilosti a plná zájmů o vše. V uplynulém roce jsme se rozloučili se 

4 našimi členy, osobní blahopřání s dárkem jsme předávali 9 sedmdesáti a osmdesátiletým členům 

a ostatním 12 jubilantům byla zaslána písemná gratulace. Blahopřání ke zlaté svatbě jsme předali 

dvěma manželským párům a blahopřání k diamantové svatbě jednomu manželskému páru. Ostatní 

jubilanty vzpomínáme v Palkovických listech. 

Tím bych rok 2012 uzavřela a děkuji za pozornost. 

Za výbor Senior klubu Palkovice 

jednatelka Iva Mičulková 


