Správa
o činnosti MP LPRS Poprad za rok 2010

Členovia MP LPRS v Poprade sa pri svojej činnosti riadili plánom práce
na rok 2010.
Naša činnosť je už dlhodobo obmedzená nezáujmom našich členov o
tradičné spolkové akcie ako sú napr. spoločné výlety, účasti na spoločenských
akciách a prednáškach. Pre nezáujem členov sme museli po niekoľkonásobných
pokusoch vziať naše úsilie o bezplatné cvičenie kalanetyky prípadne inej
rehabilitačnej činnosti pre našich členov.
Našu činnosť v roku 2010 ovplyvnila aj naša nepriaznivá finančná
situácia. Okrem fyzických osôb nám na našu činnosť prispeli len firma
Kufferand Levice a Mgr. Tomajko za čo im úprimne ďakujeme.
Napriek týmto okolnostiam sa nám podarilo uskutočniť niekoľko akcií.
V mesiaci január 2010 sme sa zúčastnili plesu Združenia podtatranských
stolárov a v mesiaci február sa už tradične 4 naši členovia zúčastnili
Poľovníckeho plesu v Spišskej Teplici.
Taktiež v mesiaci január 2010 sme prostredníctvom MUDr. Rovderovej
pokračovali v rozdeľovaní vitamínových prípravkov zakúpených ešte v
decembri 2009.
V mesiaci marec sa uskutočnila výborová schôdza MP a aktivovali sme
našich členov a rodinných príslušníkov k venovaniu 2% z daní pre našu miestnu
pobočku.
Dňa 27.05. 2010 sa uskutočnila 19.výročná plenárna schôdza. Ako hostia
sa zúčastnili: MUDr. Žlnay za celoslovenskú Ligu proti reumatizmu LPRS
Piešťany. MUDr. Žlnay mal odbornú prednášku, MUDr. Čižmariková –
odborná lekárka reumatologička, Poprad a MUDr. Rovderová – odborná lekárka
reumatologička.
V mesiaci jún 2010 sa 4 naši členovia zúčastnili výletu do kúpeľov
Brusno, kde sme sa zúčastnili aj zdravotnej prednášky pre pacientov, ktorá tam
práve prebiehala.

V mesiaci august 2010 sa 6 naši členovia zúčastnili krátkeho pobytu
(predlžený víkend) v rekreačnom stredisku Podhájska. Tamojšia voda veľmi
blahodarne pôsobí o.i. aj na pohybové ústrojenstvo.
V mesiaci september 2010 bolo zasadnutie výboru MP, spoločná návšteva
AquaCity Poprad a zakúpenie vstupeniek do AquaCity Poporad.
V mesiaci október 2009 bola urobená nástenka pri ambulancii MUDr.
Rovderovej, k mesiacu úcty starším a zúčastnili sme sa kultúrneho podujatia pri
príležitosti 750. výročia založenia obce Spišská Teplica.
V mesiaci december 2010 boli zakúpené vitamínové prípravky a ďalšie
vstupenky do AquaCity Poprad, spolu v roku 2010 bolo zakúpených a
rozdaných medzi našich členov 70 vstupeniek do AquaCity Poprad.
V Poprade, dňa 09.01.2011

Mária Galková
predsedníčka MP Poprad

