
Výroční zpráva výboru Senior klubu Palkovice o činnosti v roce 2020 
Vážení členové, 

na počátku letošního roku se ohlížíme za nelehkým uplynulým rokem, který byl již 38. rokem naší 

činností, ale zcela neočekávaně velmi negativné poznamenán covidovou pandemií a nouzovým 

stavem. 

Na úvod této zprávy je zapotřebí bilancovat, co se nám podařilo a co se nepovedlo. K 1. lednu 2021 

bylo v evidenci 211 členů, z toho 145 žen a 66 mužů. Věkové složení je v rozmezí od 27 do 

94 roků, přičemž průměrný věk je 75 let. V loňském roce jsme se navždy rozloučili s 11 členy, 

avšak již v letošním prvním měsíci nás navždy opustilo dalších 6 členů. 

Mezi další statistické údaje patří pouze 2 zájezdy, 4 tradiční akce, 10 každoměsíčních schůzí 

výboru, účast na Krajských sportovních hrách seniorů a 1 výlet do okolí naší obce. 

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

Halatová, Ing. Milan Hrdina (od 4. 3. 2020), Alena Pochybová, Anna Sasynová, Anna Seibertová, 

Marie Skurková, Olga Stejskalíková a Zdeněk Šrubař. 

Přestože jsou naše plány každoročně pečlivě vypracovávány, zveřejňovány a hodnoceny pomocí 

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

 Spolkovou činnost jsme v loňském roce zahájili 12. února výroční členskou schůzí za účasti 

48 členů a 2 hostů. Po úvodních zprávách, seznámení s plánem, vystoupení starosty pana Radima 

Bače a krátké diskuzi jsme zhlédli poslední videorozhovor s panem Josefem Chlebkem, který 

natočil náš dlouholetý člen pan Vilém Vlk. Na závěr jsme promítli českou filmovou komedii ze 

sportovního prostředí Přes prsty. 

 22. února se naše čtyřčlenná delegace zúčastnila večírku Senior klubu v Krmelíně. 

 Ve středu 11. března jsme v rámci oslav Mezinárodního dne žen uvítali v našem kině lašskou 

divadelní společnost Gigula pod vedením lašského krále Zdeňka Viluše I. (Zdeňka Viléma 

Krulikovského), která pro 29 velmi spokojených posluchačů předvedla své pásmo písní 

a vyprávění v pořadu „Odualajne, u nas je to fajne!“. Účast na tomto vystoupení byla nízká 

z důvodu začínající pandemie a strachu z následků případného onemocnění. 

 Ve středu 20. května jsme se v počtu 8 lidí sešli k jediné loňské vycházce. Vyšli jsme ze středu 

obce (321 m n. m.) kolem křížku V Dolině k chatám na Podhůrčí (436 m n. m.) a po modré 

turistické značce na Palkovické Hůrky (530 m n. m.). Odtud naše cesta pokračovala (po malém 

občerstvení) neznačenou cestou na vrchol Kabátice (601 m n. m.), během níž se nám odkrývaly 

nádherné výhledy na okolní hory. Pak následoval sestup k rozhledně Panorama (532 m n. m.; 

výška rozhledny 22,1 m, 93 schody na horní vyhlídkovou plošinu ve výšce 17,7 m) a po krátkém 

posezení u svačinky jsme pokračovali opět neznačenou cestou ke kapličce nad Chlebovicemi. 

Odtud jsme mezi poli s purpurově červenou záplavou kvetoucího jetele nachového – inkarnátu 

(Triforium incarnatum) došli na pivo do venkovního posezení v areálu Myšák Western Ranche. 

Svou vycházku jsme ukončili po 13,5 km opět ve středu obce. 

 Týden nato, 27. května, se nás 7 sešlo na zahrádce u předsedkyně klubu na Myslíku, abychom 

poseděli u venkovního grilu při opékání špekáčků. 

 Ve středu 17. června jsme pořádali (po uvolnění nouzového stavu) v areálu Sportovně-kulturního 

a společenského centra na Myslíku první větší společenskou akci v obci - tradiční smažení 

vaječiny. Za účasti 65 našich seniorů, několika hostů, starosty obce a redaktorů Televize Polar 

jsme usmažili 3 porce vaječiny z celkem 260 vajec. Velké poděkování opět patří všem 

přípravářům a vrchnímu kuchaři Otovi Brudnému. I zde se na větší účasti projevil strach 

z onemocnění Covidem-19. 

 Ve středu 17. července jsme uskutečnili náš první loňský zájezd, tentokrát na Prostějovsko. 

Nejdříve 47 účastníků zájezdu navštívilo Palírnu U Zeleného stromu, nejstarší palírnu v Evropě, 

založenou v roce 1518. Po menší prohlídce stáčírny a sklepů jsme nadšeně šli ochutnat 3 zdejší 

výrobky a po nákupech v podnikové prodejně jsme se přesunuli do Brodku u Konice. Tam jsme 



si prohlédli bylinkovou zahradu Naděje s podrobným výkladem o jednotlivých bylinkách a jejich 

léčebných účincích na naše zdraví. Někteří z nás si bylinky, masti a tinktury zakoupili a další šli 

na konzultaci a radu se svými zdravotními problémy k majitelce, odbornici na terapii bylinami 

paní Mgr. Jarmile Podhorné. Dále jsme pokračovali do Čech pod Kosířem, kde jsme si prohlédli 

jižní křídlo klasicistního zámku a přilehlý park. Po cestě domů jsme se ještě krátce zastavili 

v Kostelci na Hané, kde jsme si prošli expozici v Červeném domku, ve kterém prožil poslední 

roky svého života básník Petr Bezruč. 

 Další naší tradiční akcí bylo ve středu 19. srpna smažení bramborových placků v areálu penzionu 

U Bačů. Sešlo se nás tam asi 62 a pár hostů. Smažili jsme placky z 20 kg strouhaných brambor 

a všem jako vždy chutnalo. O naše žaludky se postarala osvědčená skupina kuchařek pod 

vedením pana Oty Brudného a k poslechu nám, jako již několikrát, zahrál na harmoniku pan Vít 

Pavlíček se svou zpěvačkou paní Marcelou Kotzurovou. 

 Ve dnech 31. srpna až 6. září se 6 našich členů zúčastnilo v Rekreačním středisku Pekárny - 

Rališka na Horní Bečvě unikátního Retro tábora pro seniory „Letem světem!“ s exkluzivním 

celodenním programem. 

 Ve středu 2. září pořádala Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje v Ostravě 6. ročník 

Krajských sportovních her seniorů, kterých se zúčastnilo 260 závodníků z 23 měst a obcí našeho 

kraje. My jsme tam vyslali své čtyřčlenné družstvo, které bojovalo v 8 disciplinách - hod 

šipkami, střelba do florbalové branky, hod kroužky, hod na basketbalový koš, hod míčkem na 

cíl, bollobal (hod spojenými míčky na hrazdičky), běh s tenisovou raketou a petang. Právě 

v petangu v kategorii mužů nad 70 let zvítězil a zlatou medaili si odvezl člen našeho týmu pan 

Ladislav Fuciman. 

 Další středu 9. září jsme opět navštívili zahrádku naší předsedkyně. 11 členů tam zase opékalo 

špekáčky, referovalo o sportovních hrách, retro táboře a slavilo narozeniny. 

 Druhý loňský zájezd následoval ve středu 16. září na Opavsko. V Leskovci nad Moravicí jsme se 

za slunečného počasí nalodili na přehradě Slezská Harta na výletní elektroloď Harta. Při 

70minutové projížďce jsme dojeli až k obci Roudno a zpět k přístavišti. Po občerstvení 

v restauraci U kormidla jsme zamířili přes obec Březová k rozhledně Šibenice, která byla 

otevřena v červnu 2019, je vysoká 12,7 m s pozorovací podestou ve výšce 9,2 m a svým tvarem 

i detaily odkazuje na okolní československé prvorepublikové opevnění (bunkry). Po prohlídce 

jsme přejeli do Raduně na dobrý oběd a po něm jsme prošli kolem rybníku zámeckým parkem na 

prohlídku interiérů jižního traktu státního zámku Raduň. Všech 44 účastníků si zájezd velmi 

pochvalovalo. 

To bylo pro loňský rok vše, co jsme byli schopni s ohledem na probíhající koronavirovou pandemii 

a nouzový stav podniknout, i když plány byly daleko bohatší. Snad se něco z neuskutečněných akcí 

podaří zajistit v roce letošním, i když to tak prozatím není s ohledem na různá omezení zcela jisté. 

Celoroční plán práce je zveřejňován ve vývěsních skříňkách, na internetových stránkách obce 

a v obecním kalendáři. Ostatní neplánované akce a nabídky je zapotřebí sledovat v našich 

vývěskách (ve středu obce a na Myslíku u bývalé školy). Podrobnější informace o našich akcích 

můžete průběžně sledovat v Palkovických listech a bohatší fotografická dokumentace je 

zveřejňována v internetové galerii Rajče (https://palkovice-seniorklub.rajce.idnes.cz/). 

Děkujeme všem členům za podporu a účast na akcích a také všem členům výboru za obětavou 

celoroční práci. 

Za pomoc a přízeň děkujeme vedení obce a zvláštní poděkování přísluší naší předsedkyni paní 

Anně Sasynové, která to s některými z nás nemá vůbec jednoduché. S poděkováním nesmíme 

zapomenout ani na aktivisty, kteří podporují a usnadňují naši práci. 

 

V Palkovicích 16. února 2021 

 Za výbor Senior klubu Ing. Jiří Bužek 


