
Z činnosti MS SČK v Sačurove 

 

Blíži sa koniec kalendárneho roka 2015 a výbor MS SČK v Sačurove hodnotí 
svoju činnosť za II. polrok. Pestrosťou  zamerania sme sa snažili aspoň čiastočne vyjsť v 
ústrety našim 160 členom, ako aj ostatným občanom našej obce. Na úseku zdravotníctva  
sme uskutočnili dve stretnutia s rómskymi deťmi v Komunitnom centre, a to 26.6. 
a 3.7.2015, kde im p. A. Kozáková predviedla ukážky poskytovania prvej pomoci , 
hlavne pri bežných poraneniach počas letných prázdnin, a v prípade život ohrozujúcich 
stavov. V predvečer osláv SNP sa uskutočnilo posedenie pri vatre spojené s opekaním  
na novootvorenom detskom ihrisku v obci.                                                                                                                          

Na posilnenie zdravého životného štýlu sme dňa 15.9.2015 uskutočnili turistickú 
vychádzku do okolia Davidova - roklina Zapikan , ktorá sa nachádza  vo východnej časti 
Slanských vrchov.  Všetci účastníci prežili príjemné popoludnie v krásnej prírode a                                      
v zdravom prostredí.  Na športovo-turistickú činnosť sme nadviazali  oddychovo – 
poznávacím zájazdom  na Červený kláštor a pohorie Pieniny dňa 20.9.2015.  Cestou sme 
navštívili  Ľubovnianske múzeum na  hrade v Starej Ľubovní a  pútnické centrum 
Baziliky v Ľutine. V závere mesiaca október sme  spolu s obecným úradom uskutočnili 
každoročne plánované aranžovanie vencov k pamiatke zosnulých pre rómskych 
občanov. Začiatkom mesiaca november sme v Domove dôchodcov vo Vranove n/T. 
navštívili  naše dlhoročné členky p. M. Hricovú a p. M. Dankovú.  Hoci oneskorene, ale 
podľa plánu činností MS SČK,  začiatkom mesiaca december, sme navštívili aj starších 
občanov a klientov v  Dennom stacionári Domu sv. Simeona v Sačurove, kde sme okrem  
vitamínových  darčekov,  odovzdali aj elektrickú dvojplatničku ako dar  obecného 
úradu. 

Hlavnou činnosťou našej organizácie je darcovstvo krvi. V súčasnom období 
evidujeme spolu okolo 100 aktívnych darcov krvi, z ktorých  v mesiaci október boli za 
niekoľkonásobné darcovstvo krvi ocenení p. Juraj Baňas – zlatou Janského plaketou 
a p. Jozef Baran  striebornou Janského plaketou. Potrebný počet odberov krvi k tomu, 
aby sa stal držiteľom Striebornej Janského plakéty, dosiahol aj p. Peter Takáč. Všetkým 
oceneným darcom krvi vyslovujeme naše srdečné poďakovanie.  Touto cestou  zároveň 
vyzývame aj ostatných darcov, aby svoju krv, ak môžu  darovali aj v mesiaci december 
2015 alebo vo svojej humánnej činností pokračovali  aj v novom roku 2016. 

Všetkým našim členom a darcom krvi  ďakujeme za aktivitu a spoluprácu počas 
celého roka 2015.  Prajeme im príjemné prežitie vianočných  sviatkov v kruhu svojich 
blízkych a všetko len to najlepšie v Novom roku 2016.                                                                                                   
Tešíme sa na spoločné stretnutie pri príležitosti zhromaždenia členov miestneho spolku 
SČK v mesiaci február 2016.                                 

                                                               Ľ. Bereščíková, predsedníčka MS SČK v Sačurove 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

 

 


