Zpráva výboru Senior klubu Palkovice o činnosti za rok 2017
Vážení členové, milí hosté,
srdečně Vás vítám na dnešní výroční členské schůzi, jejíž hlavním cílem je společně
vyhodnotit jednotlivé akce uplynulého roku a zahájit diskusi k Vašim připomínkám, návrhům
a požadavkům na zkvalitnění činnosti Senior klubu Palkovice v roce letošním, a vlastně
i našeho života ve volném čase.
Úvodem několik statistických údajů:
 počty zaregistrovaných členů a účastníků na výročních schůzích – 17. 2. 2016 – 227/64,
15. 2. 2017 – 230/60,
 11 členů výboru zasedalo na 13 výborových schůzích,
 zorganizovali jsme 1 výroční členskou schůzi, 5 zájezdů, 4 tradiční akce, 2 besedy, 2 pěší
vycházky, 1 závěrečnou akci v roce 2017 a zúčastnili jsme se 2 oslav Mezinárodního dne
seniorů a u 3 akcí jsme vypomáhali.
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.

Hodnocení jednotlivých akcí:
Výroční členská schůze Senior klubu Palkovice:
15. 2. V průběhu schůze došlo k výměně jednatele. Paní Ivu Mičulkovou, která požádala
o uvolnění ze zdravotních důvodů, vystřídal. Mgr. Josef Gavlas. Ten přednesl Zprávu
výboru o činnosti za rok 2016, kterou ještě zpracovala paní Mičulková. Zpráva byla
umístěna také na internetových stránkách Obce Palkovice.
5 autobusových zájezdů:
17. 5. Svatý Hostýn a zámek ve Vizovicích, počet účastníků - 49. Letní počasí, nádherné
kulturní památky, úžasné výhledy, kulinářský požitek, dochvilní účastníci, výborný
organizátor Ing. Jiří Bužek. Děkujeme. Hodnocení - 1.
17. 6. Aktivní účast na „Dni Porąbki“ v Polsku. Smažení bramborových placků našimi členy
zcela ovlivnil prudký liják, a tak jsme zbytek těsta dosmažovali za pár dní na zahradě
předsedkyně paní Sasynové. Účast: v Porąbce 16 členů a na Myslíku 18 členů.
19. 7. Karviná-Doly, kostel svatého Petra z Alkantary – Golf resort Lipina – karvinský
Zámek Fryštát - Archeopark Chotěbuz–Podobora a Rybí dům, počet účastníků - 43.
Shodné zážitky jako u 1. zájezdu, proto hodnocení – 1.
20. a 21. 9. Vysočina: Dalešice – pivovar z filmu Postřižiny, Třebíč – židovská čtvrť se
synagogou, Telč – zámek, Třešť - muzeum betlémů a národopisné muzeum, počet
cestovatelů - 36. Shodné zážitky jako u 1. zájezdu, proto opět hodnocení – 1.
18. 10. Tradiční předdušičkový nákupní zájezd do polských Chalupek. Trh se tam však
nekonal, proto následoval přesun do Polského Těšína. Počet nakupujících - 47.
Hodnocení – 3, protože jsme neprověřili, kdy je trh v Chalupkách otevřený a delší
zpáteční cesta z tržiště k autobusu, což bylo pro některé účastníky dost namáhavé.
4 tradiční akce:
14. 6. Smažení vaječiny ze 405 vajec proběhlo v areálu Sportovně-kulturně-společenského
centra na Myslíku. Součástí akce byl 0. ročník sportovního klání v šesti disciplinách
čtyřčlenných družstev z Klubů seniorů obcí Brušperka, Kozlovic, Lhotky, Palkovic
a polských Kobiernic. Vyhráli všichni. Výtečnou náladu umocnili harmonikáři Josef
Chlebek a Tomáš Kalkus. Děkujeme. Počasí bylo uhrančivé. Účast - 103 členů, včetně
hostů z okolních klubů a Polska. Hodnocení – 1.

16. 8. Smažení bramboráků na nádvoří U Bačů. Pozdravení od členů naší dechové hudby
Palkovjanky i paní Karly Menšíkové, oba zvoucí na XIV. Obecní dožínky. Veselou
náladu podpořili muzikant pan Vít Pavlíček a zpěvačka Marie Kotzurová. Děkujeme.
Účast - 117 členů a 26 hostů. Hodnocení – 1.
22. 11. Výroba adventních věnců v naší klubovně s radou a pomocí paní Aleny Pochybové.
Počet členů - 16. Hodnocení – 2 z důvodu menšího zájmu.
6. 12. Předvánoční posezení seniorů s jubilanty v Restauraci Pod Habešem, které jsme
uskutečnili ve spolupráci s vedením Obce, které zajistilo květinovou výzdobu a chutné
jídlo. My jsme zajistili kapelu, bandury a tombolu. K dobré náladě nám vyhrával opět
pan Vít Pavlíček a jeho zpěvačka paní Marta Kotzurová. Moc všem děkujeme. Účast 116 hostů. Hodnocení – 2, protože se nám moc nechtělo hýbat v tanečním rytmu.
Besedovali jsme 2krát:
8. 3. Oslava MDŽ s první dámou české politické satiry a novinářkou paní Zuzanou
Bubílkovou v palkovickém Kulturním domě. Majstrštyk od organizátora Ing. Jiřího
Bužka. Děkujeme. Účast - 131 členů a hostů. Hodnocení - 1*.
22. 3. Beseda s panem Jaroslavem Wojnarem, který soutěžil v březnu 2016 ve francouzském
Bordeaux na 9. Abilympiádě, což je soutěž pracovních schopností a dovedností lidí se
zdravotním nebo tělesným postižením. Místem konání byl opět kinosál v Palkovicích.
Účast - 21 členů. Hodnocení – 1.
2 pěší vycházky do nejbližšího okolí:
22. 3. Vycházka zrušená pro silný déšť.
1. 5. Trasa: restaurace Tomis – Metylovická Hůrka – restaurace Tomis. Účast – 11 členů.
Byl nádherný májový čas. Hodnocení – 2 z důvodu menšího zájmu.
11. 10. Trasa: parkoviště U Myšáka – okruh kolem přehrady Olešná – restaurace U Toma –
restaurace Western Ranch Myšák – parkoviště U Myšáka. Účast - 15 členů. Vše nám
hrálo do karet. Hodnocení – 2, opět z důvodu menšího zájmu.
Oslavy Mezinárodního dne seniorů (2 akce):
1. 10. Krajských oslav Mezinárodního dne seniorů v obci Hlavnice se zúčastnilo 5 našich
členů. Po vyhodnocení nejaktivnějších Klubů seniorů následovala velmi vtipná
kulturní vystoupení členů Klubů seniorů z Dolní Lutyně, Vrchů u Fulneka a Hlavnice.
Hodnocení - 1.
3. 10. Oslav Dne pro seniory, pořádaných statutárním městem Frýdek-Místek v kině Petra
Bezruče v Místku, se zúčastnilo 20 našich členů. Výborné vystoupení Swingového
orchestru Bedřich Pukovce z Příbora a kouzelnice Radany Vozňákové doprovodil
výborný moderátor Pavel Handl. Hodnocení – 1.
3 akce s naší výpomocí:
15. 7. III. Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti, proběhly v areálu za tělocvičnou.
V jeho průběhu jsme měli milou povinnost věnovat se našim přátelům z Polska.
Rovněž jsme se podíleli na prodeji vstupenek.
19. 8. XIV. Obecní dožínky probíhaly jako každoročně ve volnočasovém areálu za
palkovickou tělocvičnou, kde naše 2 členky opět prodávaly vstupenky.
2. 12. Tradiční akce Předvánoční jarmark. Naší milou povinnosti bylo věnovat se přátelům
z Polska.
1 závěrečná akce v roce 2017:
27. 12. Členové výboru se naposled v roce 2017 sešli i s rodinnými příslušníky, aby jim
především poděkovali za jejich tolerování časového prostoru, který věnují práci
v Senior klubu.

Podrobnější informace o průběhu jednotlivých akcí nacházíte průběžně v Palkovických listech
a v 1. čísle každého roku je vždy uveden i roční plán naší činnosti. Proto Vám doporučujeme
jejich odběr. Kromě toho sledujte i obsah vývěsních skříněk.
V uplynulém roce jsme se rozloučili s 8 členy a do našich řad vstoupilo 5 nových členů, takže
je nás k dnešnímu dni evidováno 228 členů, z toho 154 ženy a 74 mužů.
V závěru bych chtěl za sebe i za nás všechny poděkovat všem členům výboru za obětavou
několikaletou práci. Zvlášť 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. A to nám ještě neprozradil, kde objednává
příjemné počasí. Další poděkování patří Ing. Isidoru Kahánkovi za propagaci, informace
a plakáty pro vás prezentované ve vývěsních skříňkách, Marii Kišové za 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 - Otovi Brudnému, Martě Buzkové, Jarkovi Wojnarovi za besedu a harmonikářům
Josefu Chlebkovi a Tomáši Kalkusovi. Dále pracovní četě Obecního úřadu a vedení Obce,
a to především našemu starostovi panu Radimu Bačovi a předsedkyni Komise pro občanské
záležitosti paní Karle Menšíkové. Poděkování však patří i Vám všem za podporu a hojnou
účast na některých našich akcích.
Těšíme se na další setkávání a společných prožitcích z akcí pořádaných v roce 2018, na které
Vás srdečně zveme.
A úplně závěrem chci ocitovat jednu krásnou větu, kterou jsem našel při čtení minulých
Zpráv a ta je „Aby člověk nikdy nebyl sám“.
Za výbor Senior klubu Palkovice zpracoval Mgr. Josef Gavlas, jednatel

