Správa o činnosti MS SČK za rok 2013
Január:
26.01.2014 - Zabezpečenie PP a pomoc pri organizácií pri prechode
Kliňanským chotárom na bežkách
Február :
08.02.2013 – Obecné páračky – v spolupráci s OcÚ sme zorganizovali obecné
páračky – pečenie šišiek, občerstvenie , príprava priestorov
20.02.2013 - Výročné zhromaždenie členov, zhodnotenie činnosti za roky
2009 – 2012, voľby výboru
Marec:
06.03.2013 – výučba PP v kultúrnom dome v Kline, kurz ukončilo 33
absolventov, kurz bol zaplatený z príspevku OcÚ
11.03.2013 – Valentínska kvapka krvi- v spolupráci s Kolibou Klin, Národnou
transfúznou službou v Martine, 41 darcov, z toho 10 prvodarcov
Apríl :
17.04.2013 – Odovzdávanie osvedčení o absolvovaní 8-hod. kurzu prvej
pomoci
20.04.2013 - Návšteva kultúrneho podujatia – divadelného predstavenia
v Košiciach spojeného s prehliadkou mesta
Jún:
30. 06. 2013 - zabezpečenie PP, zakúpenie tomboly, pomoc pri organizovaní
športových súťaží na „ Deň športu a kultúry“
August:
12.08.2013 - Odber krvi v priestoroch kultúrneho domu v spolupráci
s Národnou transfúznou službou v Martine, počet darcov- 55,
z toho bolo 16 prvodarcov
Október:
16.10.2013- v mesiaci úcty k starším poskytnutie pomoci pri stretnutí
dôchodcov formou zabezpečenia tomboly a prispením do
kultúrneho program
13.10.2013 –účasť družstva MS SČK na akcií „Kotlík 2013“, pri varení gulášu
sme sa umiestnili na 3.mieste
November:
23.11.2013 - usporiadanie 13. Katarínskeho plesu- poďakovanie sponzorom

Počas školského roku výučba PP v MŠ v Kline- Mgr. Kurtulíková Iveta
Celoročná starostlivosť o kvety a zeleň pri kostole.
Naša práca je zdokumentovaná na internetovej stránke www.klin.sk.
Pravidelne informujeme členov o činnosti v Obecných novinách - Echo Klina.
Pokračovanie v písaní kroniky – r.2013 zdokumentovala Ivana Štepunková.
K 31.12.2013 máme evidovaných 230 členov, z toho sa odhlásilo 8 členov,
a prihlásilo sa 15 nových členov.
Vo výbore v priebehu r.2013 neboli žiadne zmeny, člen výboru Dušan
Gonšenica bol zvolený za podpredsedu MS SČK v Kline.
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