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POZVÁNKA
Obecný úrad v Sokoli pozýva 

v posledný deň roka
všetkých záujemcov 
do kultúrneho domu

na tradičný
SILVESTROVSKÝ 

PLES
so začiatkom o 19.30 hod.,
na ktorom bude účinkovať 

hudobná skupina 
VPoriadku.

Cena jednej vstupenky: 12 €
(v cene je prípitok, večera, 

káva, novoročná kapustnica, 
tombolový lístok).

Organizátori pripravujú 
bohatú a zaujímavú tombolu!
Predpredaj vstupeniek je
na obecnom úrade v čase 

úradných hodín
(návštevu si môžete 

dohodnúť na tel. číslach: 
7290 468,- 469).

Telefonické rezervácie 
vstupeniek sa neprijímajú, 

vyplatené vstupné v predpredaji 
sa vracia

len pri zrušení podujatia
 z tzv. vyššej moci. 

Ďakujeme za pochopenie.

Vážení Sokoľčania,
      obec Sokoľ si na budúci rok pripomenie vzácne 740. výročie prvej 
písomnej správy o názve, resp. území Sokoľ (1270) a  680 rokov prvej 
zmienky o hrade Sokoľ (1330).  K týmto krásnym udalostiam obecný 
úrad pripravuje vydanie publikácie – knihy – k dejinám obce 
Sokoľ. 
   Nebude to kniha len o obci ako takej, ale bude to kniha aj
o minulých a terajších Sokoľčanoch, ktorí svojím životom tvorili 
históriu obce. Preto aj na tomto mieste vyslovujeme veľkú prosbu
o vašu aktívnu pomoc. Je potrebné zhromaždiť čo najväčšie 
množstvo najstarších, starších, ale aj novších fotografií týkajúcich 
sa obce Sokoľ a jej obyvateľov.  Ide o zábery dediny a jej časti,
z výstavby kultúrneho domu, domu nádeje, ihrísk, … fotografie
z rôznych slávností a podujatí, škoské fotky, zábery okolia obce, 
rodinné fotografie – svadobné a iné, zábery z cirkevných udalostí, 
posviacky zvonice, ale aj zábery starých domov, stodôl, mlyna, 
krčmy, horárne, kováčskej vyhne, cintorínov, … fotky požiarnikov, 
divadelníkov, muzikantov, športovcov, poľovníkov, železničiarov, 
richtárov a predsedov MNV, fotky z obdobia oboch svetových vojen, 
fotky príslušníkov rodiny, ktorí sa vysťahovali, alebo boli v čase 
vysťahovalectva v Amerike a ďalšie iné fotografie. Okrem fotografií 
môžete poskytnúť čokoľvek, čo sa týka dejín obce a života jej 
obyvateľov, napríklad listy zo zámoria, plavebné lístky, staré 
dokumenty, novinové články, pôvodné výšivky, časti krojov,… 
všetko, čo pomôže k poskladaniu mozaiky dejín obce, aby kniha
o Sokoli bola jedinečná a významne reprezentovala obec a bola 
súhrným obrazom starého i nového Sokoľa.  
     Vyššie uvedené materiály a fotografie môžete doručiť čo najskôr 
na obecný úrad, alebo priamo autorovi knihy – Bc. Antonovi 
Medvecovi (tel. č.: 0904 558 034, e-mail: a.medvec@centrum.sk). 
Samozrejme, všetky fotografie a materiály vám budú vrátené späť! 
      Vopred ďakujeme za váš záujem!

Bc. Anton Medvec,  zostavovateľ publikácie 
    

mailto:a.medvec@centrum.sk


Obecný úrad informuje
Z činnosti obecného úradu

- Obec Sokoľ pripravila projekt a prostredníctvom neho požiadala o finančné prostriedky
na dobudovanie obecnej kanalizácie a čističky odpadových vôd  cez Programu cezhraničnej 
spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 spolu s maďarskou obcou Trizs. 
         S touto malou obcou (má 260 obyvateľov) sme nadviazali začiatkom roka partnerský vzťah, 
ktorý vyústil do spoločného europrojektu. Naša obec má v ňom postavenie tzv. vedúceho partnera, 
požiadali  sme  o 1 240 000,- € (cca 37 mil. Sk), obec Trizs ako cezhraničný partner chce 
prostredníctvom spoločného projektu tiež na svojom území vybudovať novú kanalizáciu a ČOV, 
pričom zúžitkujú ďalších cca 750 000 €. Naše partnerstvo s Maďarmi je zaujímavé, vzájomne 
obohacujúce, napomáhajúce vzájomnému porozumeniu a veríme, že v takom priateľskom duchu 
budeme môcť aj realizovať a uviesť do života náš spoločný projekt.
- Obecný úrad pripravuje výstavbu nájomných obecných bytov  v nadstavbe nad budovami 
základnej a materskej školy (na prízemí v objekte bývalej kotolne vznikne jeden bezbariérový byt, 
v nadstavbe zasa 18 troj- dvoj- a jednoizbových bytov). Základné údaje zo stavebného projektu: 
Zastavaná plocha: 1 301 m2, podlahová plocha bytov: 980,11 m2, priemerná podlahová plocha bytov:  
51,58 m2, predpokladané náklady stavby:  849 000 € (25 576 974,- Sk), predpokladaný termín začatia: 
máj 2010, predpokladaný termín ukončenia: máj 2011 (bude vybudovaných 9 trojizbových,
6 dvojizbových a 3 jednoizbové byty). 
   Financovanie výstavby je plánované z nenávratného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a nízko úročenej pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR so splatnosťou
na 30 rokov (pôžička a úroky sa splácajú vlastne z prijatého nájomného). Obec bude musieť vo svojej 
vlastnej finančnej réžii zabezpečiť pripojenie bytov na infraštruktúru, spevnenie parkovacích plôch, 
verejné osvetlenie, sadové úpravy). Žiadosti o pridelenie nájomných bytov bude obecný úrad prijímať 
až po potvrdení pridelenia finančných príspevkov, dovtedy budú aj spresnené podmienky pridelenia 
bytu (obyvatelia Sokoľa budú uprednostnení).
- Dobudovaná bola  v novej estetickej kvalite autobusová zastávka, spevnené boli niektoré 
časti prístupových ciest na Hrabinách, bola zabezpečená dodatočná kolaudácia verejného 
vodovodu na Hrabinách, v MŠ, ZŠ a na obecnom úrade boli vymenené vchodové dvere.
- S dobrou odozvou u divákov a návštevníkov sa stretol II. ročník obecného dňa „Stretnutie 
Pod Balkom“ a v rámci neho aj XV. ročník futbalového turnaja „O pohár starostu obce“.

Predaj majetku obcí po novom

  S účinnosťou od 1.7.2009 vstúpil
do platnosti zákon NR SR č.258/2009 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa z. SNR č.138/1991 
Zb. o majetku obcí, podľa ktorého prevody 
vlastníctva majetku obcí (t.j. predaj) sa musia 
vykonať len na základe obchodnej verejnej 
súťaže, dobrovoľnou dražbou, alebo priamym 
predajom za cenu vo výške všeobecnej 
hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného 
predpisu. V praxi to znamená, že priamym 
predajom možno predať napr. obecný 
pozemok len vtedy, ak bude predložený 
súdnoznalecký posudok, ktorý určí hodnotu 
predávaného pozemku. Obecné 
zastupiteľstvo môže pozemok predať 
minimálne za cenu určenú posudkom alebo 
za vyššiu cenu. Posudok dá spracovať ten, 
kto má záujem o kúpu majetku obce.

Zo spoločných rokovaní 
s partnerskou obcou Trisz 



Obecný úrad informuje

Z uznesení
obecného zastupiteľstva vyberáme:

Obecné zastupiteľstvo v Sokoli
Uznesením č. 70/2009

s c h v a ľ u j e
rozbor hospodárenia Obce Sokoľ za rok 2008

Uznesením č. 72/2009
s c h v a ľ u j e

vyradenie časti majetku Obce Sokoľ z dôvodu poškodenia 
a nefunkčnosti tak, ako je to uvedené v Zápisnici 
inventarizačnej komisie zo dňa 10. 2. 2009  v nadobúdacej 
hodnote 4548,03 € (137.014,-SKK)

Uznesením č. 73/2009
s c h v a ľ u j e

predaj budovy čajovne 1, súpisné číslo 459, postavenej
na parcele č. 742 registra „C“  katastra nehnuteľností, 
katastrálne územie Sokoľ, vedenej na liste vlastníctva č. 485 
Ing. Jánovi Spišákovi, Trieda SNP 73, 040 01 Košice
za 23500,- € (slovom:Dvadsaťtritisícpäťstoeur), čo 
predstavuje  707.961, SKK.

Uznesením č. 74/2009
s c h v a ľ u j e

príspevok vo výške 100,- € pre Obec Trebejov na uspo-
riadanie osláv 720. Výročia prvej písomnej zmienky o obci

Uznesením č. 75/2009
s ú h l a s í

s oslobodením maloletej Jany Lastoveckej, Záhradná 200/2, 
Sokoľ, od poplatku za vývoz a likvidáciu komunálneho 
odpadu
na rok 2009 z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.

Uznesením č. 76/2009 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoli
s c h v a ľ u j e

5-percentnú finančnú spoluúčasť Obce Sokoľ v projekte 
„Zlepšenie životného prostredia v partnerských obciach 
Sokoľ a Trizs“ vo výške 61700,-€ (slovom: 
Šesdesiatjedentisícsedemsto) t.j. 1858774,20 SKK v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – 
Slovenská republika 2007 – 2013.

Obecné zastupiteľstvo v Sokoli

Uznesením č. 79/2009
s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenie č. 1/2009, ktorým sa upravuje rozpočet 
Obce Sokoľ na rok 2009

Zimná údržba v sezóne 2009-2010

    Obecný úrad upozorňuje obyvateľov 
obce a najmä vodičov na niekoľko 
zásad v rámci pripravovanej zimnej 
údržby:
      Naším zmluvným partnerom na 
údržbu je fyzická osoba, ktorá má 
traktor a ďalšie potrebné vybavenie, 
ďalšie vlastné mechanizmy obec 
nevlastní, preto je pri údržbe 
dodržiavaná určitá hierarchia 
a postupnosť, t.j. cesty sa čistia
od stredu obce smerom ku hlavnej 
prístupovej ceste, ďalej napr. sa začína 
v častiach s najvyššou koncentráciou 
obyvateľstva a až potom traktor 
prechádza do extravilánu (prosíme preto 
o TRPEZLIVOSŤ, bohatšia snehová 
nádielka nie predsa tragédiou.
  Obyvateľov v časti HRABINY 
dôrazne vyzývame, aby na uliciach 
a verejných priestranstvách 
neparkovali  (vodič odmieta v tejto 
lokalite odhŕňať sneh z obáv zo 
spôsobenia škody na osobných 
autách),
- povinnosťou vodičov je mať 
najmä v miestach s väčším stúpaním 
terénu (cesty do Uhrinča, Hrabiny a i.) aj 
potrebnú výbavu na zimu, napr. 
snehové reťaze (je nerozumné čakať 
v týchto miestach napriek používaniu 
posypovej soli stopercentnú zjazdnosť, 
veľmi často sa stáva počas slnečného 
počasia, že mechanický posyp cez deň 
klesne do roztopeného snehu, v noci 
táto masa primrzne a ráno je hladká ako 
zrkadlo).



Obecný úrad informuje
Z internetových otázok pre starostu...
občan: Dobrý deň, pán starosta. Chcel by som sa Vás opýtať, či nejako dohliadate na nezákonný výrub stromov, 
konkrétne v lokalite Brežina. Dennodenne v tejto lokalite padá strom za stromom a zvuk motorovej píly je na dennom 
poriadku, Rómovia majú tú drzosť zrezať strom, ktorý by o pár rokov bol hodnotný pre ťažbu, ale tu ide hlavne o 
prírodu a jej ochranu. Je potrebné sa tejto problematike venovať trocha obšírnejšie, kedže každý občan by mal 
dodržiavať zákony. Ak tento problém nebudete RÁZNE riešiť, tak týmto dáte podnet a povolenie pre ďalších občanov. 
Dúfam, že si nájdete čas a odpoviete mi na nie len môj ale aj Váš problém. Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem. 

starosta: 
Dobrý deň, lokalita Brežina, ako asi viete, je majetkom zväčša miestneho urbariátu. Nelegálna ťažba je protizákonná, 
vlastník lesa nemá ale šancu bez angažovanosti obyvateľov obce toho, kto mu škodu spôsobuje, chytiť, usvedčiť
a spravodlivo potrestať. Preto Vás prosím, aby ste zavolali na políciu vtedy, keď počujete v Brežinej zvuk píly. Toto 
jednoznačne rieši polícia. Obecný úrad v tomto zmysle túto problematiku prerokuje s obvodným oddelením PZ SR
v Kysaku.
Doplnené dňa 25.11.2009:
Dnes o 9.30 hod. som nahlásil hliadke PZ z Kysaku práve prebiehajúci nelegálny výrub v Brežinej - prišiel mi ho 
oznámiť anonym. Výsledok: prišla aj kriminálka, chytili a usvedčili Jozefa B. a Jozefa T., urbariát podáva na nich 
trestné oznámenie.

matuske: dobrý, pán starosta...chcel by som sa spýtať, že či je legálne vypúšťať močovku na poli za záhradami.
V sobotu sa tam otočilo 3krát auto a vypúšťalo fekálie. Len som sa chcel spýtať, či je to legálne? Či o tom viete? A čo 
preto robíte, aby sa to nevypúšťalo?                                                                                               

starosta: 
Dobrý deň, pýtate sa, čo robím preto, aby nejaké auto nevypúšťalo obsah žúmp a septikov na pole za záhradami - no, 
ja to nikomu nekážem, naopak, nestotožňujem sa s tým tak isto ako aj Vy. V septembri som predložil projekt na 
dostavbu obecnej kanalizácie a ČOV v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská 
republika 2007-2013 s obcou Trizs v Maďarsku v požadovanom objeme cca 1240 tis. €, verím, že môžeme byť 
úspešní a až vtedy definitívne vyriešime v Sokoli problém neekologickej likvidácie obsahu žúmp (obecný úrad a jeho 
zariadenia likvidujú obsah žúmp dôsledne v zmysle zákona). Predpokladám, že Vy patríte k tým relatívne málo 
obyvateľom našej obce, ktorí majú vyriešený problém odpadu - buď prevádzkujú legálnu domovú čističku v zmysle 
príslušných predpisov (aj s pravidelnými rozbormi odpadovej vody na vlastné náklady), alebo obsah župmy likvidujú 
tak, ako sa to má robiť. 
Občania majú možnosť si vývoz žumpy objednať a zaplatiť vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti s asi
3-týždňovou čakacou lehotou, všetko iné je černota a nelegálna činnosť, hodná prejednania v priestupkovom konaní. 
Tu ovšem je potrebné vystúpiť z anonymity a ohlásiť konkrétny prípad a vinníka.
Ďakujem Vám za názor, verím, že my sa ešte stretneme pri riešení konkrétneho prípadu.

mcurko: Pán starosta, chcem sa opýtať, čo bráni skolaudovaniu vodovodného potrubia na Hrabinách. Pri jednaniach
s VVS a ohlasovaní porúch narážam na tento problém...keď VVS nemôže niesť zodpovednosť za obmedzovanie 
dodavky vody a poruchy.                                                                                 

starosta: 
Dobrý deň, skolaudovaniu (dodatočnému) vodovodu na Hrabinách už nebráni nič - v utorok 3.11.2009 boli obcou 
splnené všetky technicko-organizačné podmienky a predpoklady na kolaudáciu (ObÚ ŽP Košice-okolie vydá
v najbližších dňoch kolaudačné rozhodnutie - až bude doručené obecnému úradu a začne plynúť správoplatňovacia 
lehota, oznámim to dotatkom k tejto odpovedi).
Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bude podpísaná  medzi obcou a VVS,a,s, zmluva
o správcovstve, súbežne bude zo strany VVS do tohto vodovodu zapojený nový vodojem, čím sa zlepšia tlakové 
pomery v odbere vody pre najvyššie položené domy na Hrabinách.
Vodári napriek tomu, že vodovod je cca 8 rokov neskolaudovaný, poruchy prišli opraviť doteraz vždy, pokiaľ ich ohlásil 
obecný úrad (napokon od vás, svojich odberateľov, poplatky za vodu počas celej tej doby vyberajú...), obecný úrad 
nemá s tým také zlé skúsenosti ako Vy.
Doplnené 23.11.2009:
Obvodný úrad živ.prostredia Košice-okolie vydal užívacie povolenie pre tento vodovod, po jeho správoplatnení bude 
podpísaná s vodármi zmluva o správcovstve.

falko: Dobrý deň, pán starosta zaujala ma informácia o výstavbe bytov. Som veľmi rád, že ste sa pustili do toho
a robíte niečo veľmi významné pre mladých. Budem to sledovať a držím palce.

Zdroj: www.obecsokol.sk 

http://www.obecsokol.sk/


Základná škola

      Čo nového v škole?
Ani sme sa nenazdali a máme prvý 

štvrťrok v školských laviciach za sebou. Všetci 
sme sa ho snažili využiť čo najlepšie. No 
najväčší úspech možno zaznamenať u našich 
malých prvákov, ktorí už dnes píšu zložité vety 
a čítajú jednostranové texty.

V školskom roku 2009/2010 navštevuje 
školu 16 detí. Tak ako v minulom školskom 
roku, aj teraz  sme otvorili jednu triedu, v ktorej 
sú tri ročníky. Do prvého ročníka nastúpilo 
osem žiakov, do druhého päť a do tretieho traja 
žiaci. Prvý a druhý ročník sa vyučuje podľa 
nového školského vzdelávacieho programu.

Pre veľký záujem sme zabezpečili 
výuku anglického jazyka formou krúžku, 
ktorý navštevujú všetci žiaci našej školy.
Na škole tiež pracuje  spevácky krúžok. 
Členovia zboru účinkujú každý utorok
na detských svätých omšiach.  

Na škole je zriadená počítačová 
učebňa, ktorá sa nám pred pár týždňami 
rozrástla o päť nových stolových  počítačov, 
notebook a dataprojektor. Táto technika nám 
bola bezplatne zaslaná, keďže sme sa zapojili
do projektu Modernizácia vzdelávacieho 
procesu. 

V tomto školskom roku sme sa zapojili 
aj do súťaže Žiačik Separáčik, ktorá trvá
do 15.5.2010.Ide o druhý ročník súťaže v zbere 
druhotných surovín. Zapojte sa aj vy 
a zbierajte spolu s nami, pomôžte nám vyhrať! 
Čo sa zbiera? PAPIER-noviny a časopisy (nie 
kartón), ktoré budú zviazané v balíčkoch. 
HLINÍKOVÉ PLECHOVKY OD NÁPOJOV-  
rozpoznáš ich od kovových plechoviek tak, že 
pri priložení magnetu ho nepriťahujú. 
VRCHNÁKY Z PET FLIAŠ- oddelené 
z plastových fliaš.

Tieto suroviny nám môžete doniesť 
priamo do školy, alebo nám dajte vedieť
na t.č. 6986061, a my si po ne radi prídeme. 
Zároveň chceme týmto poďakovať všetkým 
občanom, ktorí neostali ľahostajní k našej 
prosbe a pomáhajú nám vyhrať, zároveň tým 
slúžia všetkým , keďže separujú odpad. 
Ďakujeme.

Štvrťrok máme úspešne za sebou, ale
do konca školského roka je ešte ďaleko. 
Ďakujeme týmto obecnému úradu konkrétne 
pánovi starostovi za jeho pomoc a záujem 
o skvalitnenie edukačného procesu. 

A my sa už tešíme na stretnutie s vami 
pri najbližších kultúrnych akciách, možno
na jasličkovej akadémii, na ktorú vás srdečne 
pozývame. 

     
Mgr.Valéria Kurucová-riaditeľka ZŠ 

Paľic, abo radši aňi ňekupic?
H: Heľena, M: Mariena

H:  Marienko, noľe, ňemaš požičic ocet? Načisto som sebe 
nezrachovala keľo mi budze treba a totich uhorkoch teho roku 
do ošaľeňa. Jutre ci vracim.
M: Podz daľej Heľenko, čekaj, doraz ci doňešem.
H: A co robiš Marienko? Jakaški tu smrod, to sušed daco paľi, 
či co?
M:  To ňe sušed, to ja paľim, poradki robim. Teho bordeľu še 
nazbiralo veľo.
H: A co ši tam šmarila, zdechnuteho zajaca?
M:  Aľe, najhorši smrod s totich umelich hmotoch, karika bi 
jich lapela.
H:  Ta to toto budze. A še ňebojiš take paľic? Ja ľem
do šmecara virucim.
M:  Ta ja šmecar aňi ňemam, ozdaj ňebudzem za ňeho teľe 
peňeži placic. Heľen, šak šedni sebe, ci uvarim kave, kedz 
budzeš calu noc zavarac.
H: Šak ňehvarim, dobre mi padne, i kedz už bi som ňemala, bo 
ňedobre mi to na šerco robi.
M:  Ja ci povim, za šicko ľem plac, tu plin dzvihaju, tam 
eľektriku a ešči s totim odpadom mi piju kref. A kedz ešči raz 
dzvihňu za teľevizor, ta ho spaľim tež.
H:  Marienko, aľe i tak bi som toto ňeščesce ňedavala
do peca. Naš Peťo hutori, že to še f takim pecu ňeda dobre 
spaľic, ľem f tim jich onim, no znaš, co pri Košicoch abo dze.
f spaľovňi. Že nam ľem nazad na hlavi švinstvo spaduje, co 
s teho potom i rakovinu abo inakšeho hrecha možeš dostac.
M: Ta mňe už horši ňebudze, ja už stara a chora dosc.
H:  Šak tebe už horši ňebudze, aľe maš dzefku i vnučata. 
A ňéchodzi Kristinka s najmenšim furt po dochtoroch?
M: Chodzi, bo že ma dajaku aľergiu, aľe ňichto ňezna z čeho.
H:  No ľem či to ňebudze s teho. Šak toto švinstvo ci šeda
na zahradu a potom i marchev i jabluka maš take. A kedz 
i strikaš, ta to budze hotove ňeščesce. Peťo še dohvaral 
z Ďoďom, kedz jeho ocec umarľi, taki mladi ešči. Keľo raz
do ňeho prišol, ta daco paľeli – i gumi i trubki od umivadla 
i šicko co vidzeľi. A potim ho hlava boľela, co až skuviňel. 
A Ďoďo mu i hvarel, žebi ňepaľel, že otravuje sebe i sušedoch. 
No znaš jaki on bul najmudrejši, ozdaj ňebudze zasraneho 
sluchac.
M: Otkedi žijem, ta vše sme paľiľi a nič nikda ňebulo.
H: Šak paľiľi sme, aľe ja ňepametam, že bi bulo teľo  sačkoch 
a mľiko f krabicoch a tote maľinovki – aňi ňehutorim. 
A pametaš na ňeboštičku Krajňačku? I ona vše paľila a taka 
bula jak otruta hockedi a potom na šerco umarla. A predtim še 
dluho trapila co ju nohi teľo boľeľeli, i po dochtoroch chodzela 
a ľem stukala cali dzeň. Vipiješ maľinovku a fľašku viruciš – 
šak to ňikda ňebulo.
M:  Isce, že ňebulo, vipiľi sme čerstveho mľika abo vodi
zo studňi. A šmetanku i ja pametam f skľeňenej fľašečke. 
A jaka to fajna bula.
H: Ja ci povem Marienko, maš davac peňeži po dochtoroch, ta 
radši zaplac toten odpad i kantu a maš pokoj, že ňemaš hrech. 
Šak starosta rozdaval i jakaške mechi. Či to ňebudze akurat
na taki odpad. Spitam še Peťa.
M:  Mechy som dzeška vidzela, aňe ňeznam , dze su šmarene. 
Abo už v ňich bandurki, bo moj stari še na ňič ňeopita. Kedz 
mu daco treba, ta schvaci perve co vidzi.
H: No aľe som še zašedzela a roboti mam više hlavi. Dzekujem 
ci za kave i za ocet, jutre ci vracim. A zastav še i ti dakedi.

(Dáša Lukáčová, Tulčícke šípy) 



Adventný koláč tety Gitky: 
Cesto :
5 vajíčok
6 polievkových lyžíc kryštálového cukru
8 polievkových lyžíc strúhanky
2 polievkové lyžíce mletých orechov
2 polievkové lyžice oleja
 
Bielka s cukrom vyšľaháme, postupne  pridáme žĺtka, nakoniec varechou jemne vmiešame 
strúhanku s orechmi a olej. Cesto pečieme na plechu s papierom na pečenie pri 200°C .
Plnka:
2 šľahačkové smotany (250 ml)
2 pudingy bez varenia Dr. Öttker 
2 konzervy mandarínkového kompótu (môže byť aj primerané množstvo broskyňového alebo iného 
kompótu)
Smotanu, puding a šťavu z kompótu vymiešame šľahačom, potom pridáme aj ovocie a domiešame. 
Zmes natrieme na vychladnutý korpus. Môžeme posypať strúhanou  čokoládou, grankom  alebo 
orechmi. Prizdobíme šľahačkou a ovocím.

 Dobrú chuť!
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                Vážení občania, rodičia, športoví priaznivci. Dovoľte, 
aby som Vás ako predseda klubu oboznámil s činnosťou v Sokoli.
Športový klub registruje tri oddiely, a to futbal, stolný tenis 
a kulturistiku. Futbalisti v jeseni majú len mužstvo mužov 
v I. triede mestskej súťaže, kde po skončení jesene sú na 1.mieste. 
Stolní tenisti zatiaľ nehrajú súťaž a činnosť vyvíjajú rekreačne. 
Kulturisti zatiaľ nevykonávajú žiadnu činnosť. V futbalovom klube 
došlo k zmenám, a to preto, lebo mestský futbalový klub nezriadil 
dorasteneckú súťaž, a preto dorastenci nehrajú žiadnu súťaž 
a dokonca aj prestali trénovať. So žiakmi nastal problém tým, že 
neakceptovali trénera Jozefa Paľa a pre moju zaneprázdnenosť 
žiaci prestali trénovať, a tým boli zo súťaže odhlásení. Tento stav 
ako predsedu ma veľmi mrzí a hlavne ma mrzí, že v Sokoli sa 
mládeži takmer nikto nechce venovať. 

Keďže 30.9.2009 som odišiel do dôchodku a mojou 
srdcovou záležitosťou je mládež, rozhodol som sa venovať 
mládeži, a preto žiadam všetkých rodičov, ktorí majú deti vo veku 
od 8 do 16 rokov a tieto ich deti majú záujem športovať, aby to 
nahlásili buď mne osobne na t.č. 0907 515 968,  alebo na obecný 
úrad  Bc. Gabriele Matejovej.  Stále zastávam názor, že mládež, 
ktorá športuje má veľmi málo času na drogy a kriminalitu.

S tréningami a pohybovou aktivitou by som chcel začať už 
v decembri. 

Tiež sa mi dostáva do uší, že v Sokoli sa začínajú šíriť 
drogy, a preto vás, rodičia, chcem upozorniť, aby ste hlavne 
mládež dôsledne kontrolovali a zabránili im používať drogy. Totiž 
od drog  je veľmi blízko k závislosti a kriminalite. Práve tým, že 
ich budete viesť ku športu, môžete zabrániť im v používaní drog 
a kriminalite.

         
 Viliam  Lastovecký,  predseda Športového klubu

Športový klub informuje

Stretnutie Pod Balkom 
a Ružínsky festival 
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