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Opět se po roce scházíme na VČS našeho spolku, abychom si v krátkosti připomněli činnost 

za minulý rok. 

Na začátku několik slov ke složení členské základny. K dnešnímu dni má spolek 87 členů, 

z toho 14 mužů a 73 ženy ve věku od 20 do 92 roků. Členy je 5 zdravotních sester, 

2 zdravotníci a 14 dobrovolných sester. V minulém roce 3 sestra zemřely: Dubnová Marie, 

zakládající členka a první jednatelka Peterová Anežka a další zakládající členka, první 

předsedkyně a první vedoucí zdravotnického kroužku Uhlířová Zdenka. 

Nové členy se nám od minulé VČS získat nepodařilo. 

Výbor se scházel pravidelně, přibližně jedenkrát měsíčně, z toho jednou v přírodě u Krulichů. 

Činnost spolku začínala jako každoročně pořádáním společenského plesu 15. ledna a dětského 

karnevalu 17. ledna. Na jejich přípravě a pořádání se podíleli s. Preclíková, Cihlářová, 

Vaňková, Geletová, Šmídová, Prátová, Tomková, Karlíčková, Kašparová, Hartmanová 

a bratři Zdeněk Vladimír  a Kadlec Tomáš. 

5. února se konala VČS za účasti 35 členů a 11 hostí. Na jejím zajištění se podílely hlavně s. 

Preclíková, Cihlářová a Prátová. 

17. března bylo provedeno proškolení 10 dobrovolných sester a členů výboru sestrou 

Baškovou Ivou. 

24. března provedly majitelky květinářství Poměnka přednášku s ukázkami jarního aranžování 

na téma Provoněné jaro, které se účastnilo 59 přepyšských občanů. 

30. března se účastnily s. Kašparová, Karlíčková a Vaňková setkání místních spolků, které 

pořádá každoročně Oblastní spolek Rychnov nad Kněžnou. Sestry společně navštívily 

chráněné dílny Na Kopečku v Bartošovicích a chrám Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. 

Následovalo přátelské posezení s vyprávěním o činnosti Sdružení Neratov. 

14. dubna byla uspořádána přednáška s ukázkami výroby šperků z korálků, které předvedla 

30ti účastníkům paní Prátová Dana. 

Společenského plesu dárců krve, pořádaného Oblastním spolkem Rychnov nad Kněžnou se 

od nás nikdo nezúčastnil. 

5. května se zúčastnilo 5 dětí z kroužku mladých zdravotníků soutěže v Rychnově nad 

Kněžnou (Tláskal Filip, Hájek Miloslav, Jakeš Jaroslav, Polák Tadeáš a Čtvrtečková 

Jaroslava) za doprovodu vedoucí kroužku s. Kudrnové a zdravotní sestry Čtvrtečkové 

Jaroslavy. Děti skončily v okresní soutěži na 7. místě. 



Další večer přehlídky šperků a korálků paní Dany byl uspořádán 19. Května za účasti 19 

posluchačů. 

24. května byl uspořádán plánovaný sběr oblečení pro Diakonii Broumov. Současně byl 

proveden sběr úklidových prostředků, pitné vody a finančních příspěvků pro povodněmi 

postižených oblastí. Na sběru se podílely s. Kašparová, Preclíková, Slováková, Tomková, 

Hartmanová. 

Na nabídky letních dětských táborů od Oblastního spolku do zařízení Železničář Potštejn 

a Trenčianských Teplic se nikdo nepřihlásil. Nabízené rekreace ve Sliači se účastnili manželé 

Tomkovi. 

10. července zajišťovaly s. Preclíková a Cihlářová zdravotnický dozor při pořádání 

fotbalového turnaje RTA CUP 2010, která se konala po celý den na místním hřišti. 

Výborová schůze poslední červnový den pokračovala přátelským posezením v zahradním 

domku u Krulichů. 

12. srpna byla uspořádána další sbírka úklidových prostředků a finančních příspěvků pro 

oblasti, postižené povodněmi. Distribuci materiálních příspěvků zajistil opět Oblastní spolek, 

finanční příspěvky našich občanů v celkové hodnotě 11.270,- Kč  byly odeslány  přímo do 

postižené obce Raspenava. 

28. srpna byla uspořádána na místním hřišti akce pro děti pod názvem Loučení s létem, kterou 

zajišťovaly s. Preclíková, Cihlářová, Vaňková a Prátová. Finanční příspěvek na podporu této 

akce věnovala obec. 

Plánovaný sběr staršího oblečení pro Diakonii Broumov byl uspořádán 20. Září za účasti s. 

Kašparové, Slovákové a Hartmanové. 

Dalšího večera „Korálkování s paní Danou“ se 17. Listopadu účastnilo 20 posluchačů. 

7. prosince uspořádaly květinářky „Pomněnky“ velice zdařilý večer s ukázkami vánoční 

výzdoby pod názvem Vánoce s vůní čokolády za účasti 22 přepyšských žen. 

18. prosince se s. Preclíková zúčastnila Výroční členské schůze hasičů. 

Dále se s. Preclíková účastnila schůze Občanského sdružení v rámci spolupráce při pořádání 

akcí. 

Návštěvy přepyšských spoluobčanů ve věku od 80 do 96 let provedly s. Preclíková, 

Kašparová, Slováková, Šmídová, Prátová, Karlíčková a Tomková před vánočními svátky, kdy 

popřály 20 starším spoluobčanům jejich příjemné prožití, hodně zdraví do nového roku 2011 

a předaly jim bonboniéru s osobním přáním. 

V průběhu celého roku se dostavovali k bezplatným odběrům krve dárci naší obce: Běčička 

David, Hejzlar Tomáš, Hroch Tomáš, Hrochová Libuše, Hrochová Renata, Jakubec Aleš, 

Kábrtová Milena, Karlíček Martin, ing. Kocour Roman, Kocourová Jindřiška, Macháčková 

Martina, Macháček Václav, Petera Jiří, ing. Pohlová Tereza, Preclík Jaroslav, Preclíková 

Ludmila, Prát Jaroslav ml., Rejchrt Jan, Rejchrt Jaromír, Seidel Tomáš, ing. Seidel Radek, 



Sejkorová Lenka, Škalda Jan, Šmída Zdeněk st., Šmída Zdeněk ml., Študent Tomáš, Tomek 

David, Tláskalová Věra, Zelinka Stanislav, Zdeněk Vladimír, Zilvar Miloš. Celkem 31 občan 

Přepych daroval bezplatně svou krev i několikrát v roce 2010. Počet držitelů Zlaté Janského 

plakety za 40 a více bezplatných odběrů krve rozšířil bratr Zdeněk Vladimír na 11. Zlatý kříž 

III. stupně za 80 a více bezplatných odběrů obdrží jako druhý přepyšský občan Macháček 

Václav. Výbor děkuje všem dárcům, kteří svým přístupem k dárcovství krve pomáhají 

zachraňovat zdraví a životy. Současně výbor děkuje Obecnímu úřadu, který již řadu let 

přispívá na ocenění našich dárců. 

Zároveň děkujeme všem, kdo se účastní akcí, které pořádáme, za podporu činnosti v průběhu 

roku 2010. 

 


