
Hodnoticí zpráva práce výboru Senior klubu Palkovice za rok 2013 

Poslední výroční členská schůze našeho Senior klubu se konala 27. února 2013. Sešlo se nás 

65 členů. Řekli jsme si, že v klubu máme zaregistrováno 197 členů, zhodnotili jsme svou práci za 

rok 2012 a vytýčili si plán práce na následující rok. Program schůze tentokrát doplnil doktor Leder 

mladší, zajímavostmi z rodinného cestování, tentokrát po Kambodži. 

Uplynul opravdu rok a my se dnes za ním ohlížíme. 

K začátku roku 2014 máme 211 členů a výbor našeho klubu pracoval po celý rok v počtu 11 členů: 

Anna Sasynová zastávala práci předsedy, Marie Kišová pracovala jako pokladní, dalšími členy byli 

Ing. Jiří Bužek, Ladislav Fuciman, Milada Halatová, Ing. Isidor Kahánek, Jarmila Lederová, Iva 

Mičulková, Alena Pochybová, Anna Seibertová a Marie Skurková. 

Výbor se scházel pravidelně vždy první středu v měsíci a to na 12 schůzích plánovaných 

a 3 mimořádných. Od června se scházíme ve vlastní klubovně tady v Kulturním domě v poschodí – 

místnost za bývalou promítací kabinou. Poděkování posíláme tímto Obecnímu úřadu, zvláště paní 

Martině Mertové. Získali jsme také nové vývěsní skříňky, takže jste informováni o akcích u Kubalů 

– skříňka č. 9, na horním konci u budovy Policie České republiky a na Myslíku u kaple 

(u transformátoru?). Informace tam zveřejňuje Ing. Kahánek. Osobní roznášení pozvánek jsme 

vzhledem k postupujícímu věku nás všech zajišťovat nedokázali. Přínosem pro informace je 

i novinový stánek u Kubalů s paní Pochybovou jak pro nás, členy výboru, tak i pro vás všechny. 

V naší činnosti uplynulého roku se objevilo i několik mimořádných nových akcí. Jedná se 

o společné turistické vycházky po okolí – v letním období, o zábavná odpoledne v klubovně 

v podzimních a zimních měsících a o družební činnost s polskými seniory. Jsou to opravdu 

neplánované nahodilé akce mimo celoroční plán, ale včas zveřejněné ve vývěsních skříňkách, 

naplňující heslo nás důchodců: Aby člověk nikdy nebyl sám. 

Plán práce roku 2013 byl motivován 30. výročím založení našeho klubu a za celý rok jsme pro vás 

zorganizovali 1 besedu, 4 zájezdy, 3 exkurze, 3 společné vycházky po okolí, 6 společenských akcí 

a 2 výstavky ručních prací. K 30. výročí založení našeho klubu jsme ve spolupráci s Obecním 

úřadem vydali samostatné číslo Speciál Palkovických listů. Dík za jeho zpracování patří panu 

Vilému Vlkovi. 

 Slavnostní schůze 13. března k 30. výročí založení klubu byla mimořádná i svou účastí. Sešlo se 

nás 91 a pozvání přijalo 19 zástupců senior klubů Povodí Ondřejnice. Přátelské vzpomínání 

doplnil kulturní program „Havířovské babky“ a tradiční hudba pana Koloničného, pohoštění 

a dobrá pohoda. 

 Na tuto schůzi navázala i dubnová akce Senior klubu – výstava ručních prací (11. – 14. dubna). 

Dospěla pěkných výsledků. 39 vystavovatelů a 386 návštěvníků včetně žáků naší Základní školy. 

Několik obrázků s článkem se dostalo do tisku Deník a jako všechny naše akce jsou vedeny na 

internetových stránkách obce. Potěšila nás návštěva Senior klubu Kozlovice i pochvalná slova 

představitelů naší obce. 

 Na dubnovém výboru jsme zorganizovali turistický výšlap č. 1. Cílem byl Horský hotel Hůrky 

(= známý Kocián), termín 1. května a trasa: Myšák – Podhůří – rozhledna Kabátice – Barborka. 

Akce s 16 zdatnými turisty se vydařila. Počasí vydrželo, trasa 9 km dlouhá se s dobrou náladou 

zdolala a to byla inspirace k dalším letním vycházkám. 

 22. května jsme se vypravili autobusem na Hrčavu, nejvýchodnější obec naší republiky. Pro 

všech 43 účastníků zájezdu zůstane v pěkných vzpomínkách dřevěný kostelík sv. Cyrila 

a Metoděje, přilehlý hřbitov, stará restaurace U Sýkorů, obdivuhodný výklad 72letého průvodce 

Jindřicha Vojkovského, pětikilometrová trasa na Trojmezí, Lurdská jeskyně i největší dřevěná 

restaurace v republice – Hotel Grůň v Mostech u Jablunkova. Sportovní bobová dráha některé 

z nás lákala, ale většinou děsila. Dobře, že bylo málo času. 

 Méně náročná, ale veselá byla akce 12. června u myslivecké chaty na Bařině. Pro 57 labužníků 

naše kuchařky usmažily vaječinu ze 191 vajec. Vítáni byli, jako hosté, senioři z Metylovic. 



Harmonikáři Josef Chlebek a Tomáš Kalkus přivodili pro nás dobrou náladu a člena výboru 

Ladislava Fucimana k tanci s jubilantkou Miluškou Pavlíčkovou. Pěkné. 

 Ve středu 19. června se vyrazilo na turistický výšlap č. 2 přes Rozsušky a Královu horu do 

Kozlovic – Ve Dvoře. Pěkné počasí, spokojenost a dobrá nálada provázela celou trasu 

15 zdatných turistů. Pěší výlety po blízkém okolí se zalíbily. 

 Přátelství a pohostinnost provázely i poslední červnovou akci, a to v sobotu 22. června. Pod 

vedením starosty Obecního úřadu se kolektiv 27 členů dostal do Porąbky, střediskové obce 

v Polsku. Zúčastnili jsme se jejich tradiční svatojánské slavnosti. Společně se sportovalo, 

závodilo, zpívalo, vily se věnečky z lučního kvítí a zahájila se tak série dalších setkání, která se 

do konce roku opakovala ještě několikrát. Vše přátelské, přívětivé a pohostinné. 

 V měsíci červenci jsme zorganizovali i zajímavý a poučný zájezd. Se 43 účastníky jsme 

navštívili prostory řemenářské dílny v sousedních Metylovicích, otevřené od roku 2010 jako 

obecní muzeum „Kožane město“. Vzpomínáme si, že Metylovice byly vždy spjaty s kožedělnou 

výrobou, zvláště výrobou bičů a to nám muzeum připomnělo stejně, jako galerii historie obce, 

a výtvarnou činnost profesora Luňáčka.  

Z Metylovic jsme pokračovali do bioplynové stanice Beskyd Agro Palkovice v Hodoňovicích, 

kde všichni žasli, že zemědělci vyrábějí elektrickou energii.  

Cílem zájezdu byla Dolní oblast Vítkovice, dnes kulturní památka na 15hektarovém komplexu 

bývalého „železného srdce naší republiky“. Také muzeum – od těžby uhlí, přes výrobu koksu, až 

k výrobě surového železa. Poznali jsme tím jediný průmyslový komplex tohoto charakteru v celé 

Evropě. 

 V červenci nás opět pozvali senioři z polské Porąbky, ale na 2 dny. 19. a 20. července nás 

provázeli okolím Porąbky, lanovkou na horu Żar k horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny 

i prohlídku blízkého města Żywiec a muzea Arciknížecího pivovaru. Besedovali jsme, spřátelili 

se. 

 Pestrý byl i měsíc srpen. Ve středu 21. to bylo tradiční smažení bramborových placků „U Bačů“. 

85 členů a příznivců klubu si pochutnalo na výrobcích z 25 kg nastrouhaných brambor. Tradičně 

se tu zastavila i hudební skupina Palkovjanka a zvýšila počet hostů na 95. Čest našim 

kuchařkám, zvládly to i s úklidem na výbornou. 

 I v sobotu 24. srpna jsme oplývali aktivitou. Slavnosti Obecních dožínek navštívili hosté 

z polských Kobiernic (je to součást střediskové obce Porąbka). O hosty jsme pečovali, 

doprovázeli je při snídani, při dopoledním zájezdu na Hukvaldech i během odpoledního 

programu. 

 Hned nato, v neděli 25. srpna, nás několik odjelo s kapelou Palkovjankou do Polska na jejich 

rybářské oslavy – Na szłaku karpia w Porąbce. Dechovka tam sklidila velké ovace, všichni jsme 

se opět vrátili s tradiční pohodou a přátelskými pocity. 

 To jsme pocítili i za několik dní, ve čtvrtek 5. září, kdy nám metylovští přátelé oplatili pozvání 

na smažení placků u nich na hřišti v Metylovicích. Tam nás zastupovala jen tříčlenná delegace. 

 Celé toto období však neoplývalo jen zábavou. V termínu 9. – 13. září našich 14 členů 

absolvovalo kurz ovládání a užívání osobních počítačů v rámci projektu „Senioři komunikují“ 

pod záštitou Nadačního fondu Livie a Václava Klausových. Všichni účastníci si po týdenním 

školení odnášeli Osvědčení o absolvování kurzu i pocit radosti a uspokojení. 

 V pondělí 16. září se s životem v polské vesnici Porąbka seznámilo dalších 21 našich seniorů. 

Všechny opět překvapilo milé přijetí, kulturní program a dovezli si pěkné vzpomínky. 

 Nečekaný zájem u našich členů vzbudil zájezd na Baťův kanál a do Strážnice 18. září. Pohodlný 

autobus pro 57 osob pojal i zapsané náhradníky a po 3 hodinách jízdy jsme přestoupili 

z autobusu na loď v přístavu ve Veselí nad Moravou, abychom se projeli kanálem. Pro vysoký 

průtok vody řekou Moravou jsme celou trasu lodí neprojeli, ale výhled na malované Slovácko 

postačil. Doplnila ho návštěva skanzenu ve Strážnici, což byl cíl zájezdu. Úplnou tečkou byl 

vinný sklep v Petrově. 

 V sobotu 21. září naše delegace zastoupila představitele obce a přijali jsme pozvání nebo poslání 

do polských Kobiernic. Spolek „Koło gospodyń wiejskich w Kobiernicach“, který u nás 



vystupoval na dožínkových slavnostech, oslavoval výročí 50 let svého založení a jejich vedoucí, 

paní Zofia Dwornik, 50 let vedení tohoto spolku. Naše delegace navštívila oslavnou mši 

v místním kostele, hřbitov a bohatou hostinu s bohatým kulturním programem. Opět všude 

vládlo přátelství a pohostinnost. Proto jsme si naplánovali další setkání u nás před Vánocemi. 

 Na 3. říjen jsme naplánovali turistický výšlap č. 3. A to za kozím sýrem na kozí farmu 

v Myslíku. Plán nám nevyšel a trasa se musela změnit. Vydali jsme se linkovým autobusem do 

Frenštátu – Trojanovic na exkurzi do pohankového mlýna pana Šmajstrly. Poutavá přednáška 

mladého mlynáře, výrobní prostory, výrazy (žerna, necky, řičice) a bohatá nabídka pohankových 

výrobků nás uspokojily. 

 Ve středu 23. října se uskutečnil tradiční nákupní zájezd do Polského Těšína. Sedadla autobusu 

byla plně obsazena a plný byl i úložný prostor při zpáteční cestě. O kulturní zastávku už zájem 

nebyl, všichni spěchali domů. 

 Se sychravým podzimním počasím se činnost našeho klubu přenesla do klubovny. Nejdříve se 

nám zdálo, že se tu budeme scházet každý týden. 13. listopadu se nás sešlo 18 a o zábavu 

a nápaditost bylo postaráno. 

 Na středu 20. listopadu jsme pozvali k besedě myslivce – Ing. Petra Halatu, zástupce ředitele 

Lesů České republiky a Vladimíra Řezníčka za naše Myslivecké sdružení Olešná. Bylo co vidět 

i slyšet a zavedli nás do okolního polesí a honiteb i na lov černého medvěda do Kanady. 

Očekávali jsme od vás větší účast a větší zájem. No, je to za námi. 

 27. listopadu jsme si v klubovně přiblížili vánoční svátky. Pod vedením paní Hlisnikovské 

a Pochybové jsme se naučili vázat adventní věnce a vánoční svícny. Původně měly doplnit 

výstavu betlémů u příležitosti vánočního jarmarku, ale každá z nás si svůj výrobek s potěšením 

odnesla domů. 

 Členové výboru se aktivně zúčastnili i organizace Obecního vánočního jarmarku 7. prosince. 

Z plánovaného doplnění výstavy betlémů pak vzešla 2. výstava ručních prací našich členek 

a zaplnila předsálí Kulturního domu. Navštívilo ji 236 hostů, takže si myslíme, že plánovaná 

jarní výstava v roce 2014 by se nenaplnila. Proto ji ani neplánujeme.  

Program Obecního vánočního jarmarku zpestřila návštěva a hudební vystoupení našich přátel 

z polských Kobiernic. Vytvořili jsme jim v naší klubovně útulné prostředí a snažili se jim oplatit 

jejich pohostinnost. 

 Poslední akce roku 2013 se, můžeme říct, konala tradičně v Restauraci Pod Habšem. Byli 

tradičně přizváni 70 a 75letí jubilanti – vesměs naši členové – a účast 115 hostů byla potěšující. 

Kulturní program tu zajistila cimbálová muzika Ládě Holiše, pan Koloničný a bohatá tombola. 

I tu nás potěšil náš Ladislav Fuciman, když tancem provedl všechna „děvčata“ od předních stolů. 

Děkujeme. 

Můžeme říct, že činnost našeho klubu v roce 2013 byla bohatá. Děkujeme vám, členů, za podporu, 

hojnou účast a děkuji všem členům výboru za obětavou celoroční práci. 

Zvláště bych chtěla poděkovat člence výboru Jarce Lederové. Rozhodla se, že práci ve výboru touto 

výroční schůzí ukončí. Je nám to líto, protože s námi spolupracovala necelých 9 let. Byla 

organizátorkou několika ozdravných pobytů, iniciátorkou mnohých kulturních akcí, poslední 2 roky 

vedla naši kroniku a pečovala o vývěsní skříňku u Kubalů. Chtěla bych jí za tuto obětavou práci za 

vás všechny i za celý výbor poděkovat. 

Protože jí práce našeho Senior klubu nebývala lhostejná, přivedla do našeho kolektivu svou 

nástupkyni – paní Olgu Stejskalíkovou, která se již zúčastnila naší 1. výborové schůze v roce 2014 

a věřím, že doplní náš dobrý kolektiv. Těšíme se na dobrou spolupráci. 

Za výbor Senior klubu Palkovice 

jednatelka Iva Mičulková 


