
Výroční zpráva výboru Senior klubu Palkovice o činnosti v roce 2019 
Vážení členové a milí hosté, 

dnes se ohlížíme za uplynulým rokem. Letos vstupujeme již do 38. roku své činnosti a v úvodu 

bych rád vzpomenul těsně nedožitých 90. narozenin dlouholetého člena výboru našeho klubu pana 

Josefa Chlebka, který stál v jeho čele v letech 2009 až 2011. Čest jeho památce. 

Rozloučili jsme se s rokem 2019 a je zapotřebí se zastavit a bilancovat, co se nám podařilo a co se 

nepovedlo. Je to již téměř rok, kdy jsme se tady sešli na minulé výroční schůzi. Přestože máme 

k dnešnímu dni 218 členů, sešlo se nás zde pouze 48, abychom zhodnotili svou činnost, seznámili 

se s hospodařením klubu a společenskou aktivitou, plánem činnosti na tento rok a také se v diskuzi 

seznámili s vašimi připomínkami a návrhy. 

Jak jsem již uvedl, máme v evidenci celkem 218 členů, z toho je 151 žen a 67 mužů. Věkové 

složení je v rozmezí od 26 do 93 roků, přičemž průměrný věk je 74 let. V loňském roce jsme se 

navždy rozloučili s 15 členy a přijali jsme 4 členy nové. Zájem mladších seniorů o naši činnost je, 

jak vidíte, minimální. 

Mezi další statistické údaje patří i 5 zájezdů, 12 pravidelných každoměsíčních schůzí výboru 

a 2 mimořádné, 7 tradičních akcí, 2 výlety po okolí, účast na gulášových slavnostech a pár setkání 

s okolními kluby seniorů. 

Výbor pracoval ve složení (v abecedním pořadí): Ing. Jiří Bužek, Ladislav Fuciman, Mgr. Josef 

Gavlas – ten jen do své rezignace k 3. 7. 2019, Milada Halatová, Ing. Izidor Kahánek – který nás 

opustil 16. 2. 2019, Marie Kišová – tato jen do 31. 12. 2019 do své rezignace, Alena Pochybová, 

Anna Sasynová, Anna Seibertová, Marie Skurková a Olga Stejskalíková. 

Naše plány jsou každoročně pečlivě vypracovávány, zveřejňovány a hodnoceny pomocí 

Palkovických listů a ve vývěsních skříňkách. Proto si připomeňme, co se za uplynulý rok událo: 

 Spolkovou činnost jsme v loňském roce zahájili 13. února výroční členskou schůzí za účasti 

62 členů, 2 hostů a televize Polar. Na závěr jsme zhlédli českou filmovou komedii Po čem muži 

touží. 

 14. února se 4 naši zástupci zúčastnili seniorského večírku s živou hudbou v Krmelíně. 

 Ve středu 6. března jsme v rámci oslav Mezinárodního dne žen uspořádali zábavnou talk show se 

spisovatelkou a publicistkou PhDr. Marií Formáčkovou, kterou navštívilo 60 spokojených 

posluchačů. 

 29. března 4 členové výboru přijali pozvání na slavnostní schůzi Klubu seniorů ve Fryčovicích, 

který oslavoval 25 let své existence. 

 Ve středu 17. dubnu nám paní Marcela Kotzurová uspořádala zajímavou, ale poněkud delší 

přednášku o odkyselení organismu, které se zúčastnilo 30 pozorných posluchačů. Na závěr ještě 

prodávala produkty související s tématem prezentace. 

 Na prvomájovou 7kilometrovou vycházku vyrazilo 16 turistů od myslíkovské kaple kolem 

Královy a Kozlovické hory k tzv. Zlaté studni, dále přes Babí horu k vyhlídce Na Magoni a přes 

Skalní vrch a kolem bývalé restaurace Habeš ke studánce Jaštěrka, aby svůj výlet zakončilo 

v Hospůdce Tomis. 

 Ve středu 8. května jsme se v počtu 8 lidí sešli na zahradě předsedkyně klubu na opékání vuřtů. 

 První loňský zájezd se uskutečnil za účasti 42 seniorů 15. května. Prošli jsme se Zoologickou 

zahradou Zlín v Lešné a prohlédli si i interiéry tam umístěného zámku. Po obědě jsme se 

přesunuli do Vizovic, kde jsme navštívili světoznámou výrobnu alkoholických nápojů Rudolf 

Jelínek, a. s., a samozřejmě jsme ochutnali i vzorky jejich produkce. To se líbilo zejména 

mužské části zájezdu. 

 Ve středu 22. května jsme uspořádali vzpomínkové setkání pro bývalé členy výborů s výborem 

současným. Sešlo se nás 12, z toho 6 bývalých členů z 9 pozvaných. Ostatním zabránil v účasti 



na setkání zdravotní stav nebo jiné rodinné problémy. Tohoto setkání se zúčastnil i pan starosta 

Radim Bača, aby bývalým členům výboru předal malé dárky. 

 Následující středu 29. května pořádala Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje v Třinci 

krajské sportovní hry seniorů, kterých se zúčastnilo kolem 400 závodníků z 26 klubů. My jsme 

tam vyslali své 2 zástupce, kde jeden z nich obsadil 3. místo v jedné z 10 disciplín. 

 12. června jsme pořádali v areálu Sportovně-kulturního a společenského centra na Myslíku 

tradiční smažení vaječiny a 2. ročník sportovních her. Za účasti 95 našich i hostujících seniorů 

a 9 přátel z Polska jsme usmažili 3 porce vaječiny z celkem 346 vajec. Velké poděkování za to 

patří všem přípravářům a vrchnímu kuchaři Otovi Brudnému. Sportovních her s 5 disciplínami 

se zúčastnila 4 družstva, aby nakonec dělené 1. místo osadila družstva z Fryčovic a Lhotky 

a Poláci z Kobiernic a naše družstvo skončili na děleném 2. místě. Opět nás nezapomněl 

navštívit pan starosta. 

 Na sobotu 15. června přijala naše 5členná delegace v čele s panem starostou pozvání na Dni 

gminy Porąbky (gmina = středisková obec). Po projížďce motorovou lodí Zemia Żywiecka po 

místní přehradě na řece Soła se zúčastnili bohatého kulturního programu na místním hřišti LKS 

Zapora. 

 Ve středu 26. června naši zástupci opět navštívili Fryčovice, tentokrát u rybníka na 

předprázdninovém setkání, spojeném s vítáním léta. 

 V červenci se v sobotu 13. naše 5členné družstvo zúčastnilo soutěže o uvaření nejlepšího 

palkovického guláše v rámci Festivalu dechovek a pivních a gulášových slavností. Při své třetí 

účasti v této soutěži jsme sice se svým buřtgulášem neobsadili pódiové umístění, ale všem prý 

chutnal. Protože jsme vše neprodali, museli jsme se následující čtvrtek sejít na zahradě 

předsedkyně ke konzumaci zbytku guláše a vyhodnocení celé akce. 

 Hned ve středu 17. července jsme uskutečnili druhý loňský zájezd, tentokrát na jižní Moravu. 

Nejdříve 38 účastníků zájezdu navštívilo hrad Buchlov a po obědě zámek v Buchlovicích 

s přilehlou zahradou, ve které se nachází mj. bohatá expozice fuchsií a čokoládovna. 

 27. července jsme využili pozvání Klubu seniorů z Krmelína a naše delegace se zúčastnila jejich 

prázdninového posezení u grilu. Tato organizace pracuje již 50 let a scházejí se pravidelně každé 

pondělní dopoledne ve vlastní klubovně. Škoda, že jsme neudrželi naší klubovnu na hřišti, která 

teď slouží volejbalistům. 

 V týdnu od 17. do 23. srpna se 4 naši členové zúčastnili 3. výpravy přátelství do Piešťan do 

hotelu Harmónia, pořádané Krajským koordinačním centrem spolku Seniors v Ostravě. Pobyt se 

všem moc líbil a již se těší na letošní termín. 

 Další naší tradiční akcí bylo před obecními dožínkami ve středu 21. srpna smažení 

bramborových placků v areálu penzionu U Bačů. Sešlo se nás tam asi 85 a celá řada hostů, 

včetně dechovky Palkovjanky. Smažili jsme z 25 kg strouhaných brambor a málem nám ještě 

pochybělo. K poslechu nám opět zahrál se svou zpěvačkou pan Vít Pavlíček. O naše žaludky se 

také postaral pan starosta, za což mu patří veliký dík. 

 Další zájezd následoval ve středu 18. září na Bruntálsko. Po prohlídce zámku v Bruntálu se 

45 účastníků zájezdu vydalo na kratší procházku čtyřřadou lipovou alejí na bývalou sopku 

Uhlířský vrch s barokním poutním kostelem Panny Marie Pomocné, následovanou prudším 

sestupem k zaparkovanému autobusu. Po obědě na Farmě Kočov jsme měli jet původně na 

Slezskou Hartu do Leskovce nad Moravicí na vyhlídkovou plavbu novou elektrickou lodí Harta, 

ale ta však získala oficiální povolení k plavbě až 26. listopadu, přestože slibovali její provoz již 

od počátku června. Proto jsme přejeli do Jiříkova na prohlídku Pradědovy galerie u Halouzků 

s obrovským množstvím vyřezávaných dřevěných plastik uměleckého řezbáře Jiřího Halouzky. 

 Následující středu 25. září jsme podnikli malou výpravu v 10 lidech do Kunčic pod 

Ondřejníkem. Tam jsme, v budově bývalého kina u nádraží, navštívili minipivovar Ogar, kde nás 

jeden ze stárků seznámil s výrobním postupem a na závěr jsme ochutnali pár vzorků jejich piv. 



Po občerstvení v pivovarské hospůdce jsme zašli k dřevěnému kostelíku sv. Prokopa 

a sv. Barbory a dále i do lázní Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. 

 Ve čtvrtek 26. září navštívil Obecní úřad pan Milan Fabián z Krajské rady seniorů 

Moravskoslezského kraje, aby se seznámil podrobněji s aktivitami, které obec vykonává pro 

seniory. Na základě této kontroly jsme byli s panem starostou pozváni 1. října do Bohumína na 

oslavy Mezinárodního dne seniorů. Tam v rámci kulturního programu byl náš starosta vyzván 

k převzetí ocenění „Obec seniorům nejpřívětivější“ v rámci Moravskoslezského kraje. 

 Další plánovaný zájezd se uskutečnil 23. října. Tradičně na předdušičkový nákupní zájezd do 

Polského Těšína vyrazilo 46 koupěchtivých zájemců. 

 Hned další den, ve čtvrtek 24. října, se 3 naši zástupci vydali do Otic, kde se zúčastnili 

vědomostní soutěže Senior kvíz 2019, pořádané Krajskou radou seniorů Moravskoslezského 

kraje. Na všechny soutěžící čekalo 100 otázek o České republice i ze světa v 10 tematických 

okruzích. V konkurenci 21 tříčlenných družstev jsme se umístili s výsledkem 47 bodů na 9. až 

12. místě, když vítězné družstvo získalo jen 60 bodů ze 100 možných. 

 Poslední loňský zájezd jsme uspořádali ve středu 13. listopadu na Vsetínsko. Nejdříve jsme 

navštívili výrobní prostory výrobního družstva Iris ve Vsetíně, kde se ručně vyrábějí skleněné 

vánoční ozdoby. Vznikla tak příležitost dokoupit si v podnikové prodejně jejich výrobky pro 

zpestření blížící se domácí vánoční výzdoby. Cestou na oběd jsme se zastavili u Čertových skal 

v Lidečku, na které se odvážilo vystoupit pouze 5 odvážlivců, zbytek zůstal jen na jejich úpatí. 

Poslední zastávkou tohoto zájezdu byl mechanický Betlém v Horní Lidči, který se všem 

45 účastníkům zájezdu moc líbil. 

 Další tradiční akcí klubu byla ve středu 20. listopadu výroba adventních věnců, které se 

zúčastnilo 15 seniorek. 

 Konečně ve středu 4. prosince jsme ve spolupráci s Obecním úřadem pořádali předvánoční 

posezení s jubilanty, kteří v loňském roce dosáhli 70 a 75 let věku. Při této příležitosti nás 

navštívila delegace z Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje, vedená jejím předsedou 

Ing. Pavlem Glucem, aby nám předala plaketu pro „Velmi aktivní seniorskou organizaci“ našeho 

kraje. Po velmi chutném obědě pro 106 účastníků následovala volná zábava za doprovodu hudby 

a zpěvu pana Víta Pavlíčka a Marcely Kotzurové. Krátké přerušení přinesla jen tradiční tombola 

a po ní se již společnost začala pomalu rozcházet a ubírat ke svým domovům. 

 Na závěr roku se v pondělí 30. prosince sešli členové výboru se svými rodinnými příslušníky 

a několika nejaktivnějšími členy klubu na posezení na závěr kalendářního roku, aby jim 

poděkovali za trpělivost a mnohdy i aktivní podporu. 

Kromě těchto vyjmenovaných akcí se někteří členové zúčastňovali i dalších akcí, pořádaných 

jinými subjekty. Namátkou připomenu novoroční výstup na Kubánkov, předvelikonoční odpoledne, 

stavění a kácení máje, odhalení reliéfu sv. Cyrila a Metoděje na Čupku, Obecní dožínky, výstavu 

ovoce a zeleniny, Vánoční jarmark, silvestrovský výstup na lašský Říp alias Monte Čupelo (tj. 

Metylovickou hůrku neboli Čupek) a řada dalších. 

Z tohoto přehledu akcí jste poznali, že naše práce byla pestrá i tím, že se (podobně jako 

představitelé naší obce) stýkáme i my, senioři, s kluby z povodí řeky Ondřejnice. Potěšilo nás, že 

jsme od nich k Vánocům a Novému roku obdrželi přání, které jsme samozřejmě opětovali a těšíme 

se na další spolupráci. 

Podrobnější informace o našich akcích nacházíte průběžně v Palkovických listech a bohatší 

obrazová dokumentace je zveřejňována na internetové galerii Rajče. Celoroční plán práce je 

zveřejňován ve vývěsních skříňkách, na internetových stránkách obce, v prvním čísle Palkovických 

listů a letos i v obecním kalendáři. Ostatní neplánované akce a nabídky je třeba sledovat v našich 

vývěskách ve středu obce a na Myslíku u bývalé školy. Dále máme slíbeny další dvě vývěsky, a to 

na křižovatce u Tomisů a vedle zastávky u Kuchařů. 



Děkujeme vám, členům, za podporu a hojnou účast na akcích a děkuji všem členům výboru za 

obětavou celoroční práci. 

Za pomoc a přízeň děkujeme i vedení obce a jejím zaměstnancům, kteří nám vycházejí vstříc, 

a můžeme se na ně vždy s důvěrou obrátit. 

Zvláštní poděkování přísluší naší předsedkyni paní Anně Sasynové, která to mnohdy nemá s námi 

moc jednoduché a také aktivistům, kteří podporují a usnadňují naši práci. 

Jak jste již slyšeli, náš výbor se v loňském roce ztenčil z 11 členů na 8. Proto jsme do svých řad 

přibrali pana Zdeňka Šrubaře, který se již zúčastňuje našich schůzí, a stále hledáme další zájemce, 

kteří by byli ochotní pro naše členy něco podniknout. Navíc věk stávajících členů výboru se 

neustále zvyšuje a tak očekáváme příliv nové a mladší krve. Pokud o někom víte, rádi o ně 

rozšíříme náš kolektiv. 

Tím bych rok 2019 uzavřel a děkuji za pozornost. Teď už jen od vás očekávám v diskuzi 

připomínky a náměty k práci a činnosti klubu. 

 

V Palkovicích 12. února 2020 

 Za výbor Senior klubu Ing. Jiří Bužek 


