Organizácia: Únia žien vo Dvorci
Dňa 10.05.1997 o 19,00 hod., pri príležitosti dňa matiek, sa konala
zakladajúca schôdza Demokratickej únie žien Slovenska vo Dvorci, ktorej sa
zúčastnil i vtedajší starosta obce pán Jozef Krpelán. Zdôraznil význam založenia
ženskej organizácie v obci, nakoľko ženy a ich činnosť patria k neodmysliteľnej
súčasti činnosti obce. Ako zdôraznil, i v minulosti v obci pôsobila organizácia
Slovenský zväz žien, ktorá však už dlhšiu dobu nepokračovala vo svojej
činnosti.
Zakladajúcej schôdze dňa 10.05.1997 sa zúčastnilo 10 žien.
Ďalšie stretnutie nasledovalo dňa 18.mája 1997, kde už bolo 15 žien.
1. júna 1997 sa k organizácii hlásilo 21 žien.
Hneď od svojho založenia Únia organizovala rôzne akcie, ktoré boli nielen pre
členky, ale i pre ostatných obyvateľov obce. Spomeniem iba niektoré:
- príprava osláv Dňa matiek
- oslava dňa detí
- diskotéka s tombolou
- zájazd na kúpalisko v Diakovciach
- návšteva obyvateľov v Domove dôchodcov
- príprava osláv pre jubilantov a uvítanie detí do života
- príprava Mikuláša – návšteva masiek v rodinách
3.5.1998 sa k organizácii hlásilo 33 členiek.
14.2.1999 počet členiek stúpol na 50.
Začiatok roka 2000 sa niesol v duchu príprav 545. výročia prvej zmienky o našej
obci. Únia žien sa spolu s inými zložkami obce podieľala na uskutočnení
dôstojných osláv obce.
Od toho času, každým rokom, už tradične uskutočňujeme v spolupráci s
Obecným úradom a starostkou obce Ing. Evou Srncovou rôzne akcie, ku ktorým
patria už hore menované akcie, ale okrem nich spomeniem ešte:
- každoročne oslava a stavanie mája
- v roku 2008, 2009 burza ošatenia
- v rokoch 2006, 2007, 2008 Štefanská párová zábava konaná v kultúrnom dome
vo Veľkých Chlievanoch
- Od roku 2008 každoročné tvorivé popoludnie – výroba adventných vencov
- Od roku 2008 každoročná výstavka vianočného pečiva a medovníčkov
- v roku 2011 sa začal „Dedinský kurz pečenia“
Do konca roka 2011 chceme usporiadať ešte nové akcie a dúfame, že sa nám
vydaria.
V súčasnej dobe je počet členiek Únie žien v obci 31.
Zdroj: Únia žien

