
Zpráva výboru o činnosti Senior klubu Palkovice za rok 2016 

Výroční členská schůze se v loňském roce konala 17. února 2015. Sešlo se nás tehdy 64, 

i když jsme měli zaregistrováno 227 členů. V letošním roce se nás podle prezenční listiny 

sešlo 60 a celkový počet členů našeho klubu k dnešnímu dni je 230 s věkovým průměrem 

73 let. Jako každoročně jsme hned v počátku roku sestavili základní osnovu naší činnosti 

a podle podmínek jsme ji během roku rozvíjeli. Byly naplánovány 4 autobusové zájezdy, 

1 beseda a 4 společenské akce. Ve skutečnosti jsme kromě 12 schůzí výboru zorganizovali 

7 autobusových zájezdů, 3 vycházky do blízkého okolí, 3 besedy a 8 společensko-zábavných 

setkání. Kromě toho jsme se zúčastnili na dalších 3 autobusových zájezdech, 1 besedě 

a 5 společensko-zábavných akcích, které organizoval někdo jiný. 

Výbor pracoval ve známé 11členné sestavě: Anna Sasynová - předsedkyně, Ing. Jiří Bužek, 

Ladislav Fuciman, Milada Halatová, Ing. Isidor Kahánek, Marie Kišová - ekonomka, Iva 

Mičulková - jednatelka, Alena Pochybová, Anna Seibertová, Marie Skurková a Olga 

Stejskalíková - kronikářka. Celý výbor se těší na další spolupráci. Pouze paní Iva Mičulková 

prosí o uvolnění z práce ve výboru Senior klubu ze zdravotních i rodinných důvodů. Chápeme 

je a musíme jí vyhovět. Budeme se snažit výbor doplnit na stejný počet. 

Připomeňme si jednotlivé akce, protože máme na ně pěkné vzpomínky. 

Autobusové zájezdy: 

 Na středu 18. května byl naplánován celodenní autobusový zájezd do Hradce nad Moravicí 

a Stěbořic. Počasí nám přálo a sešlo se nás 44. V Hradci jsme si prohlédli státní Bílý 

zámek a zámecký park, poobědvali v restauraci Červeného zámku a pěkné zážitky jsme si 

přinesli i z Arboreta Nový Dvůr ve Stibořicích. 

 Počátkem června 12 zájemců našich absolvovalo 5denní zájezd do zahraničí. Byla to 

reakce na nabídku cestovní kanceláře WES z Nového Jičína a zúčastnili jsme se 

tematického zájezdu „Po stopách Nikoly Šuhaje loupežníka na Ukrajině. Poznali jsme 

města Užhorod, Mukačevo i Koločavu a část pohoří Východní Karpaty - rezervaci 

medvědů, jezero Siněvir a vodopád Šipot. Bylo to zajímavé, poučné, až dojemné. 

 Krátce nato, v sobotu 25. června, jsme přijali pozvání od našich přátel do polské Porąbky. 

Ve spolupráci s naší Obcí Palkovice jsme se zúčastnili oslav „Dni Porąbky 2016“ na 

místním sportovním stadiónu LKS Zapora. Našich 20 účastníků si se zájmem dopoledne 

v nesnesitelném vedru prohlédlo obrovský pivovar v Tychách a po obědě v kobiernické 

„Ďábelské hospodě“ jsme sledovali pestrý kulturní program na hřišti, který však přerušila 

bouřka a urychlila tak náš odjezd. 

 Ve středu 20. července se nám vydařil autobusový zájezd do Šternberka. Autobus byl plně 

obsazen 49 lidmi, kteří si prohlédli státní hrad Šternberk, bývalý augustiniánský klášter, 

městskou památkovou zónu a Expozici času s muzeem hodin. To všechno zanechalo pěkné 

vzpomínky u všech účastníků. 

 Na neděli 21. srpna jsme byli pozváni na obecní dožínky v polském Bujakowě. Chtěli jsme 

tam, po velkém úspěchu v roce 2015, opět smažit naše chutné bramborové placky. Na 

tento nedělní zájezd asi nikdy nezapomeneme. Dopoledne jsme si zpestřili výletem na horu 

Żar k horní nádrží přečerpávací elektrárny, pro srovnání s našimi Dlouhými Stráněmi. 

Svítilo sluníčko, nabrali jsme energii a dobrou náladu na odpolední šichtu. Bohužel jsme ji 

však nevyužili. Přihnal se takový liják a povichr, že naše kuchařské umění se nadalo 

předvést, takže se akce musela odvolat a my jsme v prudkém větru uháněli zpět k českým 

hranicím. Smažení jsme však provedli v klidu za 2 dny doma na zahradě u Sasynů. 

 25. srpna přizvala naše členy komise pro občanské záležitosti Obce na další zájezd, 

tentokrát do Píště. 



 Na středu 14. září jsme (s velkým předstihem) objednali výjezd na Lysou horu, se 

zaměřením na méně zdatné turisty. Ti se vyvezli autobusem a ti sportovnější to zvládli 

s turistickými holemi pěšky. Na temeni Lysé hory se nás tak sešlo 41. Prohlédli jsme si 

nové horské chaty a objekt meteorologické stanice. Sluníčko nám přálo, ale pro opar jsme 

Palkovice ani Tatry neviděli. Akce se vydařila i s posezením a exkurzí v minipivovaru 

U Koníčka ve Vojkovicích. Zájem o Lysou horu byl ohromný, takže výjezd zřejmě opět 

někdy zopakujeme. 

 21. září jsme absolvovali 2. část prohlídky zajímavostí blízkého města Příbora za účasti 

40 osob. První část prohlídky jsme uskutečnili již v listopadu 2015. Tentokrát jsme zájezd 

doplnili o frenštátské Horečky s naučnou stezkou Beskydské nebe a visutým chodníkem 

„Život v korunách stromů“. I tam si počasí s námi občas zahrávalo. Používali jsme 

i deštníky, ale bylo to pěkné a bylo nám tam dobře. Rádi vzpomínáme. 

 Posledním námi pořádaným zájezdem v roce 2016 byl 19. října nákupní zájezd do 

Polského Těšína. Zúčastnilo se ho 38 lidí a i tentokrát se většině podařilo splnit si svá 

přání. 

 Úplně posledním výletem, kterého jsme se zúčastnili, byla návštěva jihomoravských 

Čejkovic, kterou zorganizovala komise pro občanské záležitosti Obce Palkovice. 

Zajímavé byly naše pěší vycházky roku 2016, o kterých jste se dovídali z vývěsních skříněk: 

 Zahájili jsme je 13. dubna, kde se nás sice sešlo jen 7, ale i tak to bylo veselé a perfektní. 

Trasa směřovala přes Dráhy ke kapličce V Dolině a kolem kapličky na Podhůří do 

Hospůdky U Arnošta. 

 Na druhý výšlap nás vylákalo sluníčko 1. května. Tentokrát se u kaple na Myslíku sešlo 

21 výletníků a s dobrou náladou se vydalo přes Podvrší, Rybí, areál Na Mlýně 

v Kozlovicích a Batrnou zpět k myslíkovské kapli. Tímto výletem jsme téměř uzavřeli 

plánovaný cyklus poznávání církevních památek naší střediskové obce. Zhodnotili jsme, že 

nám zbývají jen 3 kapličky v Palkovicích na Hůrkách II. 

 Ve středu 26. října jsme obešli za nepříznivého počasí naši přehradu Olešnou, zvědaví, jak 

se čistí od nánosů bahna. Sešlo se 10 výletníků a přesvědčili jsme se o bagrování dna 

přehrady a odvozu hlíny nákladními automobily na skládku do Staříče. Doufejme, že bude 

vše včas dokončeno a v srpnu pak může být zahájena dlouho očekávaná výstavba obchvatu 

města Frýdku-Místku. Celkem jsme zdolali 10 km. 

Na besedování v klubovně či kinosále kulturního domu už nám tolik času nezbývalo: 

 První besedu v roce 2016 jsme naplánovali na 16. března do klubovny. Očekávali jsme 

větší účast, protože se plánovaly i zahraniční zájezdy, včetně Ukrajiny. Sešlo se však málo 

lidí a tak tato schůzka nesplnila svůj účel. Škoda. 

 K účasti na další besedě jsme byli vyzváni starostou Obce. Jednalo se o setkání se 

studentkami z asijských zemí - Číny, Indonézie a Gruzie. Děvčata představila své země 

našim občanům, studentům a žákům. Zasloužila si bohatý potlesk a je škoda, že v kinosále 

bylo obsazeno málo křesel. 

 Ve středu 20. dubna se nás v kinosále kulturního domu sešlo 49. Byla to beseda s Policií 

České republiky na téma Ochrana a bezpečnost seniorů, vedená poručíkem Vlastimilem 

Starzykem, mluvčím Územního odboru Frýdek-Místek. Na závěr jsme si promítli film 

Šmejdi. Beseda byla poučná a v této době na velmi aktuální téma. 

 24. října se uskutečnila beseda s lázeňským lektorem Karlem Štenbauerem o bylinkách 

a mastech na potlačení bolestí pohybového aparátu. Všech našich 16 členů si odtud 

odneslo poučení i poznámky, protože byli vybídnuti všímat si rostlinek - bylinek, mnohdy 

i plevelů s léčebnými účinky, rostoucích všude kolem nás. 



 V klubovně jsme se sešli i 16. listopadu, byla to však spíše beseda pracovní. Vyráběly se 

adventní věnce. Tato akce se snad bude opakovat každoročně. 

Nejširší okruh budou mít naše akce společensko-zábavné. Ty se těšily největší účasti: 

 Začalo to výroční členskou schůzí 17. února 2016, spojenou s promítáním filmu Ideální 

manžel. Bylo přítomno 63 členů a 1 host - starosta Obecního úřadu Radim Bača. 

 9. března jsme se sešli u příležitosti Mezinárodního dne žen. Tento den nám zpříjemnili 

žáci naší Základní školy malým dárečkem, mladí harmonikáři Základní umělecké školy 

z Frýdku-Místku pod vedením pana učitele Víta Pavlíčka (přivítáme je ostatně mezi námi 

také i dnes, děkujeme) a hlavně folklornímu národopisnému souboru Pilky ze Lhotky 

s pásmy „Dyž sme byli o 20 let mladší“ a „Kaj čert němože“. Líbili se nám a dohodli jsme 

se následně na spolupráci s Klubem seniorů ve Lhotce a na účasti na Sochových 

slavnostech, které však každoročně kolidují s našimi dožínkami. 

 V sobotu 12. března jsme našimi seniorskými výrobky zpestřili výstavku Velikonočního 

odpoledne v Restauraci Pod Habešem a obdrželi jsme vřelé poděkování. To patří našim 

účastnicím Martě Buzkové, Anně Sasynové, paní Cvičkové a Heleně Bužkové. My jim 

tady děkujeme za pěknou reprezentaci našeho klubu. 

 Ve středu 22. června proběhlo tradiční smažení vaječiny v areálu Sportovně kulturně 

společenského centra na Myslíku. Sešlo se až 78 účastníků a smažilo se z 350 vajíček. Této 

akce se opět zúčastnila i 9členná skupina našich polských přátel z Kobiernic. Aktivitu 

projevily zvláště naše členky výboru Milada Halatová, Anna Sasynová, Alena Pochybová 

a též paní Miroslava Žembová. Zajistily vám sladké pohoštění. Děkujeme jim, stejně jako 

panu Tomáši Kalkusovi za hudební doprovod, pánům Otovi Brudnému, Jaroslavu 

Mikendovi a Ladislavu Fucimanovi za aktivní pomoc při vlastním smažení, za přípravu 

dříví a ohniště paní Anně Sasynové a za závěrečný úklid paní Anně Sasynové a Ing. Jiřímu 

Bužkovi. Bylo nám tam dobře i díky pracovní četě Obce, která se postarala o stanový 

přístřešek. 

 30. června se zástupci našeho výboru zúčastnili zasedání komise pro občanské záležitosti 

Obce, aby se dohodla vzájemná spolupráce a výpomoc. Upřesnili jsme si účast a pomoc na 

některých akcích, protože obě složky mají zájem o kulturní a společenský život našich 

seniorů. 

 Sobota 9. července byla opět dnem našeho dalšího setkání. A to na 2. ročníku Festivalu 

dechovek, pivních a gulášových slavnostech. Mnohé překvapil náš stánek s nápisem 

Dědův guláš. V soutěži jsme sice nevyhráli, ale účastnický list a ozdobená vařečka na 

památku každého z šestice našich kuchařů potěšila. Vzešel tam však pro nás úkol - naučit 

nás všechny zpívat Hymnu Lašského království, která už u nás při některých akcích 

zazněla. Na to zajisté dojde! 

 Dne 17. srpna jsme zorganizovali plackové hody v areálu U Bačů. Protože účastníků 

každoročně přibývá, smažilo se z 35 kg strouhaných brambor pro 154 přítomných. Mezi 

nimi byli i hosté z Polska a naši muzikanti z Palkovjanky, kteří objížděli vesnici 

s pozváním na Obecní dožínky 2016. Naši polští hosté se ještě cestou zastavili na námi 

zařízenou exkurzi ve výrobně medových výrobků Marlenka ve Frýdku. Bramboráků bylo 

dost, všichni byli uspokojeni a tak nebylo odpočinku pro kuchařky Alenu Pochybovou, 

Martu Buzkovou, Olgu Stejskalíkovou, Marii Skurkovou, Miladu Halatovou, Annu 

Seibertovou a opět Otu Brudného a Ing. Jiřího Bužka. Přispěli k dobré náladě, stejně jako 

harmonikářské duo Tomáš Kalkus a Josef Chlebek. Ještě jednou děkujeme. 

 Za tři dny nato, 20. srpna, následovaly Obecní dožínky. Ty spojily nás seniory hned 

i s následujícím dnem, kdy slavili dožínky v polském Bujakowě, ale o nichž jsme již 

hovořili mezi zájezdy. 



 Ve čtvrtek 6. října se členům našeho výboru dostalo poděkování. V rámci Dne seniorů, 

který připadá na 1. říjen, jsme obdrželi 20 vstupenek na zábavný kulturní program „Život 

je jen náhoda“ v kině Petra Bezruče v Místku, ve kterém vystoupili Vladimír Hron a Jiří 

Werich Petrášek. 

 V pondělí 17. října se nám odměna za dobrou práci našeho Senior klubu znásobila. Se svou 

bohatou celoroční aktivitou jsme se pochlubili v dotazníku Krajské rady seniorů 

Moravskoslezského kraje v Ostravě a z toho vyplynulo setkání s jejím předsedou panem 

Milanem Fabiánem v Domově pro seniory ve Frýdlantě nad Ostravicí. Tam jsme obdrželi 

„Certifikát příslušnosti k nejaktivnějším seniorským organizacím Moravskoslezského 

kraje“ za období od 1. října 2015 do 28. srpna 2016. Tohoto ocenění, které jsme získali 

i v předešlém roce, si ve výboru velice vážíme. Umístili jsme se celkově na 6. místě 

z 13 odměněných organizací v rámci našeho kraje.  

Součástí setkání byla také zajímavá přednáška s krátkým filmem o nebezpečí viru 

pneumokoka. Někdy si tuto přednášku objednáme i k nám. Je pro nás, seniory, velmi 

aktuální a zajímavá. 

 Na sobotu 3. prosince byla plánována naše výpomoc při Vánočním jarmarku 2016, 

pořádaným Obcí Palkovice. Očekávali jsme návštěvu hostů z Polska, ale pro nepřízeň 

počasí však nedorazili. 

 V dobré paměti máme zajisté všichni středu 7. prosince, kdy se uskutečnilo Předvánoční 

posezení v sále Restaurace Pod Habešem. Náš program doplnila aktivita komise pro 

občanské záležitosti Obce s účastí 70 a 75letých jubilantů, což se již stalo tradicí. 

Poděkování posíláme této komisi, zvláště její předsedkyni paní Karle Menšíkové, dále 

Obci za pohoštění, naší lékárně, květinářství, cukrárně, Batexu, firmě Zero, Modré labuti 

a za hudební produkci panu Vítu Pavlíčkovi se zpěvačkou Marcelou Kotzurovou, protože 

jsme si i pěkně zazpívali. Nesmíme ani zapomenout poděkovat za cukroví, se kterým se 

mnoho z vás pochlubilo. 

 V závěru roku se výbor klubu sešel naposledy 28. prosince, aby zhodnotil svou práci za 

uplynulý rok a spolu s rodinnými příslušníky se s končícím rokem důstojně rozloučil. 

Děkujeme vám všem za podporu a spolupráci a těšíme se na akce, které upořádáme v roce 

letošním. Doufáme, že se jich budete aktivně zúčastňovat i nadále. 

 

Za výbor Senior klubu Palkovice zpracovala Iva Mičulková, jednatelka 


