Správa o činnosti Miestneho spolku SČK v Martinčeku za rok 2012
Na začiatku roka 2012 tvorila naša členská základňa 65 stálych členiek a 2
čestné členky p. Helenu Dubovcovú a p. Matildu Bandovú. Koncom roka sme sa
navždy rozlúčili s dlhoročnou členkou SČK pani Violkou Mračkovou.
Tak ako po minulé roky aj v tom minulom sme na poslednom zhromaždení
odsúhlasili plán činnosti výboru.
Aké by to boli fašiangy bez poriadnej zábavy. A tak sme hneď ma začiatku
roka pripravili a spoločne zorganizovali v spolupráci s Obecným úradom už po
šiesty krát Batôžkovú zábavu. Program a občerstvenie zabezpečil výbor MS SČK,
tombolu sponzori a priestory poskytol Obecný úrad.
Pre deti sme ako po iné roky pomohli pri príprave karnevalu, na ktorom sme
mali možnosť vidieť zaujímavé masky, ktoré pripravili ich kreatívni rodičia. Pestrosť,
zábava ale aj dobrá nálada to bol minuloročný karneval. Každá maska bola
odmenená, vecnou cennou cenou a sladkosťou.
V poradí už 9. ročník súťaže v prednese poézie a prózy ,,Mám básničku na
jazýčku“ sa konal v nedeľu 1. apríla v obecnej knižnici. Súťaže sa zúčastnili deti vo
veku od 4 do 14 rokov. Veľmi milé podujatie oslovilo aj dospelých, ktorí prišli
povzbudiť mladých recitátorov.
Vynášanie Moreny patrí na Slovensku k dôležitým tradíciám, spájaným s
oslavami konca zimy a príchodu jari. Jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa
zachoval do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s
chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Aj naše členky obnovili v minulom
roku túto tradíciu a v sprievode so spevom niesli Morenu po dedine a spievali jej
piesne na rozlúčku.
Počas veľkonočných sviatkov sa naše členky postarali o úpravu a výzdobu
priestorov nášho kostola.
Mesiacu máj patrí aj jedno krásne podujatie, a to je Deň matiek, ktorý pripadá
na druhú májovú nedeľu. V tento deň sme ju spestrili aj otvorením výstavy
úžitkových predmetov, ktoré sa bežne používali v minulom storočí v našej obci alebo
okolí pod názvom ,,Čo nám pôjd dal alebo poupratujme si naše pôjdy“. Cieľom tejto
výstavy bolo priblížiť mladej generácii rôzne predmety a tak poukázať na rýchly
vývoj spoločnosti. Výstava bola otvorená počas piatich mesiacov a prišlo si ju pozrieť
okolo 200 návštevníkov nielen z našej obce, okolia ale aj zo zahraničia. Každý
návštevník sa mohol podpísať do pamätnej knihy obce.
Dobrovoľný hasičský zbor organizuje každoročne v lete Hasičský deň, na
ktorom sa zúčastňujeme aj my, tak že pripravujeme pre deti rôzne hry a športové
súťaže. Výsledkom bol veľký potlesk a samozrejme sladká odmena pre všetkých
zúčastnených.
Počas minulého roka boli v obci zorganizované zbierky šatstva a bytových
doplnkov, pre rôzne humanitárne organizácie, domovy deti, dôchodcov, rodiny
a jednotlivcov, ktorí sa ocitli v núdzi a potrebujú pomoc. V určené dni sa na obecnom
úrade zozbieralo niekoľko vriec obnoseného šatstva, detského, ženského, mužského,

letného a zimného. Okrem toho sa vo vreciach nachádzali aj použité posteľné
obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradla, metrový textil, deky, periny,
hlavnice a podobné použité veci. Takto dali naši občania najavo, že im nie je
ľahostajné ľudské. Touto cestou chceme poďakovať všetkým ktorí sa zapojili do tejto
akcie. Nezištne tak pomohli ľuďom, ktorí ich pomoc naozaj potrebujú.
Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života. Práve mesiac
október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a
dali im najavo svoju náklonnosť. Už po niekoľko rokov pomáhame pri organizovaní
podujatia pripraveného pre našich starších spoluobčanov.
Sme radi, že aj medzi našimi členkami sa našli dobrovoľní darcovia krvi.
Výbor MS SČK ďakuje všetkým darcom krvi, ktorí darovali v roku 2012 bezplatne
krv a prosí, aby v tejto činnosti pokračovali, pretože nikto z nás nevie kedy bude túto
vzácnu tekutinu potrebovať.
Po celý minulý rok sme aktívne spolupracovali so starostom obce p.
Mariánom Laukom, ktorý nás podporoval pri príprave rôznych podujatí, za čo mu
úprimne ďakujeme. Taktiež ďakujeme za spoluprácu s Dobrovoľným hasičským
zborom.
Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na podujatiach organizovaných našim výborom MS SČK.
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