Správa o činnosti Miestneho spolku SČK v Martinčeku za rok 2016
Vážené členky, vážený hostia dovoľte, aby sme Vás oboznámili s činnosťou MS SČK
v Martinčeku v roku 2016.
Na začiatku rok 2016 tvorila naša členská základňa 57 členiek. K dnešnému dňu 31.1.
2017 evidujeme 54 stálych členiek. Najstaršie členstvo majú členky, ktoré nastúpili už
v päťdesiatich rokoch minulého storočia a sme radi, že si svoje členstvo udržali do dnes. Patrí
im naša úcta a vďaka a zároveň sa stávajú príkladom pre našu najmladšiu základňu.
Začiatok minulého roka patril tradičnému kultúrnemu podujatiu ,,Batôžkovej zábave“.
Členky výboru v spolupráci s vedením obce zorganizovali toto podujatie, tak aby sa všetci
dobre zabavili a niečo si aj zo zábavy odniesli v podobe vyhratej tomboly.
Ako každý rok aj v tom minulom roku kultúrna komisia pri Obecnom úrade pod
vedením našej členky PaedDr. Moniky Brtkovej zorganizovala Detský karneval, na ktorý naša
organizácia prispela zakúpením cien do tomboly ako aj na ceny pre najkrajšie masky. Je to
podujatie, na ktoré sa tešia deti všetkých vekových kategórií.
Vynášanie Moreny, patrí na Slovensku k zaujímavým kultúrnym tradíciám, spájaných
s oslavami konca zimy a príchodu jari. Aj naše členky si túto tradíciu osvojili a v sprievode so
spevom nosili Morenu po dedine a spievali piesne na rozlúčku so zimou. V každom dome
nechali kytičku bahniatok ako symbol prichádzajúcej jari.
Počas veľkonočných sviatkov sa aj naše členky postarali o úpravu a výzdobu
priestorov nášho kostola.
Počas letných prázdnin sme zorganizovali zájazd na kúpalisko do Bojníc. Okrem
kúpania sme mali možnosť navštíviť ZOO ako aj Bojnická zámok.
Južná Afrika je plná sirôt, chorých na AIDS a smutných príbehov. Ale každý má
nádej, aj malý skutok môže spôsobiť veľké dobro. Na podnet našej členky PhDr. Andrei
Jarabákovej sme sa zapojili do charitatívneho projektu konanému v roku milosrdenstva Knit
A Square zameranému na pomoc sirotám v Južnej Afrike. Cieľom projektu 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. ,,More je zložené z kvapiek vody. More
milosrdenstva je zložené z malých skutkov lásky. Tieto skutky lásky priniesli aj naše členky
p. Eva Kohútová, p. Pavlína Kohútová, p. Janka Pekárová, p. Andrea Jarabáková a p. Danka
Maliňáková im patrí aj naša vďaka.

Počas minulého roku boli v obci zorganizované aj zbierky šatstva a bytových
doplnkov. V súčasnosti je možné použité šatstvo vložiť do pripraveného kontajnera Dobrý
anjel, umiestnenému v strede obce.
V auguste boli upravené schody do kostola. Naše členky popri upravených schodoch
vysadili kvietky a ozdobné kríky, čím skrášlili ich okolie.
V októbri minulého roka usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor 2. Ročník
Furmanských pretekov. Naše členky p. Andrea Jarabáková, Martinka Brtková a Danka
Maliňáková zabezpečili stanovište Prvej pomoci.
V našej obci evidujeme približne 26 darcov krvi. Veková kategória darcov je od 23 do
50 rokov. Do tejto základne patria aj 4 ženy. Všetkým darcom krvi ďakujeme, pretože nikto
z nás nevie kedy bude túto vzácnu tekutinu potrebovať.
V minulom roku si mladí ľudia v obci upravili priestory Kultúrneho domu a vytvorili
tzv. fitnes centrum, kde majú možnosť cvičenia aj ženy. Ďakujeme p. Ivete Martonovej, ktorá
predcvičovala Pilatest, pri ktorom ženy získavali stratenú kondíciu.
Na záver by sme chceli poďakovať Dobrovoľnému hasičskému zboru, v ktorom sú
mnohí členovia darcami krvi, starostovi obce p. Jurajovi Bobekovi za možnosť využitia
priestorov Kultúrneho domu a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
podujatiach organizovaných MS SČK.
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