Zpráva výboru o činnosti Senior klubu Palkovice za rok 2015
Od minulé výroční členské schůze našeho klubu uplynul právě rok. Bylo to 18. února 2015 za účasti
64 členů. Prezenční listina dnešní výroční členské schůze nám říká, že dnes je nás tady 65. Celkem máme
ke konci roku 2015 227 vedených členů, z toho pro zajímavost 75 mužů a 152 žen. Průměrný věk na
člena máme 72 roků. Nejstarší členkou našeho klubu je 93letá paní Františka Zemanová.
Za uplynulý rok 2015 jsme uspořádali 12 výborových schůzí plánovaných, 2 mimořádné za účasti
zástupců Obecního úřadu a 37 akcí pro Vás, naše členy. Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce
předcházejícím - uvedu je v abecedním pořadí: Ing. Jiří Bužek, Ladislav Fuciman, Milada Halatová,
Ing. Isidor Kahánek, Marie Kišová, Iva Mičulková, Alena Pochybová, Anna Sasynová, Anna Seibertová,
Marie Skurková a Olga Stejskalíková.
Pracovali jsme podle plánu práce, sestaveném na základě jednání výboru a jednání s Obecním úřadem.
Dovolím si říci, že rok 2015 byl rokem pracovně, společensky i kulturně úspěšným. Podle plánu jsme pro
Vás zorganizovali 6 autobusových zájezdů, sedmkrát jsme tvořili v naší klubovně, pětkrát jsme
absolvovali výšlap za poznáním naší vesnice, třikrát jsme besedovali a k tomu ještě mimořádné akce, ke
kterým se ještě vrátím.
Autobusové zájezdy:
20. 5. ZOO Ostrava, Miniuni, orloj na Divadle loutek v Ostravě
15. 7. hrad Helfštýn, tunel ve Slavíči, Aragonitové jeskyně a lázně v Teplicích nad Bečvou
6. 9. dožínky v polských družebních Kobiernicích
20. 9. hrad Bouzov, výrobna tvarůžek v Lošticích a bazilika na Svatém Kopečku u Olomouce
10. 10. pětičlenná delegace se v polských Kobiernicích zúčastnila oslav 10 let trvání jejich klubu
21. 10. tradiční předdušičkový nákupní zájezd do Polského Těšína
11. 11. Novojičínsko - Příbor, zámek Kunín a Žerotínský zámek v Novém Jičíně
Besedovali jsme:
15. 4. nám pro členy klubu vyprávěl a promítal záznamy z cesty po Tibetu a Číně pan Josef Zlý
16. 4. dvakrát pro žáky Základní školy - pánové Lubomír Pavlíček, Josef Gavlas a Zdeněk
Vycpálek, chtěla bych jim poděkovat za ochotu - udělali si volný čas a navštívili školu, kde
dětem přiblížili svou základní vojenskou službu. Poděkovaly jim i paní učitelky.
2. 9. jsme s paní Irenou Petrovou besedovali o aktivitě a sebevzdělávání nás, seniorů
V roce 2015 se nám zalíbily pěší vycházky do nejbližšího okolí:
1. 5. jsme prošli Kúty až k prameni Hranečníku a přes Hodoňovice zpátky domů
22. 7. na Palkovickou vyhlídku - možná mnohým neznámou, ale náš vedoucí Jirka to tajil i před
námi až do poslední chvilky - s pokračováním na Hůrky
26. 8. jsme zahájili sérii vycházek za poznáním místních církevních památek - prošli jsme kapličky
od sušičky, přes Starou cestu, až ke sv. Mauritiu a prohlédli si s průvodním slovem celý náš
kostel i památky na hřbitově. Poděkovali jsme panu Jiřímu Chlebkovi a panu faráři.
23. 9. pokračování v poznávání kapliček na horním konci Palkovic
14. 10. další pokračování prohlídky církevních památek, tentokrát pod Hůrkami a na Myslíku
Všechny vycházky byly zajímavé a přitažlivé.
Sedmkrát jsme se sešli v roce 2015 pracovně v naší klubovně:
25. 3. seznámení s ubrouskovou technikou pod vedením paní Jany Eliášové
8. 4. pokračování v ubrouskové technice a výroba velikonočních dekorací
od 16. 4. organizoval náš Ing. Jiří Bužek postupně 4 lekce kurzu práce s osobním počítačem
25. 11. jsme tradičně vyráběli adventní věnce

Nesmíme ale zapomenout na několik společenských akcí:
18. 2. výroční členská schůze
27. 2. jsme se aktivně zúčastnili symbolického rozloučení s 96letou lípou u Základní školy
11. 3. nám soubor seniorek Jiřinky z Paskova zpříjemnil naší oslavu Mezinárodního dne žen
4. 5. se delegace našeho klubu na pozvání ředitele školy zúčastnila slavnostní vernisáže výstavy
Základní školy u příležitosti 70. výročí osvobození naší obce
20. 6. jsme zorganizovali za účasti delegace Poláků smažení vaječiny v areálu na Myslíku
18. 8. jsme smažili (opět s Poláky) bramborové placky U Bačů, poděkování zaslouží pan Tomáš
Kalkus za hudební doprovod
22. 8. jsme vypomáhali u Obecních dožínek, protože se do naší péče dostalo 40 polských hostů
6. 9. nám opětovali polští přátelé dožínkovou slavnost u nich v Kobiernicích, dokonce tam 5 našich
kuchařek a 1 kuchař smažili naše palkovické bramboráky, a to velice úspěšně
10. 9. jsme si plně ověřili, že jsme Polákům příjemní a milí. Znovu nás navštívili a my pro ně
zorganizovali kulturní program s výjezdem na Pustevny a procházkou k soše Radegasta,
návštěvu Rožnovského skanzenu a umožnili jim ochutnat valašské frgály.
5. 12. jsme se účastnili organizace akce Obecního úřadu - Předvánoční jarmark. Pečovali jsme
o 30 hostů z polských Kobiernic.
9. 12. se nás 101 sešlo v sále Restaurace Pod Habešem, abychom se pobavili spolu s našimi
jubilanty
30. 12. byla naše poslední výborová schůze v roce 2015, ze které vzešlo toto hodnocení roku 2015
s poděkováním členům výboru za celoroční práci
Jistě jste si všimli, že se v naší činnosti objevuje několikrát spolupráce s polskými seniory. Tato činnost
se vyvinula před několika roky jako družba našich obcí a stále se vyvíjí. Je to i pro nás určitý způsob
relaxace - člověk nežije jenom prací - navštěvujeme své kulturní akce, sledujeme jejich kulturní dění,
zvyky a společenský život je pro naše oba kluby inspirací. Přátelské styky však udržujeme i s našimi
organizacemi seniorů z povodí řeky Ondřejnice, tak ja ko naše obec a jiné složky. Jedná se o Lhotku,
Kozlovice, Hukvaldy, Staříč, Fryčovice, Brušperk, Starou Ves a Krmelín a i v tom hodláme pokračovat
nadále.
Na naší výborové schůzi už v dubnu 2014 jsme projednávali dopis Krajské rady seniorů
Moravskoslezského kraje, která hledala nejaktivnější kolektiv seniorů v kraji. Výbor na výzvu reagoval
a na základě vyplněného dotazníku byl náš klub vyhodnocen mezi nejaktivnějšími a obdrželi jsme
pochvalný Certifikát. Potěšil nás a rádi se jím chlubíme ve vývěsních skříňkách i v Palkovických listech.
V závěru zprávy bych chtěla za sebe i za nás všechny poděkovat všem členům výboru za obětavou
několikaletou práci. Zvlášť Ing. Jiřímu Bužkovi za organizaci pěkných kulturních zájezdů, Ing. Isidoru
Kahánkovi za propagaci, informace a plakáty pro vás prezentované ve vývěsních skříňkách, Marii Kišové
za pečlivé vedení pokladny, Olze Stejskalíkové za pečlivé vedení kroniky klubu, Miladě Halatové, Aleně
Pochybové a Marii Skurkové za péči o vás členy, Ladislavu Fucimanovi jako kulturně-pracovní četě
našeho klubu, obětavé Aničce Seibertové a hlavně naší předsedkyni Hance Sasynové za dobrou
organizaci celého klubu a bezmeznou obětavost.
Poděkovat musím zvlášť obětavým členům - pánům Otovi Brudnému, Jaroslavu Mikendovi, Luboši
Pavlíčkovi, MUDr. Antonínu Lederovi a Tomáši Kalkusovi, dále pracovní četě Obecního úřadu a také
celému Obecnímu úřadu. Poděkování však patří i Vám všem za podporu a hojnou účast na našich akcích.
Těšíme se na akce v letošním roce 2016, kterých se zajisté rádi zúčastníte.
Za výbor Senior klubu Palkovice zpracovala Iva Mičulková, jednatelka

