Správa o činnosti MS SČK v Martinčeku za rok 2019
Vážení hostia, vážení členovia červeného kríža. Predkladám Vám správu o
činnosti našej organizácie za rok 2019. Ku dnešnému dňu má náš spolok 51 členov,
ktorí si riadne platia členský príspevok z ktorého 50 % odvádzame na územný spolok
v Liptovskom Mikuláši.
Počas roka zasadol výbor 4 krát. Jeho aktivita sa riadila plánom činnosti.
Vo svojich aktivitách sme sa zamerali na oblasti sociálno-charitatívne,
zdravotné a kultúrno-športové.
Na poslednú výročnú schôdzu prijali pozvanie členovia Občianskeho
združenia ,,Ľudia proti handicapu“ PhDr. Zuzana Jurisová a PhDr. Martin Gočala. Po
oficiálnom programe odprezenovali prednášky na tému: Dobrovoľníctvo medzi
občanmi: PhDr. Zuzana Jurisová a Peňažné príspevky na kompenzáciu ZŤP, PhDr.
Martin Gočala.
Každodenne stretávame ľudí bez domova. Niektorých na ulici, iných na
vlakovej stanici, pri supermarketoch a pod. Občas im hodíme drobnú mincu do
plechovky pri nohách, ale ani netušíme, kto sú títo ľudia a prečo ich postihol taký krutý
osud. Možno aj táto naša každodenná skúsenosť nás priviedla na myšlienku – pomôcť
ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou a možno nie vždy vlastnou vinou. Mnohí z
nich svoje útočisko nachádzajú v útulkoch. Jedným z takých útulkov je aj Dobrý
pastier o.z. v Kláštore pod Znievom. Ide o jedno z najväčších sociálnych zariadení na
Slovensku. Ako píšu na svojej webovej stránke, útulok Dobrého Pastiera je útulkom
pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, čo ostatným. Je to útulok aj pre tých, ktorí si
nevážili to, čo mali, a museli to žiaľ stratiť, aby to znova našli. Problematika pomoci a
podpory ľuďom v núdzi nám nie je cudzia, a tak na podnet členky výboru MS SČK v
Martinčeku, a pedagogičky SZŠ v Dolnom Kubíne PhDr. Andrey Jarabákovej bola
zorganizovaná zbierka šatstva, hygienických potrieb, liekov a potravín pre toto
zariadenie. Do akcie sa zapojili občania obce Martinček, študenti a pedagógovia
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Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne a pedagógovia zo Základnej školy
Sládkovičova 10 v Ružomberku. Pomocou dvoch áut a dobrovoľníkov sme v sobotu
16. 02. 2019 z Martinčeka odviezli 30 vriec nazbieraného šatstva, obuvi, drogérie a
liekov. V útulku sme mali možnosť osobne sa stretnúť s jeho zakladateľom a
duchovným otcom Vladimírom Maslákom. Otec Vladimír tvrdí, že najmilší sú mu tí,
ktorí sú v útulku najdlhšie. Môže povedať, že sú z nich iní ľudia. „Opäť si pestujú
kontrolu nad sebou a budujú nanovo vzťahy so svojimi blízkymi. Teraz sa na nich už
dá spoľahnúť. Za každým jedným človekom vidím osud, o ktorý má zmysel bojovať.
I napriek tomu, že v tomto útulku sa križujú zložité životné osudy ľudí, ich bolesti,
starosti či kríže, ľudia z ulice u nás našli svoj domov, závislí našli prijatie, chorí
uzdravenie, osamelí spoločnosť, “ hovorí o. Vladimír Maslák a všetkým darcom
ďakuje za ich ľudský prístup a za veľkodušnú pomoc.
Počas roka sme vyzbierali šatstvo aj pre viacdetnú rómsku rodinu, ktorá pri
požiari prišla o bývanie. V decembri 2019 v spolupráci so Strednou zdravotnou školou
v Dolnom Kubíne a Antonom Fričom riaditeľom diecéznej charity v Rožňave sme
uskutočnili zbierku pre rómskych spoluobčanov v Rožňavskej diecéze. Sme radi, že aj
naši občania ukázali veľké srdce a vedia sa podeliť s tými čo to najviac potrebujú.
V našej obci registrujeme aj darcov krvi ktorý už niekoľko rokov dávajú to
najvzácnejšie a svojim šľachetným činom pomáhajú o navrátenie alebo zlepšenie
zdravotného stavu chorým a raneným. Viacerí z nich sú držiteľmi Jánskeho plakety.
Prajeme im pevné zdravie aby aj naďalej mohli robiť tento úžasný čin. Z tohto dôvodu
aj my ich každoročne pozývame na naše výročné schôdze.
V spolupráci s Ing. Zdenkou Klinkovou z Občianskeho združenia Bylinky
z lúčky sme sa zapojili do realizácie projektu Poznávame bylinky z lúčky, ktorého
cieľom bolo poznávanie a ochrana životného prostredia prostredníctvom aktívneho
vzdelávania- výskytu liečivých bylín na Liptove. Na základe tejto aktivity pripravil
výbor MS SČK v Martinčeku prednášku na tému ,,Spoznávajme bylinky nášho
regiónu“. Predsedníčka Občianskeho združenia Bylinky z lúčky Ing. Zdenka
Klinková, PhD. pútavým spôsobom a ukážkami predstavila účastníkom bylinky z
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regiónu Liptov, o ktorých ani nevieme, že rastú aj za bránkami našich domov.
Prednášku sme si spríjemnili popíjaním čaju z bylín, kde sme zapojili všetky zmyslové
orgány: zrak – krásna farba, čuch nádherná vôňa, hmat- štruktúra listu, kvet, stonka,
koreň a chuť lahodná. Ľudia sa kvôli svojmu zdraviu začnú zaujímať o bylinky,
poznávať ich a ochraňovať, tak ako to robili naši starí rodičia. Uchovajme si tieto tak
potrebné tradície aj pre ďalšie generácie.
Počas roka naše zdravotné sestry zabezpečovali službu prvej pomoci v rámci
Hasičského dňa, zájazdu do Bojnic a Furmanských pretekov. Slovenský Červený kríž
v máji oslávil 100 rokov od svojho založenia. Územný spolok Liptov Slovenského
Červeného kríža si toto vzácne jubileum pripomenul na slávnostnej akadémii dňa 3.6.
2019, ktorej dejiskom bol Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši. Ďakovnými listami
boli ocenení aj viacerí členovia miestnych spolkov Slovenského Červeného kríža.
Medzi ocenené patrili aj naše členky: za dlhoročné členstvo a aktívnu činnosť v SČK:
Darina Kapinová, Eva Surová, Janka Surová za oblasť zdravotnej starostlivosti: Bc.
Martina Brtková, Mgr. Vladimíra Brtková, za sociálnu, zdravotnú a charitatívnu
činnosť: PhDr. Andrea Jarabáková. Predsedníčka MS SČK v Martinčeku Mgr. Danka
Maliňáková, PhD. prevzala Ďakovný list pre MS SČK v Martinčeku za podporu a
spoluprácu.
V rámci zachovania ľudových tradícií a zvykov v spolupráci s eRkom
pokračujeme každoročne vo vynášaní Moreny. Tejto tradícii sme v obci verní už
niekoľko rokov. Snažíme sa mladým obyvateľom priblížiť zvyklosti a obohatiť život v
Martinčeku aj o kultúrneho ducha.
Miestny spolok Slovenského červeného kríža obce Martinček, v spolupráci s
poslankyňou Obecného zastupiteľstva PaedDr. Monikou Brtkovou zorganizoval
besedu so spisovateľom doc. PhDr. Antonom Laučekom, PhD. spríjemnenú literárnym
prednesom našich detí v rámci súťaže ,,Mám básničku na jazýčku“. Pán spisovateľ si
vypočul prednesy detí vo veku od 5 do 13 rokov. Za svoje výkony boli deti odmenené
hodnotnými knižkami, ktoré si prevzali z rúk pána spisovateľa. Sám spisovateľ v
rámci besedy prečítal ukážky z niektorých svojich starších diel ako aj z najnovšej jeho
3

,,Iba tak IX.“ V rámci diskusie zodpovedal na otázky, ktoré sa týkali jeho divadelnej
tvorby ako aj tvorby pre deti. Na záver si mohli prítomní zakúpiť aj najnovšie knižné
exempláre p.Laučeka.
Počas veľkonočných sviatkov sa naše členky postarali o úpravu a výzdobu priestorov
nášho kostola. Tiež sme finančne prispeli k zakúpeniu kvetov do kostola.
Výbor MS SČK v Martinčeku zorganizoval dňa 9.4. 2019 návštevu divadelného
predstavenia v Martine A.P. Čechov: Višňový sad.
Južná Afrika je plná sirôt, chorých na AIDS a smutných príbehov. Ale každý má
nádej, aj malý skutok môže spôsobiť veľké dobro. Už po tretí rok sme pokračovali v
charitatívnom projekte Knit A Square zameranom na pomoci sirotám v Južnej Afrike,
ktorého cieľom 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. Za
tieto skutky ďakujeme ženám, ktoré svojimi šikovnými rukami mohli vytvoriť niečo
pekné a hrejivé, pre tých ktorí to najviac potrebujú. Im patrí aj naša vďaka. V tomto
projekte budeme pokračovať aj v roku 2020.
Počas letných prázdnin sme zorganizovali pre členov a ich rodinných
príslušníkov zájazd na kúpalisko do Bojníc.
Na konci septembra sme v spolupráci s p. Dušanom Pavlíkom zorganizovali 3.
ročník Furmanských pretekov. Naše dobrovoľníčky zabezpečili prvú pomoc ako aj
pomohli pri varení furmanského gulášu.
V minulom roku mali naše dievčatá a ženy pod vedením p. Ivety Martonovej
možnosť cvičenia v priestoroch fit centra.. Pri tomto cvičení sa nielen chudlo,
formovala postava ale aj získavala stratená kondícia. Svoje zdravie sme si utužovali aj
pri chodení s paličkami.
Minulý rok sme mali veľa akcií, ktoré si vyžadovali väčšiu pomoc pri ich
organizovaní. Preto by som chcela v tejto správe menovite poďakovať: Ing. Mariánovi
Jarabákovi, Jánovi Surovému, Mgr. Danke Surovej za pomoc pri zabezpečení odvozu
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nazbieraného šatstva, zdravotným sestrám. Mgr.Vladimíre Brtkovej, Bc. Martine
Brtkovej, PhDr. Andrei Jarabákovej, Bc. Veronike Jarabákovej, ženám so šikovnými
rukami, ktoré počas roka háčkovali štvorce: Eve Kohútovej, Otílii Laukovej, PhDr.
Andrei Jarabákovej, Danke Maliňákovej, za prípravu a zorganizovanie kultúrnych
akcií PaedDr. Monike Brtkovej, Bc. Gabriele Kohútovej, Eve Surovej, Sone Drapáčovej,
p. Darine Kapinovej, Erike Brnoliakovej, Dušanovi Pavlíkovi, Eve Pavlíkovej, Anne
Bachanovej, Márii Brtkovej, Bc. Terezke Timkovej, Bibiane Martonovej, deťom
a mládeži z eRka pod vedením Natálie Surovej, darcom krvi, starostovi obce
a obecnému zastupiteľstvu za zafinancovanie

autobusovej dopravy do Martina

a Bojníc, ako aj za platbu poštovného pri odoslaní uháčkovaných štvorcov pre Afriku,
Dobrovoľnému hasičskému zboru a všetkým dobrovoľníkom ktorí pomáhali a svojou
aktívnou

pomocou

prispeli k podujatiam

organizovaných

v rámci

MS

SČK

v Martinčeku.

Aktivity MS SČK v Martinčeku sú zdokumentované na internetovej stránke obce
https://www.martincek.sk/cerveny-kriz/.

V Martinčeku 28.1.2020

Danka Maliňáková
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