Zpráva o činnosti Místní skupiny Českého Červeného Kříže
ve Vysokově za rok 2017
Přepsali jsme číslici v kalendáři. Nyní uzavíráme rok 2017, který je třeba
zhodnotit z pohledu práce Místní skupiny ČČK Vysokov.
Začneme nejdříve upřímným poděkováním členkám ČK, dobrovolnicím a všem
lidem dobré vůle za ochotu, pochopení, porozumění a pomoc v jakékoliv situaci.
Naše díky vyjadřujeme ředitelce Oblastního spolku ČK Náchod za zpracování
účetnictví dle nových Stanov ČK a za administraci dotací pro činnost dětí, a také
pokladní ČK paní Kovačíkové za přípravu podkladů k vyúčtování.
Začátek roku byl ve znamení příprav nejen hodnotící schůze, ale i plesu
Červeného kříže a maškarního reje pro děti. Ples byl pěknou společenskou událostí,
provázenou vlídnou hudbou paní Lenky Pavlíčkové a její skupiny, tombola potěšila
přítomné a ples byl díky tomu finančně uspokojivý. Rovněž za povedený lze označit
pečlivě připravený karneval pro děti, i když tentokrát s nižší účastí dětí (z části
ovlivněný nemocí dětí i akcemi v okolí). Zástupci všech složek v obci se podíleli na
výzdobě sálu, soutěží pro děti, přípravě tomboly i úklidu sálu. Moderátor a DJ dětského
odpoledne byl Zdeněk Majer, zvládl to na výbornou.
Přípravu, program i pohoštění při vítání občánků na Obecním úřadě zajišťují
především dámy Zdena Kosinková a Jiřina Bittnerová. Paní knihovnice připravovala
kulturní vložky a milé vystoupení dětí, nejen pro malé občánky, ale i pro 50ti leté
manžely při zlatých svatbách. V uplynulém roce proběhly hned tři. Děkujeme za
veškerou snahu.
Každý rok obec věnuje prostředky na dárky pro jubilanty našim spoluobčanům.
Osobní setkání a gratulace jako tradičně zajišťovala paní Zdena Kosinková, někdy paní
Romana Kosinková a Hana Černá. Pečlivě se připravovalo setkání žen - důchodkyň
obce Vysokov při příležitosti Svátku matek, které pravidelně vychází na začátek května.
Jako poděkování byla pro ženy připravena květina a dáreček. Malé občerstvení bylo
zajištěno ve spolupráci s Obecním úřadem. Jak ukázaly minulé roky, ženy se rády vidí,
popovídají si a speciální program vlastně ani nepotřebují.
Ženy ČK se účastní jarního úklidu obce. Každá dle svých možností.
Jarní pobyt několika žen na chatě Horalka ve Sněžném v Orlických horách se
ukázal jako velmi příjemný. Toto místo je nám dobře známo z dřívějších dětských
víkendových pobytů. Je zájem pobyty opakovat, proto vyzýváme vás všechny, pojeďte s
námi, i cesta autobusem je malé dobrodružství.
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Na červen a červenec připadly dva výlety. S dětmi jsme jeli do jaroměřské
pevnosti Josefov. Děti procházely katakomby a vyslechly i poutavý komentář. Cestou
zpět jsme se zastavili v Záchranné stanici zvířat v Jaroměři. Děti zaujala péče o zraněná
zvířata, která se na místě nacházela i informace o možnosti prevence poranění zvířat.
Výlet se moc vydařil.
Druhou letní akcí byl připravený interaktivní program v Tkalcovském muzeu
v Trutnově - Voletinách, kterého se zúčastnilo 11 žen a 3 děti. Dýchla na nás historie
tkalcovství, dozvěděly jsme se vše o pěstování a úpravě lnu, a některé práce jsme si
mohly i osobně vyzkoušet. Nakonec jsme si všichni vyrobily tzv. „podprdelník“ a
mýdlo. Byl to velmi příjemný den, včetně cesty vlakem.
Setkání seniorů se konalo na konci července na dolejším hřišti, milé setkání
doplnil hudbou Zdeněk Majer, občerstvení zajistily ženy z „dolního konce Vysokova“
se Zdenou Hovorkovou.
Začátek září patřil Rozloučení s létem, které se odehrávalo na dolním hřišti.
Jedná se o vzájemnou pomoc všech složek. Děti i celé rodiny mohou společně strávit
odpoledne na hřišti. Členky pomáhaly v pokladně, při soutěžích nebo kde bylo právě
třeba.
Díky členkám za tradiční pomoc při úklidu sálu před zahájením jubilejního 50.
ročníku filmového festivalu amatérských filmů „Vysokovský kohout“, který proběhl
druhý listopadový víkend.
Konec roku uzavírá tradiční rozsvícení vánočního stromu u kaple. Účast
vysokovských občanů byla opět hojná, děti vystupovaly s básničkami a koledami,
vánoční atmosféru zpříjemnila Lenka Pavlíčková hudbou a zpěvem. Obec připravila
bohaté občerstvení. ČK neměl sice přidělen úkol, ale některé členky pomáhaly.
Rok 2017 byl opět pln mnoha individuálních akcí, pro dospělé i děti.
Co nás, ženy místního spolku, ale nejvíce spojuje a tmelí během celého roku? Je
to pravidelné setkávání v místní knihově. Pravidelně jsme trénovaly paměť, za což
děkujeme paní Kovačikové, která kurz vede. Je to opravdu záslužné a hlavně veselé!
Každou středu se těšíváme na odpolední posezení při čaji či kávě, kde probereme
aktivity ve spolku, začneme pracovat na akcích, které nás čekají, nebo hodnotíme, se co
nám podařilo více a co méně. Měly jsme několik nápadů, které bychom mohly
realizovat. Např. rozšíření vzdělání v oblasti využití počítačů, ekonomická gramotnost,
informace o pestré stravě apod. Nic ze zmíněného se zatím neuskutečnilo, třeba se to
podaří v roce letošním.
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Stále se nedaří zvětšit naši členskou základnu. Co kdybychom si každá řekla, že
se pokusíme sehnat během roku jednu „dušičku“, která by se k nám přidala? Oslovené
ženy či dívky můžeme pozvat na středeční setkání do knihovny a seznámit je s naší
činností. Pár nových sil by se určitě hodilo.
Přejme si tedy rok naplněný setkáváním, vlídným slovem a veselím. Děkujeme
naší předsedkyni, paní Ing. Haně Černé, za příkladné vedení spolku. Pevné zdraví a
hodně sil do dalšího roku nám všem.
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