Zhromaždenie členov Miestneho spolku SČK v Martinčeku
Dňa 27.01. 2010 sa v sále Kultúrneho domu v Martinčeku uskutočnilo Zhromaždenie členov
MS SČK, na ktoré boli pozvaní všetci členovia, ako aj pán starosta obce p. Marián Lauko,
predseda Hasičského zboru p. Dušan Pavlík a p. MUDr. Daniela Rázgová. Zhromaždenie
otvorila predsedníčka p. Mgr. Danka Maliňáková, ktorá predniesla správu o činnosti výboru
MS SĆK za rok 2009. V tejto správe zhodnotila činnosť celého výboru, ktorý počas minulého
roka organizoval podujatia podľa predloženého plánu činnosti. Na začiatku roka to bola
Batôžková zábava, ktorá sa stala v našej obci už populárna a je o ňu čoraz väčší záujem, nielen
pre dobrú prípravu, ale aj dobrú hudbu a zaujímavé ceny v tombole. Výťažok z tomboly sa
použil na zaplatenie druhého autobusu na kúpalisko v Rajci. Pod vedením PaedDr. Moniky
Brtkovej bol zorganizovaný karneval pre deti, na ktorom sme mali možnosť vidieť zaujímavé
masky, ktoré určite dali dosť práce rodičom. Všetci dobre vieme aké je dôležité vedieť
poskytnúť prvú pomoc pri náhlom ohrození života. Touto problematikou sa zaoberala
v minulom roku p. PhDr. Andrea Jarabáková, ktorá pripravila pre deti popoludnie pod
názvom :„ Vieš poskytnúť prvú pomoc“? Na predloženom modely si deti mohli vyskúšať
poskytnutie prvej pomoci v jednotlivých situáciách. „Mám básničku na jazýčku“ pod týmto
názvom už po šiesty krát deti súťažili v prednese poézie a prózy. V druhú májovú nedeľu sme
v spolupráci s Obecným úradom pripravili Deň matiek. Naše členky PaedDr. Monika Brtková
a Veronika Surová pripravili so staršími deťmi kultúrny program. Za posledné roky sa stal
veľmi populárnym zájazd na kúpalisko v Rajci pri Žiline. Pre veľký záujem museli byť
zabezpečené dva autobusy. Pri príležitosti Hasičskeho dňa sme zorganizovali rôzne súťaže pre
deti. V novembri sme pomohli pri príprave posedenia pre našich najstarších občanov. V
minulom roku sa uskutočnilo aj pravidelné cvičenie pre ženy a dievčatá pod vedením p. Ivety
Martonovej. Po celý rok sme aktívne spolupracovali so starostom obce p. Mariánom Laukom,,
s predsedom Hasičského zboru p. Dušanom Pavlíkom. V minulom roku sme sa rozlúčili s p.
MUDr. Annou Gžibovou, ktorá niekoľko desiatok rokovou bola našou obvodnou lekárkou
a v mesiaci apríl odišla do dôchodku. V ďalších bodoch programu bol predložená správa
o hospodárení za rok 2009 a rozpočet na rok 2010. Keďže uplynuli 4 roky od volieb výboru MS
SČK, ďalším bodom programu boli teda voľby nových členov. Po hlasovaní bolo schválené
nasledovné zloženie výboru: Emília Bobeková, Bc. Martina Brtková, Bc. Vladimíra Brtková,
Soňa Drapáčová, PhDr. Andrea Jarabáková, Darina Kapinová, Mgr. Danka Maliňáková, Janka
Pekárová, Eva Surová, Alena Stolárová, Anna Tomusová. V minulom roku sa krásneho
životného jubilea dožili naše tri členky: Magdaléna Hančíková, Janka Surová a Mária
Bobeková. V tomto roku v mesiaci január sa dožila krásneho životného jubilea 80. rokov aj p.
Matilda Bandová, ktorá je našou čestnou členkou. Na záver predsedkyňa MS SČK
v Martinčeku poďakovala všetkým prítomným za účasť ako aj za ich pomoc pri organizovaní
rôznych podujatí počas minulého roka.
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