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Humanita, dobrovoľníctvo a ochota....
Spoločnosť sa v dnešnej dobe nachádza v neľahkej situácii. Vírusové ochorenie
Coronavirus izoluje celé rodiny, hlavne starších a slabých spoluobčanov. Starší a chorí ľudia sú
najslabšia skupina, ktorá je daným ochorením aj najviac ohrozená. Niektorí z obyvateľov si
zabezpečujú rúška vlastnou cestou, niektorí sú odkázaní na našu pomoc. Ako im pomôcť? Táto
otázka sa niesla aj medzi obyvateľmi obce Martinček.
Aktívne členky Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža obce Martinček
neváhali ani tentokrát. Dobrovoľnícke ,,krajčírky,“ pod tímom Mgr. Danky Surovej a
predsedníčky Mgr. Danky Maliňákovej, PhD. sa zorganizovalo osem žien, ktoré z bavlnených
látok, posteľných obliečok a plachiet pošili krásne rúška. Spojili svoje sily a šitiu sa venovali
celý týždeň. Cieľ humanity, dobrovoľníctva a ochoty aktívnych žien presiahol naše očakávania.
Spoločne ušili cez 500 ochranných bavlnených rúšok nielen pre najstarších obyvateľov, ale pre
všetkých obyvateľov obce Martinček a blízke okolie. Rúška do domácnosti distribuovali členky
MS Slovenského červeného kríža v zabalených balíčkoch do poštových schránok občanov, kde
každý občan mal ešte vložený prehľadný návod so základnými zásadami ochrany proti Covid
19. Princípy zduženia MS SČK nachádzajú svoju reálnu odozvu u našich žien, ktoré si
dovoľujeme menovať a zároveň im prejaviť veľkú vďaku. Veľké ďakujem patrí Mgr. Danke
Surovej, Mgr. Danke Maliňákovej PhD., Eve Surovej, PhDr. Andrei Jarabákovej, Márii Laukovej
,Ing. Márie Laukovej, Ivete Martonovej, Jarmile Ovadovej, Zlatici Mišovej, Ing. Márii
Hančíkovej a Kataríne Moravovej.
Každý deň sme registrovali žiadosť o pomoc so zabezpečením bavlnených rúšok pre
zdravotnícky personál i pre personál v obchode. Naše členky i žienky z obce znova neváhali. P.
Andrea Jarabáková, Danka Maliňáková a Eva Surová, i p. Katarína Strapcová ušili vyše 250
rúšok pre jednotlivé oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. P. Katarína
Strapcová s veľkým nasadením a ochotou sa pustila znova do šitia a ušila väčšie množstvo
rúšok pre personál v potravinách v obci Likavka. Ženy, Vám patrí ,,veľké ďakujem.“
Našej predsedníčke Mgr. Danke Maliňákovej, PhD. to ešte predsa len nedalo, a na
základe objednávky zabezpečila väčšie množstvo antibakteriálnych mydiel. Správne umývanie
rúk spojené s ochranným rúškom je primárna prevencia, ktorá ma vysoký stupeň účinnosti.
Vytvorili sa balíčky pre našich dôchodcov starších ako 65 rokov a pod dohľadom dobrovoľníčok
MS SČK sa rozdali do jednotlivých domácností v obci Martinček.
Humanita, dobrovoľníctvo a ochota.....tieto slová majme hlboko zakorenené vo svojom
srdci. Každý z nás, keď urobí len malý skutok dobra, aj týmto malým skutkom vytvoríme veľkú
vec. Ešte raz, vďaka za naše aktívne žienky v obci.
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