
LPRe – Miestna pobočka Lučenec Vyhodnotenie činnosti MP 2021 
 

Hodnotíme činnosť od r. 2019-21, kedy z príčin, ktoré sú známe nám všetkým, bola činnosť 

obmedzená, resp. nepovolená z titulu hygienických opatrení. 

 

Činnosť pobočky sa riadila schváleným plánom pre rok 2021. Aktivity v ňom obsiahnuté sa 

nám podarilo splniť tak, ako boli vytýčené až na dva – neuskutočnená prednáška a v decembri 

sa neudialo stretnutie na konci roka. Zameranie plánu našej pobočky môžeme rozdeliť do 

viacerých oblastí. Niektoré z nich sme vykonali v čase, kedy nastalo uvoľnenie opatrení. 

 

1./ Oblasť prednášok na zdravotnícke témy 

2./ Výlety, exkurzie, zamerané na pozoruhodnosti regiónu 

3./ Rekreačno-turistické aktivity 

4./ Schôdzková činnosť 

 

Naša miestna pobočka pracuje aktuálne s počtom členov 163  ku koncu roka 2021. Tu je 

potrebné skonštatovať, že už v priebehu roku 2021 a začiatkom tohto roku t.j.2022 prejavilo 

záujem o členstvo 22 osôb, ktoré sú prijaté do našich radov počnúc rokom 2021 a 2022.   

 

Samozrejme, že činnosť tak početnej pobočky je potešujúca a zaväzuje výbor pobočky, ale tiež 

aj jej ostatných členov, k podieľaniu sa na spoločnej práci, aby sme si potom spoločne mohli 

užívať ponúkané aktivity a činnosti. Tu by som vyzval všetkých členov k disciplinovanosti, a to 

najmä v disciplíne odvádzania členských príspevkov a dostupnosti členských preukazov, kde 

sa vedú záznamy o týchto skutočnostiach. 

 

Prvoradou úlohou miestnej pobočky LPRe je prevencia a poskytovanie informácii 

o chorobe – reumatizme – ako takej.  A teda týmto smerom sa naša MP bude prezentovať 

do budúcnosti aktívnejšie. 

 

Keďže sme nezisková organizácia, sme používateľmi priestorov Denného centra pre seniorov, 

ktorého zriaďovateľom je Mesto Lučenec. Každoročne sa organizuje upratovanie týchto 

priestorov, kde sa naši členovia vo väčšej či menšej miere podieľajú na brigáde. Tak to bolo aj 

v mesiaci máj. Vyzdvihnem účasť členov Mačudová, Leicher, Bednár, Kvak. Vyzývam však aj 

naďalej k aktívnejšiemu prístupu v tejto činnosti. 

 

V poriadaní krátkodobých /1-dňových/ výletov na oddych pri termálnych vodách, sa nám 

podarilo zorganizovať výlety na Kurinec pri Rim. Sobote, kde bola účasť hodnotená 

uspokojivo. 

 

Čo sa týka výletu za kult. Pamiatkami, úspešný je výlet do Španej Doliny, kde si účastníci prišli 

na svoje návštevou múzeí a hlavne poskytnutým výkladom zo strany prevádzkovateľa múzea. 

Ďalej prehliadka ľudového umenia v domácnosti u panej, ktorá vyhotovuje paličkovaním 

ozdobné čipky, ktoré sú súčasťou nášho folklóru a sú známe vo svete. 

 

V priebehu roka 2021 bola ako každoročne centrom v Piešťanoch vyhlásená aktivita „Pohnime 

sa s reumou“. Pre tento účel nám boli z Piešťan za sponzorovania a podpory viacerých 

organizácií /viď zoznam v bulletine č.2 LPRe SR/, dodané Nordic walking palice na chôdzu 

v teréne. Naša pobočka prispela v prepočte km na kroky počtom 596.000 krokov a to počtom 

členov 47. Dokopy to činí neuveriteľných 298 km. Ak mám menovať tých najzdatnejších, sú to 

nasledovní členovia: p. Chlpošová, Čapóová, Melišíková, Lempochnerová, Máliková, 



Árvaiová, Ballová, Bartošová, Klincková, Ocosvayová a ďalšie. Túto aktivitu budeme ďalej 

rozširovať, lebo sme dostali 5 párov ďalších palíc. Tieto sú porozdeľované členom a tu chcem 

vyzvať, aby po ich použití v istom období napr. do mája 2022 tieto vrátili ku mne a budú 

pridelené ďalším členom, lebo táto činnosť sa eviduje aj naďalej. Čiže priebežne mi treba hlásiť 

približne odšliapané km a ja ich zapíšem do tabuľky a posielam do Piešťan. Pekným počinom 

v tomto smere bola aj vychádzka do jarnej prírody – kedy bola opekačka v Lučenských 

kúpeľoch. Za odprezentované akcie poďakujem p. Matúšovej Viere a Škamlovej Anne, ktoré 

svojimi článkami a príspevkami do tlače, či už miestnej alebo aj celoslovenskej, vydávanej 

Ligou, nás vyzdvihla pre širokú verejnosť. 

 

Organizovaním tzv. víkendových zájazdov sme pokračovali, zavŕšili sme ich pobytom 

v Tatranských Matliaroch  a v Levoči v mesiaci september. 

 

Počas roka 2019-21, ak počítame aktivity, sa uskutočnili 2 významné zrazy našich členov, a to 

pri výletoch do Španej Doliny a Tatranských Matliarov. Aj keď sme sa pri týchto akciách 

postretli s problémami, vaša účasť nás veľmi teší. V budúcnosti sa budeme snažiť tieto 

stretnutia zabezpečiť s ohľadom na účastníkov k vašej väčšej spokojnosti. 

 

Plán činnosti MP LU na rok 2022 
 

22. apríla 2022 (piatok)   Výročná členská schôdza v reštaurácii Hviezda od 15:00 hod. 

Bližšie info na mestskej oznam. tabuli a v Mestských novinách. 

 

16. mája 2022  (pondelok)  Opekačka – čas a miesto bude oznámené na tabuliach. /Šomoška, 

alebo Obručná/ 

 

15.-16.júna 20222 (streda, štvrtok)  Dvojdňový výlet do Bratislavy a Poľného Kesova. 

 

19. augusta 2022 (piatok)  Hrušov – Hontianska paráda. 

 

 8.- 11.septembra 2022 (štvrtok až nedeľa)  4-dňový zájazd do Nízkych Tatier. 

 

12.októbra 2022 (streda)  Deň reumatizmu – čas, miesto a aktivity budú zverejnené na tabuli. 

 

15. november (utorok)  Stretnutie s jubilantami. 

 

Zasadnutia výboru LPRe SR MP Lučenec budú vždy o 10:00 hod. v uvedených termínoch v 

priestoroch Denného centra na Herzovej ulici v Lučenci: 

 

8. marec, 5. apríl, 3. máj, 7. jún, júl a august – prázdniny           

6. september , 4. október,  8. november , 6. december 

 

Podrobnejšie informácie k jednotlivým podujdatiam budú uverejnené vo vývesných skrinkách 

ZPOZ. Informovať sa môžete na mob. tel. čís. 0907878518, 0903721561. 

 

Vypracoval: výbor LPRe SR – MP Lučenec 

 


