
SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU
KULPÍNSKYCH ŽIEN v roku 2014

Uplynul ďalší rok pôsobenia Spolku kulpínskych žien. Musíme
konštatovať, že počet členiek nie je taký veľký ako na začiatku jeho
pôsobenia, ale vôľa a chtivosť žien, ktoré v ňom zotrvávajú, neupáda.
Pondelkové stretnutia sa redukovali čiže konali sa raz mesačne, resp. podľa
potreby, keď si to vyžadovala určitá si aktivitu v rámci spolku alebo mimo
neho.

Aj v roku 2014 členky spolku realizovali návštevy iných spolkov,
zúčastnili sa rôznych podujatí a keď ich o to požiadali, pomoc neodmietli
ani tunajším združeniam a spolkom. Začiatkom roka aktivít bolo menej, no
ako mesiace ubúdali aktivita spolku sa zintenzívnila.

V prvý mesiac v roku sa predstaviteľky spolku zúčastnili na
výročných zasadnutiach združení svojej osady, a to v Združení športových
rybárov Smuđ, Mládežníckej organizácii Terra a v Klube poľnohospodárov.

Na tradičnej aradáčskej tortiáde, ktorá sa usporiadala v organizácia
Spolku žien Ruža, ôsmeho februára účasť mali aj členky nášho spolku.

Koncom februára spolu s Turistickou organizáciou Obce Báčsky
Petrove spolok sa zúčastnil na Veľtrhu turistiky v Belehrade. Prezentovala
sa turistická ponuka našej obce a predstavili sa i mladucha a mladoženích
a nechýbala ani naša chýrečná doboška. Pri tejto príležitosti bolo podpísané
memorandum o spolupráci s Turistickou organizáciou.

Pri príležitosti Dňa žien 7. marca spolkárky sa pobavili na zábave
v Hložanoch v organizácii Spolku žien Slovenka. Koncom marca (24.03.)
prebiehala dielňa v rámci projektu, kde sa členky spolku zoznámili
s technikou dekupáže čiže servítkovou technikou zdobenia kraslíc.
V posledný marcový deň sa konala ďalšia dielňa vzťahujúca sa na servítky
a ozdobovanie papierových tašiek.

Začiatkom apríla (08.04.) v priestoroch Spolku kulpínskych žien RT
Vojvodiny nakrúcala vysielanie na tému - priadky.

V predveľkonočnú sobotu 12. apríla v spolupráci s mládežníkmi
z Kulpína spolok usporiadal predajnú výstavu pred priestormi domu kultúry,
na ktorej ponúkali výrobky z dielní – kraslice, pohľadnice, papierové tašky
a pravdaže i koláče a torty. V mládežníckej klubovni v predsieni domu
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kultúry sa podávala káva a čaj. O dva dni neskoršie (14.04.) v poobedňajších
hodinách spolkárky sa zúčastnili prvej výstavy kraslíc v Hložanoch.

Keďže sa blížila Veľká noc členky spolku nezaháľali, lež sa priprávali
na účasť na manifestácii Veľká noc v Kulpíne. Od toho času ako sa
usporadúva toto podujatie, členky pomáhajú pri hodnotení vín. Tentoraz to
bolo 17. apríla v čase od 10,00 do 14,00 hodiny. V deň manifestácie 20.
apríla, keď vinári a vinohradníci z Kulpína v pivničných miestnostiach
kaštieľa usporiadali degustáciu vín a súťaženie za naj klobásu, členky spolku
podávali víno a mali aj svoj predajný stánok.

V Laliti v organizácii tamojšieho spolku Matkino srdce bol 27. apríla
usporiadaný krojový sprievod so zábavou. Náš spolok prezentovali dve
dievčatá (KTO?), oblečené v slovenských krojoch.

V rámci osláv Dňa Hložian 3. mája Spolok žien Slovenka usporiadal
etnografickú výstavu a súťaž tort, na ktorej bola biela doboška nášho spolku
vyhlásená za najkrajšiu.

Dňa 13. mája sa konalo výročné zasadnutie spolku iba za prítomnosti
jeho členiek. Prečítaná bola správa o činnosti z roku 2013, finančná správa
a schválený bol plán práce na rok 2014.

Spolok žien v Pivnici 15. júna zaznamenal jubileu – desaťročnicu od
svojho obnovenia. Na oslave, ktorá sa konala pri tejto príležitosti, prítomné
boli členky priateľských spolkov žien, medzi ktorými bol aj Spolok
kulpínskych žien.

Dňa 26. júna predstaviteľky spolku pobudli na dedinskej slávnosti
v Maglići, na Vidovdane.

O tom akú výstavu usporiadať pri príležitosti osláv Dňa Kulpína
členky spolky začali uvažovať ešte polovicou júna. Rozhodli sa, že to bude
výstava, ktorou si pripomenú minulosť svojej osady a tak ju aj nazvali –
Výňatky z minulosti Kulpína. V rámci nej vystavili aj niekdajšiu výbavu
mladej nevesty. Počas osláv v dňoch 11. a 12. júla usporiadaná bola aj
tortiáda a hostky nášho spolku boli predstaviteľky spolkov žien z Petrovca,
Hložian a Maglića. Inak v miestnostiach spolku okrem uvedenej výstavy
otvorená bola aj výstava umelca Jána Maglovského o spracovaní konôp.

Po oslavách spolkárky nezaháľali. Súvahu o dianiach urobili po
dvoch dňoch teda 14. júla a súčasne sa priprávali na ďalšiu manifestáciu -
Predslávnosťové dni v Kulpíne. Tieto sa konali v dňoch 25. až 27. júla
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a náš spolok usporiadal Tortiádu, na ktorej si návštevníci mohli zvoliť
z viacej druhov tort, na ktorej okrem klasickej dobošky bola aj tzv. biela
doboška.

V ústrety SNS v Petrovci 27. júla v miestnostiach Spolku
petrovských žien usporiadaná bola výstava pod názvom Petrovskje fodroške,
pri otváraní ktorej bol prítomný i Spolok kulpínskych žien.

Počas Slovenských národných slávností jedným z obľúbených
podujatí je Jarmok umenia, ktorý prebiehal na Ulici maršala Tita v Petrovci
a kde svoje výrobky na stánkoch vytavovali početní účastníci, medzi
ktorými bol aj náš spolok. Zúčastnil sa s pečivami, medzi ktorými popredné
miesto mali torty.

Okrem bežných aktivít spolok usporiadal aj nekaždodennú aktivitu.
Bolo to 21. augusta, keď zorganizovaný úspešný zájazd do kúpeľov
v Maďarsku.

Zaujímavosťou pre náš spolok bolo aj nakrúcanie reklamy
v aquaparku pre manifestáciu prebiehajúcu v Kulpíne – Svadbu. Záber
robila Televízia Zreňanin, pre ktorú naše spolkárky pomáhali obliekať do
krojov mladuchu a ženícha, ktorých predstavovali Jasmina Kuštrová
a Miroslav Zima.

V rámci Asociácie slovenských spolkov žien koncom augusta
delegácia počítajúca predstaviteľky z 11 spolkov žien, v rámci ktorej bol
i Spolok kulpínskych žien, pobudla na viacdňovej návšteve na Slovensku,
a to v Košiciach, Bardejove a Starej Ľubovni, čo im z časti v rámci
projektu umožnila aj NRSNM.

V areáli kulpínskeho kaštieľa 6. septembra prebiehalo podujatie pod
názvom Svadba voľakedy a dnes. Upravené boli stánky so svadobnou
dekoráciou a pochúťkami, ako i módna prehliadka svadobných šiat
a prednes svadobných zvykov v podaní tanečníkov folklórnych súborov.
Zároveň sa konal aj opravdivý sobáš (sobášila sa Andra Sľúková z Kulpína).
V rámci tejto manifestácie realizoval sa projekt Svadobné stolovanie, ktoré
sa hodnotilo. Hostkami nášho spolku, ktoré si pripravili svoje svadobné
stoly, boli predstaviteľky spolkov z Petrovca, Hložian, Maglića,
Dobanoviec, Báčskej Palanky, združenie Zlaté remeslá, samostatná
umelkyňa Anna Lagíňová, kvetinárstvo Flória a hostia z partnerského mesta
Riečka zo Slovenska. Za najkrajšie upravený stôl I. odmenu získali
Petrovčanky, II. miesto Kysáčanky a II. miesto si rozdelili Maglićanky
a Riečania, a všetkým účastníkom sa dostali primerané darčeky. Inak
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manifestácia sa usporiadala v spolupráci – organizácii Pokrajinského
sekretariátu pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť, Obce
Báčsky Petrovec, Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, Miestneho
spoločenstva Kulpín a Mládežníckej organizácie Terra v Kulpíne.

Už tradične v organizácii Spolku žien z Kysáča prebieha sarmiáda.
V roku 2014 sa konala 8. septembra a pozvanie zúčastniť sa jej neodmietli
ani členky nášho spolku.

V októbri ženy hložianskeho spolku Slovenka usporiadali zemiakovú
zábavu, na ktorú boli povolané aj členky nášho spolku a svoju účasť
potvrdili.

Medzinárodný deň vidieckych žien sa zaznamenáva 15. októbra,
a v roku 2014 sa usporiadal 11. októbra v Apatine, v rámci ktorého sa
zorganizoval Veľtrhu tvorby vidieckych žien vo Vojvodine, na ktorom sa
okrem nášho zúčastnili takmer všetky spolky žien zo slovenských prostredí.
Šlo o manifestáciu, ktorej cieľ je predstaviť ženskú vidiecku aktivitu,
zručnosť a tvorbu žien a ochotu a optimizmus žien revitalizovať dedinu.

V ten istý deň spolok zorganizoval dielňu akvarelu v areáli
kulpínskeho kaštieľa. Dielňu viedlo Združenie akvarelistov Vir z Nového
Sadu a svoju kreativitu si tu mohli vyskúšať viaceré vidiecke ženy.

Začiatkom novembra (8.11.) predstaviteľky nášho spolku
odcestovali na Slovensko do partnerského mesta Riečka, kde sa zúčastnili
na 10. súťaži v pečení kysnutých koláčov. Naša účasť na tejto manifestácie
je vždy pozoruhodná a atraktívna. Okrem pekných spomienok z nej si
priniesli aj 1. cenu za chutné dobroty.

V decembri sa Petrovci konajú Vianočné trhy. Pravidelne sa na nich
zúčastňuje aj Spolok kulpínskych žien, ktorý na svojom stánku ponúka
torty a iné výrobky, ktoré zhotovili jeho členky.

Na sklonku roka v spolupráci s mládežníckou organizáciou Terra z
Kulpína prispeli sme aj k realizácii predvianočného dňa v Kulpíne, keď táto
organizácia v strede Kulpína na radosť všetkých Kulpínčanov a ostatných
pocestných znovu postavila niekoľko metrový vianočný stromček.

Spolkárky nielenže sa aktívne zúčastňovali rôznych podujatí, ale sa i
vzdelávali. Úspešne absolvovali počítačový kurz, usporiadaný na kulpínskej
základnej škole. Zúčastnili sa aj okrúhleho stola v Petrovci na tému Násilie
nad ženami v organizácii Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo,
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zamestnávanie a rodovú rovnosť a Rady pre rodovú rovnosť Obce Báčsky
Petrovec.

Okrem uvedeného usilovné ruky členiek nášho spolku, keď bolo
treba, pričinili sa k úprave priestorov, ktoré používajú pre svoje potreby -
stretnutia, výstavy a pod. A nielen to. Spolkárky sa aktívne spolu
s ostatnými kulpínskymi združeniami 30. marca zúčastnili aj
v celodedinskej akcii upravovania osady.

Týmto by som správu o spolku ukončila, vyjadrujúc pritom vďaku
všetkým, ktorí na akýkoľvek spôsob prispeli k jeho práci, už či materiálne,
určitými službami alebo mediálne.

Ďakujem,

Tajomníčka spolku

Daniela Lačoková
V Kulpíne, 20.02.2015


