Správa o činnosti Miestneho spolku SČK v Martinčeku za rok 2018
Vážené členky, vážený hostia dovoľte, aby som Vás oboznámila s činnosťou MS SČK
v Martinčeku za rok 2018.
Medzi základné princípy Červeného kríža patrí ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť,
dobrovoľnosť, jednotnosť, univerzálnosť. Naša organizácia sa už po niekoľko desaťročí snaží
dodržiavať tieto princípy a podľa ich usmernení sa zameriava na svoju činnosť.
Na začiatku rok 2018 tvorilo našu členskú základňu 55 členov. Najstaršie členstvo
majú členky, ktoré nastúpili už v päťdesiatich rokoch minulého storočia a sme radi, že si
svoje členstvo udržali do dnes. Nie je ich veľa ale patrí im naša úcta a vďaka a zároveň sa
stávajú príkladom pre našu najmladšiu základňu.
Celá činnosť nášho spolku spočívala v podujatiach, ktoré boli zamerané na kultúrnu,
sociálnu, zdravotnú a športovú oblasť.
Naše pozvanie prijal už po tretí krát spisovateľ doc. Anton Lauček. Poznáme ho ako
človeka s veľkým srdcom, ktorý nám vo svojich dielach predstavuje nielen čase minulé ale aj
tie súčasné. V rámci besedy nám prečítal úryvok z jednej jeho posledne vydanej knihy Iba tak.
Spomenul niekoľko životných príhod, nevynechal reportážne črty zo svojich ciest. Všetko
bolo podané s rozprávačskou ľahkosťou a jemným ironickým nadhľadom. Kto pozná jeho
diela, vie, že práve v tom spočíva čaro a sila jeho literárnych výpovedí. Z každého jeho diela
vychádza uvoľnené pousmiatie sa a nemoralizujúce poučenie. Priniesol so sebou aj najnovšie
knihy, ktoré si mohli prítomní zakúpiť aj s venovaním a podpisom tohto významného
človeka.
Aké by to boli fašiangy bez poriadnej zábavy. A tak sme hneď ma začiatku roka
pripravili Batôžkovú zábavu. Program a občerstvenie zabezpečil výbor MS SČK, tombolu
sponzori.
Vynášanie Moreny

sa už stalo niekoľko ročnou tradíciou

a patrí k tým

najzaujímavejším kultúrnym podujatiam spájaných s oslavami konca zimy a príchodu jari.
Naše členky, skupina žien a dievčat oblečených v ľudových krojoch v sprievode so spevom
vynášali Morenu po dedine. V každom dome zanechali

kytičku bahniatok ako symbol

prichádzajúcej jari začo obdarovaní venovali nejakú drobnosť do košíka. Vďaka poslankyni
obecného zastupiteľstva PaedDr. Moniky Brtkovej bola správa aj z fotografiou z toho to

podujatia uverejnená v Spoločníčku regionálneho dvojtýždenníka dolného Liptova. Finančný
výťažok z tohto podujatia sme použili na zakúpenie výzdoby kostola sv. Martina pri
príležitosti veľkonočných sviatkov ako aj pre deti a mládež z hnutia kresťanských detí a
mládeže eRKO v Martinčeku.

V našom spolku máme aj profesionálne zdravotníčky, ktoré boli ochotné zabezpečiť
zdravotnícku pomoc na rôznych podujatiach. Touto cestou by sme im chceli poďakovať
PhDr. Andrei Jarabákovej, Mgr. Vladimíre Brtkovej, Bc. Martine Brtkovej a Bc. Veronike
Jarabákovej za ich humánny prístup a pomoc.
Darovaním krvi môžeme zachrániť až 3 ľudské životy. Hoci počet prvodarcov na Slovensku
stúpa, stále sú obdobia, kedy je krvi pre pacientov nedostatok. Darovanie krvi je pritom
pomerne jednoduchý a rýchly proces – samotný odber trvá približne 10 minút. V našej obci
evidujeme približne 15 darcov krvi. Niektorí z nich sú držitelia Jánskeho plakety zlatej,
striebornej alebo bronzovej. Veková kategória darcov je od 23 do 50 rokov. Do tejto základne
patria aj naše ženy. Ďakujeme vám za všetkých, ktorým ste svojim rozhodnutím darovať krv
zmenili život. Blahoželáme tým, ktorý v minulom roku získali niektorú z plakiet prof. MUDr.
Jana Janského.
Po dohode s primátorom mesta Kalwarie Zebrzydowskej pánom Augustynom
Ormantym a kaplánom našej farnosti Mgr. Lukášom Kutlákom sme na začiatku mesiaca jún
zorganizovali pútnicky zájazd na Kalwariu Zebrzydowsku v Poľsku. Toto pútnické miesto
navštevoval od svojej mladosti aj pápež Ján Pavol II., ktorý daroval tomuto miestu ako dar,
zlatú ružu, ktorá sa nachádza pri zázračnom obraze Matky Božej. V roku 2006 tu bol pápež
Benedikt XVI. A od roku 1999 je celý areál zapísaný ako svetové dedičstvo UNESCO.
Cestou naspäť sme sa zastavili vo Wadoviciach rodnom meste pápeža Jána Pawla II.
Spoločnou modlitbou krížovej cesty sme poďakovali za nás a za naše rodiny.
Počas letných prázdnin sme zorganizovali zájazd do Banskej Štiavnice. Celá trasa
spočívala v návšteve starobylého kaštiela vo Svätom Antone, ktorý je od roku 1985
evidovaný ako národná kultúrna pamiatka a je sprístupnený verejnosti. Je to pomerne dobre
zachovaný neskoro barokovo-klasicistický kaštieľ s rozsiahlym parkom.
Naša cesta pokračovala do Banskej Štiavnice, kde si každý účastník mohol individuálne
pozrieť pamiatky tohto krásneho starobylého baníckeho mesta, ktoré bolo v roku 1950

vyhlásené za jednu z prvých Mestských Pamiatkových rezervácii na Slovensku a teraz je
mesto zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Keďže bolo veľmi horúce počasie a mali sme ešte čas rozhodli sme sa troška ochladiť na
kúpalisku v Kováčovej, čomu sa najviac potešili deti.
Počas celého minulého roku sme sa rozhodli pokračovať v charitatívnom projekte Knit
A Square zameranom na pomoci sirotám v Južnej Afrike. Cieľom ktorého bolo uháčkovať
alebo upliesť z vlny štvorce, ktoré sa zošívaním spájali a vytvárali tak prikrývky, deky tak
potrebné pre deti na ulici a v sirotincoch. Aj keď sa do projektu zapojilo len pár žien, vytvorili
svojimi šikovnými rukami niečo pekné a hrejivé, pre tých ktorí to najviac potrebujú. Im patrí
aj naša vďaka. V tomto projekte budeme pokračovať aj v roku 2019.
To, že našim ženám záleží aj na vzhľade obce možno vidieť aj na úprave okolia
nových schodov do kostola ako aj okolia kostola sv. Martina.
V rámci osláv 90. Výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Martinčeku sme
zabezpečili zdravotnú službu a zúčastnili sme slávnostného sprievodu.
Už po tretí rok funguje v Kultúrnom dome fitnes centrum, kde majú možnosť cvičenia
aj ženy a dievčatá.
Naša činnosť počas celého roka bola rozmanitá, snažili sme sa zorganizovať podujatia,
ktoré boli prístupné všetkým, bez rozdielu veku.
V závere tejto správy by som chcela poďakovať vedeniu obce za ich finančnú
podporu, Dobrovoľnému hasičskému zboru, v ktorom sú mnohí členovia darcami krvi,
Urbariátu Martinček, ktorý nám pomáhal ako sponzor pri kultúrnych podujatiach.
Naša veľká vďaka patrí všetkým, ktorí ste svojou
prispeli k podujatiam organizovaných v rámci MS SČK v Martinčeku.
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