Zpráva výboru Senior klubu Palkovice o činnosti za rok 2014
Vážení přátelé, milí hosté!
Rozloučili jsme se s rokem 2014 a je zapotřebí se zastavit a bilancovat, co se nám podařilo a co se
nepovedlo. Nejprve je třeba poděkovat za pomoc a přízeň, která byla výboru a celému klubu věnována.
To se týká všech našich příznivců, kteří nám pomáhali řešit naše problémy, ale i Vás, kteří jste se
zúčastňovali celé řady akcí i přes problémy stáří a jeho neduhů. Velký dík patří starostovi i všem
pracovníkům Obecního úřadu, na něž se můžeme vždy a s důvěrou obrátit. Dík za vaše příspěvky
a připomínky. Budeme rádi, když naše spolupráce bude i nadále co nejintenzivnější.
Výbor našeho klubu v roce 2014 pracoval ustáleně po celý rok v počtu 11 členů a ve stejném složení jako
v roce minulém. K 31. prosinci pracovali ve výboru:
 předsedkyně Anna Sasynová – vykonává funkci již 3. rokem, ve výboru 6 roků,
 hospodaření vede Marie Kišová – funkci vykonává 3 roky, ve výboru 3 roky
 jednatelka a zapisovatelka Iva Mičulková – ve výboru 16 let
 Ing. Jiří Bužek – ve výboru 3 roky
 Ladislav Fuciman – ve výboru 2 roky
 Milada Halatová – ve výboru 6 roků
 Ing. Isidor Kahánek – ve výboru 2 roky
 Alena Pochybová – ve výboru 3 roky
 Anna Seibertová – ve výboru 7 let
 Marie Skurková – ve výboru 11 let
 Olga Stejskalíková – ve výboru 1 rok
Chtěla bych jim poděkovat a popřát mnoho úspěchů v další činnosti.
Výbor se scházel pravidelně každou první středu v měsíci a tak na 12 schůzích pravidelných
a 4 mimořádných celkem 16krát. Scházíme se v naší klubovně v Kulturním domě. Škoda, že jsou tu ty
schody, ale jsme rádi, že ji máme i k provozování zájmové činnosti, výstav či k besedám s hosty. Pro vaši
informovanost nám v obci sloužily 4 vývěsní skříňky a novinový stánek u Kubalů s paní Alenou Širokou
a Alenou Pochybovou. Děkujeme.
Za celý rok jsme zorganizovali celkem 38 akcí, což se dá hodnotit kladně. Výroční členská schůze se
vloni konala 19. února a pak to bylo 8 společenských akcí, 3 besedy, 4 družební setkání, 4 autobusové
zájezdy, 3 společné vycházky, 4 zájmová posezení v klubovně, 3 akce kulturní a 2 exkurze. Celkem to byl
program pro 1 031 účastníků.
Z výroční členské schůze 19. února uplynulého roku nás zaujal váš zájem o masáže na Hůrkách, což se
nám nepodařilo zajistit. Restaurace změnila majitele a tím činnost – služby. Proto jsme nemohli tuto
připomínku do plánu činnosti ani zařadit. Další připomínku – souběžné akce se zahrádkáři – jsme
respektovali a realizujeme ji.
Diskusi, připomínky a náměty k práci a činnosti klubu očekáváme od vás i dnes.
Naše plány jsou každoročně pečlivě vypracovávány, zveřejňovány a hodnoceny pomocí Palkovických
listů. Připomeňme si to:
 Březnová akce k svátku žen měla pěknou 63člennou účast. Možná jste tenkrát čekali delší program.
I my. Ale ve středečním termínu se více herců nesešlo. Přesto nás dvojice Pavla Májová a Tomáš
Machálek z divadelního spolku Kozlovice svými krátkými scénkami pobavila.
 Krátce nato jsme 17. března zahájili zájmovou klubovní akci, k níž nás inspirovaly zajímavé výrobky
paní Heleny Bužkové na výstavě ručních prací v roce 2013. Ochotně nás naučila zdobit předměty
drátkováním. Poprvé nás přišlo jen 8, ale líbilo se a dařilo se. Vzniklé výrobky se přidaly
k následujícím Velikonocům.
 V měsíci dubnu jsme zorganizovali besedu. Využili jsme 50leté výročí otevření přehrady Olešné.
U nás v Palkovicích máme paní Martu Vojkovskou, bývalou pracovnici Povodí Odry, do kterého je
naše přehrada zahrnuta. Ta celou stavbu přehrady pracovně prožívala a později jako hrázná na ní

pracovala. Zajímavě a zaníceně vyprávěla, přinesla archivní materiály, vzpomínalo se a promítalo.
Škoda, že nás v kinosále Kulturního domu sedělo jen 32.
 Na 25. dubna jsme v rámci Sdružení obcí povodí Ondřejnice dostali pozvání na slavnostní schůzi
Klubu seniorů Fryčovice. Slavili 20 let svého trvání. Seznámili jsme se s jejich prací a potěšilo nás
pěkné vystoupení žáků a učitelů tamější základní školy. Až jsme záviděli.
 Měsíc květen jsme zahájili turistickým výšlapem. Na autobusové zastávce ČSAD Myslík, kaple se
sešlo 23 účastníků a pod vedením Jiřího Bužka jsme vyrazili směr Lurdy, Hradisko (se zbytky
myslíkovského hradu) a Zátopkův lom do Kozlovic, Na mlýně. Pěkné slunečné počasí navodilo
dobrou náladu a až odpoledne jsme se vraceli příjemně unavení, ale spokojení.
 Ve středu 25. května jsme vyrazili na zájezd, směr Čechy pod Kosířem. Zájem byl veliký. Zase se
přeobjednal rozšířený autobus, jelo nás 48. Muzeum s depozitářem historických kočárů, saní
a luceren, největší to sbírka od českých a moravských stavitelů kočárů na světě všechny překvapila
a zaujala. Následující vycházka na 442 m vysoký Velký Kosíř (Hanácký Mont Blanc) byla už jen pro
ty zdatnější. Nás ostatní zaujala zámecká zahrada. Po obědě v Litovli jsme si prohlédli tamější
městské památky, a protože město stojí na šesti ramenech řeky Moravy, říká se mu Hanácké
Benátky. Město je bohaté mj. na kaple a kostely. Na závěr jsme v rámci exkurze degustovali 7 druhů
piva v litovelském pivovaru a domů jsme si přivezli pěkné suvenýry.
 Příští akci v červnu, smažení vaječiny, jsme naplánovali uskutečnit na Myslíku, na hřišti bývalé
školy, tj. ve Sportovně-kulturním společenském centru. Nahradil nám po dlouhá léta využívanou
mysliveckou chatu na Bařině a všem se tam líbilo. Po dohodě s Obecním úřadem jsme této akce
využili k družebnímu setkání s polskými přáteli z Porąbky. K tomu se už ale musel sejít mimořádný
výbor, aby vše klaplo. Vycházka do myslíkovských Lurd, pohoštění a pod stanem zábavné odpoledne
bylo náročné. Akce se vydařila. Sešlo se rekordních 114 hostů, smažila se vaječina z 324 vajec a také
se opékaly vuřty. Poděkování patří myslíkovským hasičům, pracovní četě Obecního úřadu, našim
kuchařům a kuchařkám a samozřejmě našim harmonikářům. Polští přátelé také přispěli veselou
náladou a zpěvem. To zopakujeme.
 Výborovou schůzi začátkem června navštívili zástupci Obecního úřadu. Připravovala se obecní akce
u příležitosti soutěže Vesnice roku 2014. A náš klub přispěl také svou aktivitou k dobrému jménu
obce. Proto se připravily podmínky, aby znovu ožil areál na Myslíku a využil se tam postavený stan.
Zorganizovali jsme výstavku ručních prací, pohoštění a posezení s harmonikou. Chtělo to další
mimořádný výbor a několik obětavců. Výsledky akce známe všichni, 3. místo v okrese. Video
„Palkovice – dobře se tu žije“ jsme si později promítali a mnozí ho máme doma.
 V červnu se přihlásil další člen Sdružení obcí povodí Ondřejnice, nedaleká Lhotka. 20. června
zorganizovali slavnostní schůzi, na které vzpomínali 20. výročí založení Klubu seniorů. Oslav se
zúčastnila naše tříčlenná delegace a vrátila se nadšená pohostinností lhoťanů, plným sálem hostů,
kulturním vystoupením místní národopisné skupiny Pilky a několika skupin školáků a školkařů – no,
představila se malá, ale družná obec Lhotka.
Měsíc červen byl tak pro nás asi nejnáročnější z celého roku. Za aktivitu, která přispěla k dobrému
jménu obce, poděkoval výboru našeho klubu i všem účastníkům sám starosta obce pan Radim Bača.
 Na 16. červenec jsme připravili zájezd do Kroměříže. Navštívili jsme reprezentační sály zámku,
zámeckou věž, Podzámeckou zahradu, Květnou zahradu a prohlédli si město. V odpoledních
hodinách jsme navštívili ještě renesanční zámek v Chropyni. Pro velký zájem se musel zase
přeobjednat větší autobus. Zájezdu se zúčastnilo 51 členů. Hojná účast a spokojenost nás potěšila
a dodala elánu do dalších akcí.
 Ve středu 20. srpna se v areálu U Bačů smažily bramborové placky. Objednalo se 30 kg
bramborového těsta, připravilo se 5 kuchařek a pan Ota Brudný, 2 sporáky, 2 harmonikáři a soudek
piva. Přišlo 124 místních hostů, zavítalo 10 hostů z polské družební Porąbky a tradiční byla
i zastávka kapely Palkovjanka s pozváním na Obecní dožínky na sobotu 23. srpna. I těch jsme se
zúčastnili se svou aktivitou, měli jsme na starosti 12 hostů z polských Kobiernic.

Příští sobotu nato, 30. srpna, zástupci našeho Senior klubu odjížděli osobním autem do Polska na
jejich dožínkovou akci v Kobiernicích. I tato akce přispěla k našemu dobrému jménu.
 V měsíci září jsme pro vás zorganizovali zájezd na Lysou horu. Myslíme si, že všechny uspokojil
pestrý program, za což děkujeme našemu spoluobčanu panu Jiřímu Stejskalíkovi, vedoucímu
výstavby Bezručovy chaty na Lysé hoře. Díky němu se nám otevřely i brány meteorologické stanice
a jiných objektů, běžně nepřístupných. Počet 45 zájemců nás potěšil, oběd na Kohutce ve Vyšních
Lhotách podpořil aktivitu i únavu a pěkné zážitky z následující exkurze v nošovickém pivovaru
udělaly pěknou tečku k návratu domů.
 Ve středu 24. září jsme uskutečnili další turistický výlet. 16 účastníků se vypravilo na pěší túru
s touhou poznat současné okolí přehrady Olešné. S nadšením jsme obešli Muroňku, Rybárnu, hráz,
odpočinuli si „U Toma“, prohlédli si nové dětské hřiště, akvapark i okolí loděnice jachtklubu.
Úspěšně jsme zdolali během téměř 5 hodin skoro 8kilometrovou trasu a hned se dohodli, že by mohl
být zajímavý i výšlap k prameni řeky Olešné, což jsme naplánovali na 15. října.
 Na autobusové zastávce ČSAD u Tomisů se sešlo 27 turistů. První část výletu linkovým autobusem
do Lhotky byla velmi jednoduchá a následující pěší túra po mírném svahu loukami a lesíkem
přiměřená našim schopnostem. Ovšem 3. etapu k samotnému prameni v úbočí Ondřejníku zdolalo jen
7 vytrvalců. Až v restauraci „U Fandy“ se zase všichni sešli a děkovali autobusům za vysvobození
z celodenní únavy.
 Ve středu 22. října se uskutečnil tradiční předdušičkový nákupní zájezd do Polského Těšína. I přes
nepříznivé počasí akce uspokojila všech 44 účastníků a myslíme, že následné posezení
v Zelinkovicích „U Fojtíků“ pěkně uzavřelo zájezd a opět se může něco podobného naplánovat
i v roce 2015.
 Na večer 12. listopadu jsme naplánovali besedu s hasiči. Náš Ladislav Fuciman vše obětavě zařídil,
Jiří Bužek připravil promítání a lektor pan Martin Polášek se pečlivě připravil. Ale nedosáhlo se
kýženého výsledku, do sálu přišlo jen 27 příznivců. Bylo to 10 aktivních myslíkovjanů, členové
výboru a spočítejte si další… Ocenili jsme nedoceněnou pracovitost, statečnost a obětavost hasičů
a odcházeli jsme obdarováni suvenýry, ale zklamáni nízkou účastí posluchačů.
 Prosincová akce v klubovně pod vedením paní Pochybové a Hlisnikovské se zdařila, tam bylo plno.
Vyráběly se adventní věnce. Stejní zájemci jako v minulém roce a všeobecná spokojenost svědčí
o dobré kvalitě lektorů kurzu.
 Aktivně jsme se zapojili i do další obecní akce – vánočního jarmarku v sobotu 6. prosince. Naši
klubovnu jsme využili jako azyl pro 50člennou výpravu z polských Kobiernic. Hosté vystoupili
v kulturním programu a přivezli i tradiční pohoštění. Dojemné bylo v závěru loučení přání se
vzájemným odlamováním oplatků na důkaz přátelství, spokojenosti a přání vzájemného porozumění
v novém roce.
Tak bychom se chtěli loučit se starým rokem a vítat nový i s vámi.
 Nesmím zapomenout na poslední společnou akci, předvánoční posezení v Restauraci Pod Habešem
10. prosince ve spolupráci s Obecním úřadem a 70 a 75letými jubilanty. Tam už byla zase pěkná
účast. Zúčastnilo se 97 hostů a s kulturním programem nás pozdravili pan Koloničný a nově
vznikající pěvecký kroužek naší Základní školy. Dohodli jsme se, že jim budeme dávat možnost, aby
nás obveselovali i na jiných akcích.
Konec roku jsme si vzájemně připomněli i s družebními Kluby seniorů v povodí Ondřejnice – ze Lhotky,
Kozlovic, Hukvald, Fryčovic, Krmelína, Staré Vsi, Brušperka a Metylovic. Přáli jsme si, aby byl nový
rok úspěšný, šťastný a veselý. Toto bych i vám chtěla za celý náš výbor Senior klubu popřát i já.
Děkuji za pozornost a těším se na dobrou spolupráci v roce 2015.
Iva Mičulková, jednatelka

