Správa o činnosti MS SČK v Kline za volebné obdobie 2013 – 2016
 r.2013-2016:
o Výročné zhromaždenie členov, zhodnotenie činnosti , kultúrny program, občerstvenie,
tombola.
o Na výročných zhromaždeniach členov odmeňujeme darcov krvi – držiteľov Jánskeho
plakety, jubilantov, aktívnych členov a podporovateľov SČK.
o V r. 2014 sme spoločne oslávili 60. Výročie vzniku ČK
Hosťom bola aj riaditeľka SČK Orava v Dolnom Kubíne,
ktorá pri tejto príležitosti odovzdala nášmu spolku Poďakovanie za humanitu,
obetavosť a dobrovoľnú službu. Starosta obce p. Štefan Peňák odovzdal ďakovné listy aj
bývalým predsedníčkam a všetkým členom výboru, ktoré pôsobili v našom spolku od
obnovenia činnosti
 r.2013 a r.2015 :
o Zabezpečenie PP a pomoc pri organizácií pri prechode kliňanským chotárom na
bežkách.
 r.2013-2016:
o Obecné páračky – v spolupráci s OcÚ, Jednotou dôchodcov sme organizovali obecné
páračky= príprava občerstvenia, výzdoba priestorov...
o Návšteva kultúrneho podujatia – divadelného predstavenia v Košiciach spojeného s
prehliadkou mesta
o Kultúrne podujatie, návšteva výstavy - Flóra Olomouc, divadelné predstavenie Hamlet v
Moravskom divadle Olomouc.
o Kultúrne podujatie- spoločne so starostom obce sme zorganizovali zájazd do družobnej
obce Klin nad Bodrogom, spojené s divadelným predstavením v Štátnom divadle v
Košiciach „Sen noci svätojánskej“
o Zabezpečenie PP, zakúpenie tomboly, ukážky PP pomoc pri organizovaní športových
súťaží na „Deň športu a kultúry“
o V októbri, v mesiaci úcty k starším poskytnutie pomoci pri stretnutí dôchodcov formou
zabezpečenia tomboly a prispením do kultúrneho programu.
o Katarínske plesy – 13, 14., 15., 16. – príprava, organizácia, kultúrny program,
/sponzorom sú zasielané poďakovania/
o 12 x odberov krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Martina, spolu to bolo
566 darcov, z toho 79 prvodarcov. / Pre darcov je pripravené občerstvenie./


r.2013, 2014 a r. 2015:
o účasť družstva MS SČK na akcii – súťaž vo varení gulášu - „Kotlík „



r. 2014:
o Preventívna akcia- rozdávanie reflexných pások.
o Zúčastnili sme sa súťaže humanitárnych jednotiek v prvej pomoci, ktorá sa konala v
Zubrohlave, a naša humanitárna jednotka sa umiestnila na 1.mieste.
o V predvianočnom období – návšteva starších, imobilných občanov
o MS SČK Klin bolo starostom obce udelené poďakovanie za „šírenie dobrého mena
obce“



r. 2015:
o V našej obci sme zorganizovali 2.ročník súťaže humanitárnych jednotiek v prvej pomoci,
pod záštitou starostu obce, do súťaže sa prihlásilo 12 družstiev v rámci celej Oravy, a
naša humanitárna jednotka sa umiestnila na 2. Mieste.
o Spolu s členmi humanitárnej jednotky sme na charitatívnej akcií, ktorá sa konala v
amfiteátri v Námestove, prezentovali ukážky PP.
o V rámci projektu „Pomáhame potravinami“, ktorý sa realizuje v spolupráci obchodnej
siete Kaufland a SČK, bolo tento rok v rámci Oravy vybraných 12 rodín, z toho boli 3 z
Klina, ktorým sme potravinové balíčky doručili.
o V Primaciálnom paláci v Bratislave prevzal náš starosta Štefan Peňák z rúk prezidenta ČK
doc. Dobiáša, ďakovný list za podporu a pomoc pri aktivitách ČK. Ocenených prijal v
prezidentskom paláci prezident SR Andrej Kiska a poďakoval za ich prácu.



r. 2016 :
o Účasť na 3.ročníku súťaže humanitárnych jednotiek v prvej pomoci Žaškov.



r.2013-2016:
o Počas školského roku výučba PP v MŠ v Kline- Mgr. Kurtulíková Iveta.
o Celoročná starostlivosť o kvety a zeleň pri kostole.
o Vedenie kroniky.
o Informácia o činnosti v Echo Klina
o Aktuality sú zverejňované na www.Klin.sk

Zmena vo výbore bola r. 2013, keď za podpredsedu MS SČK bol zvolený Dušan Gonšenica.
K 31.12.2016 evidujeme 233 členov.

V Kline 09.03.2017

Mgr. Marta Peňáková
Predsedníčka MS SČK v Kline

