Správa o činnosti za rok 2017.
Skôr než začnem zo správou o činnosti za rok 2017, by som vás chcela poprosiť o minútu
ticha za nášho doteraz najstaršieho člena pána Jozefa Habdáka s ktorým sme sa rozlúčili
27.12.2017 vo veku 95 rokov.
Ďakujem, teraz by sme prešli k správe o činnosti ČK. Výborová rada a členovia sa stretávali
počas roka podľa potreby, hlavne však pri príprave akcií.
V návrhu uznesenia na VČS z 12. 02.2017 sme si odhlasovali návrh na voľbu nového výboru
a zvýšenie členského príspevku na 5,- €. Z poľutovaním musím konštatovať, že túto úlohu
sme splnili len s časti. V priebehu celého roka sme intenzívne hľadali a oslovovali ľudí, ktorí
by sa na túto funkciu hodili, ale žiaľ nepodarilo sa nám to dotiahnuť do konca. Niektorí si to
chcú dôkladnejšie premyslieť a iný nemajú na aktivity ČK dostatok času. Túto úlohu sme
dosť podcenili. Dodatočne som si uvedomila, že odovzdanie celej dokumentácie
a zoznámenie nového výboru s chodom ČK je predsa len časovo náročné. To bol aj dôvod
prečo sme členský príspevok, tak ako sme si to odhlasovali, nezvýšili na 5,-€, ale zostal na
pôvodných 3,- €. Ako výbor v terajšom zložení sa už nejaký čas sústredíme hlavne na
darovanie krvi v našej dedine a jeden, alebo dva zájazdy za rok, na čo nám zatiaľ celkom
slušne postačujú financie s členských príspevkov, zisku z bufetu na LOS a 2% z dane, ktoré
nám venujete. Samozrejme všetko by sa zmenilo, až sa nám podarí zostaviť nový výbor.
I touto cestou by som vás chcela požiadať o spoluprácu v zostavovaní nového výboru. Veľmi
vďačne uvítame návrhy, alebo dokonca záujem o prácu vo výbore.
Naša aktivita v ČK sa v poslednom čase zameriava, tak ako som už spomenula, hlavne na
bezplatný odber krvi. Ľudia si na túto mobilnú službu zvykli a bola by škoda, keby kvôli
nedostatku ochotníkov pripraviť priestory a podmienky pre transfúznu stanicu, táto služba
darovať krv priamo v Kuchyni zanikla. Dôvodom je, že ešte stále chodí na bezplatný odber
krvi 25 až 35 ľudí. Bližšie informácie o bezplatnom darovaní krvi v našej obci vás oboznámi
v diskusnom príspevku pani Gitka Šťastná.
V piatok 24.2.2017 sme mali darovanie krvi, kde prišlo 27 ľudí. Sme radi, že chodí stále dosť
darcov, čím nás uisťujú o tom, že táto naša práca má zmysel.
A hneď v nedeľu 26.2.2017 sme mali zakúpené lístky na divadelné predstavenie v Stupave –
Smoliar. I keď sme mali obavu či predáme 55 lístkov – vyplatilo sa. Bola to výborná komédia
a 70% návštevníkov boli Kuchynčania. Kto tam bol, určite sa dobre bavil.
Na chvíľu sme sa odmlčali, ale v máji a júni sme sa začali znova stretávať, aby sme
zorganizovali čo najlepší priebeh a splnili podmienky zo strany Mobilnej Odberovej Jednotky
MOJ pri odbere krvi, ktorý bol 23.6.2017 a následne zorganizovať jednodňový zájazd do
Veľkého Medera v nedeľu 25.6.2017. O návštevu termálneho kúpaliska je ešte stále záujem.
No najviac času nám zabrala príprava na LOS 2017. Po dohode s OÚ sme si na LOS v
Kuchyni v dňoch 1.-2.7.2017 zabezpečili bufet, kde sme predávali občerstvenie počas celých
letných slávností. Trocha sme mali obavy o priebeh v bufete počas slávností. Veľa faktorov

môže bezchybný priebeh zmeniť na problém, ako napríklad počasie, zlá obsluha v bufete,
neprispôsobiví návštevníci a veľa iných faktorov. No nič sa nepotvrdilo a nakoniec i obsluha
v bufete si slávnosti užila a do pokladne prispela pekným finančným obnosom.
Posledné darovanie krvi v danom roku bolo 27.10.2017, kde prišlo zasa dosť darcov, čo nás
presviedča o tom, že to nerobíme zle.
V roku 2016 na VČS v diskusii sa rozprávalo, ako by sme mohli podporiť Zdenka Bačka. Veľa
ľudí na tento podnet reagovalo a chceli nás v našej práci podporiť a tak nám venovali 2% z daní.
Celý výbor jednohlasne odsúhlasil finančnú podporu, ktorá je podložená riadnou darovacou
zmluvou a faktúrou o zaplatení liečby nehradenej z verejného zdravotného poistenia.
Predmetom zmluvy boli finančné prostriedky. 1 časť sme poskytli v roku 2016 a 2 časť vo výške
1.000,00 eur sme 18.12.2017 poslali na účet, ktorý bol za týmto účelom zriadený.

V priebehu celého roka pani Gitka Šťastná pokračovala v posielaní blahoprajných pozdravom
našim jubilujúcim členom MS – SČK.

Týmto Vám ďakujeme za pozornosť, prajem Vám veľa zdravia a šťastia a teším sa na tvorivé
návrhy v diskusii. Verím, že vaše návrhy budú prínosom nielen pre výbor, ale pre celý chod
organizácie ČK v roku 2018.

-----------------------------------------predseda ČK Oľga Jánošová

