Zpráva výboru Senior klubu Palkovice o činnosti za rok 2018
Vážené členky a vážení členové našeho klubu, milí hosté,
srdečně Vás vítám na dnešní výroční schůzi, abychom společně projednali Zprávu výboru
Senior klubu Palkovice o činnosti za rok 2018, včetně diskuse, připomínek, návrhů
a požadavků na zkvalitnění naší činnosti klubu.
Úvodem několik statistických údajů:
 počty zaregistrovaných členů a účastníků na výroční schůzi – k dnešnímu dni evidujeme
celkem 230 členů s průměrným věkem 74 let, z toho je 154 žen a 76 mužů a přítomných je
pouze 60 členů, 2 hosté a 2 redaktoři televize Polar,
 vloni jsme se rozloučili se 7 zesnulými členy, ale zároveň jsme přijali 10 členů nových,
 11 členů výboru zasedalo na 13 výborových schůzích,
 zorganizovali jsme výroční schůzi klubu, 5 zájezdů, 5 tradičních akcí, 5 besed, 3 pěší
vycházky, 1 poslední akci v roce 2018, zúčastnili jsme se 3 akcí s naší výpomocí a 5 účastí
na akcích jiných klubů seniorů.
Výbor pracoval ve složení - Ing. Jiří Bužek, Ladislav Fuciman, Mgr. Josef Gavlas, Milada
Halatová, Ing. Isidor Kahánek, Marie Kišová, Alena Pochybová, Anna Sasynová, Anna
Seibertová, Marie Skurková a Olga Stejskalíková (v abecedním pořadí).

Přehled jednotlivých akcí:
Výroční schůze klubu:
14. 2. Vyslechli jsme Zprávu o činnosti klubu v roce 2017, včetně zprávy o jeho hospodaření
a plán činnosti na rok 2018. Zpráva byla umístěna opět také na internetových
stránkách Obce Palkovice v sekci OBČAN – Spolky – Senior klub. Podrobnější
informace o průběhu jednotlivých akcí najdete pravidelně v Palkovických listech,
a v jejich 1. čísle každého roku je vždy uveden i roční plán naší činnosti. Proto Vám
doporučujeme jejich odběr. Kromě toho sledujte také obsah vývěsních skříněk.
5 zájezdů:
16. 5. Lovecko–lesnické muzeum na zámku v Úsově s mnoha exponáty, obec Javoříčko
s památníkem obětí druhé světové války a Javoříčské jeskyně s nádhernou
krápníkovou výzdobou. 45 účastníků. Zájezd se vydařil.
18. 7. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – Valašská dědina s řadou
budov stavěných od poloviny 19. století; Jurkovičova rozhledna, na kterou vystoupalo
5 statečných; Mlýnská dolina s technickými stavbami; Dřevěné městečko, prezentující
život na Valašsku od poloviny 19. století do první třetiny 20. století. A na závěr
zájezdu exkurze do firmy UNIPAR, vyrábějící svíčky technologií Unipar, kdy knot se
ve svíčce neutápí a hoří čistým a jasným plamenem bez stékání. 48 účastníků. Až na
nepřízeň počasí a menší potíže s obědem bylo fajn.
19. 9. Botanická a sladkovodní expozice Živá Voda v obci Modrá, Velehrad s bazilikou
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Vlčnov s unikátním muzeem
lidových pálenic a konečný cíl ve Svatobořicích-Mistříně s Vinárnou Pod Vinohradem
a s degustací vín od pana Jaroslava Poláška. 45 účastníků. Náročný program jsme
náročně degustovali.
18. 10. Tradiční předdušičkový nákupní zájezd do Polského Těšína. 40 účastníků.
14. 11. Obec Stará Bystrica na Slovensku s jedinečným orlojem a obec Oravice v Západních
Tatrách, vlevo lemovaná sjezdovkou, vpravo horou Osobitá a uprostřed s termálním
Aquaparkem Meander a starším areálem se dvěma venkovními bazény, ve kterých
jsme se vyhřívali. 10 turistů se ještě před ponořením do termálních vod vydalo na túru
do Juráňovy doliny. 36 účastníků. Nádherná místa s nádhernými zážitky.

5 tradičních akcí:
7. 3. Oslava MDŽ s vystoupením dětí z naší Mateřské školy, žákyň Základní školy, členek
pěveckého kroužku ze školní družiny při Základní škole a tanečnímu páru juniorů
z tanečního klubu Antonio Cool Dance z Frýdlantu nad Ostravicí. Všechna vystoupení
sklidila vřelý potlesk. Děkujeme vystupujícím a především pak vedoucím kroužků paní Mgr. Denise Chaloupkové a panu Antonínu Langrovi. 73 členů a hostů.
13. 6. Smažení vaječiny z 360 vajíček proběhlo v areálu SKSC na Myslíku. Součástí akce
byl 1. ročník sportovního klání v šesti disciplínách čtyřčlenných družstev z KS
Fryčovice, SK Palkovice, KS Lhotky a družstva našich polských přátel z Kobiernic.
Družstva se umístila v uvedeném pořadí. Gratulujeme všem soutěžícím. I přes studené
počasí se akce vydařila. 87 účastníků.
15. 8. Smažení bramboráků z 35 kg nastrouhaných brambor na nádvoří U Bačů. Pozdravení
od členů naší dechové hudby Palkovjanky i paní Karly Menšíkové, oba nás zvoucí na
XV. Obecní dožínky. Uvolněnou a přátelskou atmosféru navozovalo slunečné počasí
a hudba pana Víta Pavlíčka se zpěvačkou Marii Kotzurovou. Děkujeme jim i členkám
výboru a Otovi Brudnému za usmažení chutných placků. 86 účastníků.
21. 11. Tvorba adventních věnců v naší klubovně za aktivní asistence Aleny Pochybové.
10 účastníků.
5. 12. Předvánoční posezení seniorů s jubilanty Obecního úřadu v Restauraci Pod Habešem,
které jsme uskutečnili ve spolupráci s vedením obce, které zajistilo květinovou
výzdobu a chutné jídlo. My jsme zajistili hudbu, bandury slané pečivo a tombolu.
K dobré náladě nám hrál a zpíval pan Marian z polských Kobiernic. Všem moc
děkujeme. 94 účastníků.
5 besed:
17. 1. Beseda v naší klubovně s paní Erbanovou na téma „Péče o nohy“. Informovala nás
o ortopedické stélce (vložka do boty), na kterou má světový patent pan Hanák. Ta
významně konkuruje ostatním ortopedickým stélkám a její použití má preventivní vliv
na zdravý vývoj chodidla, a její používání má rovněž terapeutický a regenerační
účinek při chůzi. 31 účastníků.
6. 2. Beseda se zahraničními studenty z Číny, Gruzie, Indonézie a Ruska. 17 účastníků.
18. 4. Inspirativní beseda v sále palkovického kina s účastníky kololodní dovolené
v Chorvatsku, členy výboru SKP Ing. Jiřím Bužkem a Mgr. Josefem Gavlasem. Svůj
výklad zážitků doplnili snímky z cest na kolech po ostrovech Brač, Hvar, Korčula,
Mljet, poloostrově Pelješac a na pevnině v okolí města Omiš. 27 účastníků.
20. 11. Divadelní přednáška „Senior bez nehod“, která proběhla v sále palkovického kina
a měla za cíl zvýšit bezpečnost seniorů v dopravě. Pořadatelem této celostátní
kampaně byla společnost ECHOpix, která byla velmi dobře didakticky připravena
s použitím bannerů, elektronického plátna i s vtipnými scénkami manželského páru.
43 účastníků.
7. 12. Beseda v naší klubovně s bylinkářem Karlem Steinbauerem z Telče o preventivním
i léčebném využití bylinek ve formě léčivých čajů, mastiček a tinktur. 8 účastníků.
3 pěší vycházky do nejbližšího okolí:
1. 5. Trasa 3,5 km: kaple na Myslíku – Babí hůra – Hospoda Ve Dvoře v Měrkovicích.
Hezké počasí doprovázela nádherná panoramata. 26 účastníků.
23. 5. Trasa 5 km: kaple na Myslíku – Myslíkovské „Lurdy“ – Areál Na Mlýně. Nádherné
výhledy a umoudřené počasí. 16 účastníků.
17. 10. Trasa 8 km: Palkovice – přes Hodoňovice na Čupek – Restaurace Pod Lipami
v Metylovicích. Během procházky bez deště. 4 účastníci.

1 závěrečná akce v roce 2018:
27. 12. Členové výboru se na závěr roku sešli, aby především poděkovali svým rodinným
příslušníkům za jejich tolerování časového prostoru, který věnují práci v našem klubu.
3 akce s naší výpomocí:
15. 7. IV. Festival dechovek, pivních a gulášových slavností proběhl ve volnočasovém areálu
za palkovickou tělocvičnou. Členové našeho družstva uvařili a prodali 46 litrů dobrého
„buřtguláše“, prodali koláče z 11 plechů našich členek a načepovali 120 piv. Družstvo
ve složení Ota Brudný, Marta Buzková, Ing. Jiří Bužek, Ladislav Fuciman, Miluše
Radová, Anna Sasynová, Olga Stejskalíková a Zdeněk Šrubař sice nestálo na bedně,
když skončili čtvrtí, ale srdnatě bojovalo. Děkujeme jim.
18. 8. XV. Obecní dožínky probíhaly opět ve volnočasovém areálu za palkovickou
tělocvičnou, kde naše 2 členky výboru, Milada Halatová a Alena Pochybová,
prodávaly vstupenky. Děkujeme jim.
28. 10. Oslava 100. výročí vzniku Československa a naše pořadatelská služba na výstavce
„1918-2018: Proměny života v Palkovicích a Myslíku“. Děkujeme především panu
Otovi Brudnému za aktivitu.
5 účasti na akcích jiných klubů seniorů:
25. 1. Klub seniorů Fryčovice, navázání užší spolupráce. 1 účastník.
1. 2. Senior klub Metylovice, navázání užší spolupráce. 1 účastník.
27. 6. Klub seniorů Fryčovice, pololetní hodnocení jejich činností. 4 účastníci.
28. 7. Klub seniorů Krmelín, opékání selete. 3 účastníci.
15. 9. Oslava 55. výročí činnosti Koła Gospodyń Wiejskich v Kobiernicích v jejich Domě
kultury. Vzpomínalo se hlavně na paní Zofii Dwornik, která vedla tento spolek od jeho
založení až do svého skonu v srpnu loňského roku. 4 účastníci.
Jiné:
Milým povzbuzením do naší další činnosti je zisk Certifikátu aktivní seniorské organizace
Moravskoslezského kraje za období od 1. 9. 2017 do 30. 7. 2018, který obdržel náš klub od
Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje. Tento certifikát jsme získali již potřetí a vloni
ho v celém kraji obdržely pouze dva kluby.
V posledním čtvrtletí roku 2018 jsme zahájili dotazníkové šetření u našich členů, jehož cílem
je získat od nich nejenom zpětnou vazbu o kvalitě naší práce, ale především je vyzvat
k aktivnějšímu zapojení do činnosti našeho klubu ve fázích plánování činnosti i jejich
praktického průběhu. Budeme v tomto šetření i nadále pokračovat, protože jsme přesvědčeni
o obrovském potenciálu nápadů, vědomostí a dovedností u našich členů.
Zaslali jsme vánoční a novoroční přání 11 předsedkyním a předsedům okolních Klubů
seniorů, z nichž pouze někteří na ně reagovali.
Závěr
V závěru děkuji všem členům výboru za obětavou několikaletou práci. Zvlášť pak naší
předsedkyni Anně Sasynové za ukočírování členů výboru klubu a Ing. Jiřímu Bužkovi za
organizaci skvělých zájezdů, pěších vycházek, odbornou výpomoc při našich akcích a zároveň
pořízení fotografií a jejich uložení na internetové stránky do známé galerie Rajče. Dále
Ing. Isidoru Kahánkovi za propagaci, informace a plakáty, prezentované ve vývěsních
skříňkách, Marii Kišové za pečlivé vedení pokladny, Olze Stejskalíkové za vedení kroniky
klubu, Miladě Halatové za starost o jubilanty, Ladislavu Fucimanovi, Aleně Pochybové,
Marii Skurkové a Aničce Seibertové za aktivní účast na našich akcích.

Děkuji rovněž zvlášť obětavým členům - Otovi Brudnému, Martě Buzkové, Jaroslavu
Mikendovi, Miluši Radové a Zdeňku Šrubařovi.
A v neposlední řadě zvlášť děkuji našemu starostovi Radimu Bačovi, Karle Menšíkové
a Martě Mertové za velmi dobrou spolupráci, a také údržbářům Obecního úřadu, kteří nám
stavějí stanový přístřešek na naše 2 akce.
Poděkování však patří i Vám všem za podporu a hojnou účast na některých našich akcích.
Těším se na další setkávání a společné prožitky z akcí pořádaných v roce 2019, na které Vás
srdečně zveme.
V Palkovicích 13. února 2019.
Za výbor Senior klubu Palkovice zpracoval Mgr. Josef Gavlas, jednatel

