Výroční zpráva 2009
ZPRÁVA MS ČČK PŘEPYCHY ZA ROK 2009
V tomto roce jsme vzpomněli 50. výročí založení naší organizace. Náš spolek má ke dni 5. 2.
2010 90 členů z čehož je 76 žen a 14 mužů.
V průběhu loňského roku zemřely 3 členky: sestra Tauchmanová Božena a dvě zakládající
členky: Otčenášková Věra a Škvrnová Marta.
Do našich řad vstupuje k 5.2.2010 5 nových členů:

Burešová Ilona
Čtvrtečková Jitka
Hellerová Květa
Janků Květa
Preclík Jaroslav

Výbor našeho spolku se za uplynulý rok scházel každý měsíc.
Výroční členské schůze dne 6. 2. 2009 se zúčastnilo 29 členů a 14 hostů.
I v roce 2009 začala činnost našeho spolku pořádáním společenského plesu /14.1.2009/
a dětského karnevalu /16.1.2009/.
Na přípravě a pořádání těchto společenských akcí se podílely sestry: Preclíková, Kašparová,
Tomková, Karlíčková, Cihlářová,Vaňková,Gelletová, Hartmanová a dále Zdeněk Vladimír
a Kadlec Tomáš.
V loňském roce uspořádal náš spolek za spoluúčasti Diakonie Broumov celkem 4. sbírky
šatstva na humanitární účely a to ve dnech: 9. února, 25. května, 23. září a 11.
listopadu.Sbírky se konaly od 13:00 do 17:00 hod. a zajišťovaly je sestry Kašparová,
Preclíková, Hartmanová, Slováková, Tomková.
Náš spolek uspořádal také několik přednášek. Dne 11. března nám přednášel
MUDr. Mrkáček. Této přednášky na téma "Péče o ženu na počátku 21. století " bylo
přítomno 22 posluchaček.
Dne 11. dubna předvedly zahradnice z květinářství "Pomněnka" ukázky z aranžování pod
názvem "Vítání jara", přítomno bylo 47 posluchačů.
Dne 2. listopadu přijal naše pozvání MUDr. Štefánek a jeho přednášky na téma
"Homeopatie -Bachovy esence „ se účastnilo pouze 11 občanů.
Vánoční přednášku spojenou s ukázkami aranžérských prací pod názvem:"Zimní zvonky"
nám opět předvedly zahradnice z "Pomněnky". Této poutavé formy ukázky vánočního
aranžování se zúčastnilo 57 posluchačů místních a z okolí.
Dne 9. 2. byla sestra Preclíková zvolena delegátkou na Valné shromáždění Oblastního
spolku.
Byla obnovena činnost Zdravotního kroužku, který vedou sestry Preclíková, Kudrnová
a Klíčová.

Dne 29. dubna proběhla okresní soutěž mladých zdravotníků, které se účastnili Hájek
Miroslav, Polák Tadeáš, Peřinová Klára, Lukešová Veronika a Tláskal Filip.
Dokázali obsadit 4. místo. Dalšími členy tohoto zdravotního kroužku jsou: Jakeš Jaroslav,
Halla Michal a Chudý Petr. Od 1. září 2009 navštěvuje zdravotní kroužek 10 dětí:Klára
Peřinová, Petr Chudý, Filip Tláskal, Simona Burešová, Tadeáš Polák, Míra Hájek, Lukáš
Tláskal, Jára Jakeš, Petra Jarkovská a Jára Čtvrtečková.
Děti se v tomto kroužku pod vedením sestry Kudrnové učí základům první pomoci
a obvazové technice.
Navštívili jsme též některé akce, které pořádaly okolní spolky. Jednalo se o Velikonoční
výstavu pořádanou ČČK Rybná nad Zdobnicí, které se zúčastnily sestry Preclíková
a Zálišová.
Na schůzi Oblastního spolku byly vyslány sestry Škaldová a Preclíková.
V loňském roce proběhlo slavnostní setkání dárců krve u příležitosti předávání plaket MUDr.
Janského, jež se konalo v prostorách zámku v Rychnově nad Kněžnou za účasti paní hraběnky
Andrey Kolowratové. Toto ocenění získali také naši dobrovolní dárci krve:Roman Kocour,
Stanislav Zelinka, Tomáš Študent. Setkání pro náš spolek zdokumentoval pan Miroslav
Andrš jako kameraman, který tomuto ocenění přihlížel spolu s předsedkyní sestrou
Preclíkovou.
Dne 8. června jsme uspořádali finanční a humanitární sbírku pro povodněmi postiženou
Moravu.Celkem bylo vybráno 3.500,-Kč od místních obyvatel a částku 2.000,-Kč věnoval
náš spolek.Tento peněžitý dar byl odeslán do obce Bernartice nad Odrou. Věci, které byly
vybrány,(jednalo se převážné o čistící a dezinfekční pomůcky) doručila Diakonie Broumov
přímo do postižených oblastí.Na organizaci a dozoru při této sbírce se podílely sestry
Hartmanová, Karlíčková, Slováková, Vaňková,Tomková a Preclíková.
Dne 4. července proběhl 1.ročník fotbalového turnaje RTA CUP, jehož výtěžek byl věnován
na charitativní účely.Na této akci zajišťovaly zdravotní dozor tyto místní členky: sestra
Čtvrtečková Jaroslava, Čtvrtečková Lenka, Gelletová Jaroslava a Preclíková Ludmila.
V uplynulém roce věnoval nás spolek sponzorský dar do domova důchodců "Jitřenka"
v Opočně.
13. června byla uspořádána Slavnostní schůze k 50.výročí založení spolku, které se účastnilo
26 členů, 21 hostů a také 6 dětí z kroužku Mladý zdravotník,které předvedly ukázky první
pomoci.Po krátkém přehledu padesátileté činnosti našeho spolku byly předány pozornosti
našim zakládajícím členům.Ti také obdrželi pamětní listiny z Oblastního spolku. Každému
návštěvníkovi byl věnován Almanach o činnosti ČČK v průběhu 50ti let.Tento Almanach
finančně podpořil místní Obecní úřad.Našemu spolku bylo při této příležitosti Oblastním
spolkem uděleno Čestné uznání za padesátiletou činnost. Průběh schůze zachytil kamerou
pan Andrš, který promítl i film z historie obce a činnosti ČČK.
V loňském roce navštívily naše sestry před Vánočními svátky starší občany.Občanům ve věku
od 80-95 let byla předána malá pozornost spolu s přáním pevného zdraví do nového
roku.Návštěvy u 22 těchto občanů provedly sestry Preclíková, Cihlářová, Šmídová, Prátová,
Karlíčková, Tomková.

Vánoční setkání Oblastního spolku se v roce 2009 nekonalo.
Byl uspořádán okresní Společenský ples, kterého se z našeho spolku vzhledem k nezajištěné
dopravě nikdo neúčastnil.
PLÁN ČINNOSTI MS ČČK PŘEPYCHY NA ROK 2010:
-získávání nových dárců krve
-získávání nových členů ČČK
-podle potřeby, či žádosti zajišťovat pečovatelskou službu
-zajišťovat zdravotní dozor při různých akcích pořádaných i jinými spolky, dle jejich
požadavků
-pokračovat v činnosti kroužku "Mladý zdravotník"
-zajišťovat přednášky pro členy a veřejnost
-provádět před Vánocemi návštěvy přepyšských občanů od 80ti let věku, v domácnosti
i v domovech důchodců
-zasílat blahopřání k 70., 75., 80. a dalším narozeninám členům ČČK
-provádět sbírky oblečení na humanitární účely
-pořádat Společenský ples a Dětský karneval
-spolupracovat s Obecním úřadem Přepychy
-pořádat akce na základě podnětů členů ČČK
-tento plán byl navržen a projednán ve výborové schůzi 25. 1. 2010
-následně byl plán činnosti MS ČČK schválen na výroční schůzi 5. 2. 2010
Nejbližší pořádaná akce:
ARANŽOVÁNÍ S JARNÍ TÉMATIKOU VE SPOLUPRÁCI S KVĚTINKOU
POMNĚNKA
24. BŘEZNA 2010 OD 19:00HOD v pohostinství Katka
(dle výroční zprávy předsedkyně MS ČČK paní Preclíkové zpracoval Mgr. Macháček)

