
   

  

Pozvánky a oznamy 

 

Pozvánka—vítanie jari 

 

Obecný úrad Sokoľ vás srdečne pozýva na ľudový zvyk, 

ktorý sa spája s odchodom zimy a uvítaním jari Vynášanie 

Moreny. Morenu vynesieme k rieke Hornád. Zraz bude 

pred Kultúrnym domom Sokoľ 2. apríla 2016  o 14.00 ho-

dine, kde Vás bude čakať spevácky súbor Sokoli. Sprievod 

bude pokračovať po Hlavnej ulici až Pod Balk, kde bude 

pripravený guľáš. Veríme, že svojou účasťou prispejete k 

udržaniu slovenských tradícií. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

Stravovanie seniorov 

Obecný úrad poskytne seniorom po dovŕšení 62 rokov ve-

ku možnosť stravovania sa v jedálni základnej školy, alebo 

donáškou do domu občanom v pracovných dňoch. Výška 

stravovacej jednotky je 2,50 Eur (študentská dávka). Obča-

nia, ktorí majú záujem o stravovaciu jednotku nech sa na-

hlásia na obecnom úrade. 

Vypúšťanie žúmp 

Obecný úrad opätovne žiada obyvateľov obce, aby nevy-

púšťali obsah žúmp na verejné priestranstva. V opačnom 

prípade budú voči týmto občanom vyvodené sankcie v 

zmysle VZN č. 1/2015. 
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Milí Sokoľčania, 

Na prahu roka 2016 všetkým nám, ktorí žijeme v tom našom Sokoli úprimne želám: 
 

Nech máme čistú dušu, jasný zrak, 

nech nám myseľ neopantá žiaden mrak. 

Či už zlosť či nevôľa, nenávisť či zlovôľa obchádza našu dedinu, 

nech radosť, prostota, solidárnosť, ochota nás krášli ako jednu veľkú rodinu! 

Zhodnotenie roka 2015 

 

V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým obča-

nom, ktorí mali trpezlivosť a zdieľali so mnou rok, ktorý 

nebol jednoduchý pre nás všetkých. Samozrejme, že som 

prešla rôznymi kladnými aj zápornými stránkami, ktoré 

sa riešili za pochodu, okrem nových vecí, ktoré som mu-

sela vypracovávať. V začiatkoch sme dávali do poriadku 

archívne spisy, zosúladením a vyhľadávaním spisov 

a projektov, ktoré neboli kompletne odovzdané 

z viacročných období.  Zhromažďovaním a archivovaním 

zmlúv, ktoré neboli zverejňované v zmysle zákona.  Bola 

to veľmi tvrdá práca, veľa hodín aj po pracovnej dobe, 

kým sme dali relatívne všetko do poriadku. Touto cestou 

ďakujem všetkým zamestnancom úradu a samozrejme aj 

aktivačným pracovníkom, ktorí boli nápomocní. 

 

Aký bol rok  2015? 

Prvou úlohou bolo prevziať úrad a zabezpečiť i naďalej 

jeho plynulý chod. Musím povedať, že ma to stálo veľa 

energie a času, pretože takmer celý rok som bola nútená 

riešiť otázku ľudských zdrojov pre zabezpečenie chodu 

obce a jej inštitúcií. Dá sa povedať, že bez zmien zostalo 

iba osadenstvo MŠ.  

 

Hneď v úvode roka som musela riešiť ekonómku 

úradu, pretože p. Chejnová oznámila odchod do dôchod-

ku. Riešila som to takmer pol roka – ale dúfam, že teraz 

už túto oblasť máme zabezpečenú a stabilizovanú. 

Čo sa týka spravovania obecného majetku – vyriešilo sa 

to prijatím zamestnanca, a iných verejnoprospešných za-

mestnancov, ktorí celý rok boli nápomocní pri zveľaďo-

vaní obce a pri kritických havarijných situáciách.  

 

Zmena nastala aj v škole prijatím nového učiteľa 

pre našu základnú školu po pani učiteľke Kurucovej, kto-

rá dala výpoveď.   

 

Druhou oblasťou, ktorej som venovala veľkú po-

zornosť bola starosť, aby v obci boli plnené všetky vitál-

ne funkcie pre pokojný život našich ľudí. 

Myslím si, že môžem vysloviť spokojnosť – podarilo sa 

nám v rámci možností, ktoré máme zabezpečiť čistotu 

v obci a to nielen tým, že bol zabezpečený pravidelný 

odvoz komunálneho odpadu, ale aj zásadnou zmenou 

v prístupe využívania nezamest-
pokrač. na str. 2 
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naných pre verejné práce, než ako to bolo do môjho nástu-

pu. 

Úzkou spoluprácou s úradom práce sa skvalitnili, prehĺbili 

a rozšírili možnosti práce s nezamestnanými.  

 

A tak sme všetci zaregistrovali v obci zvýšený pohyb 

ľudí v bezpečnostných vestách, ktorí nezabezpečovali len 

čistotu obce, ale realizovali aj drobné údržbárske práce na 

cintorínoch, na obecných cestách, v okolí úradu i na obec-

nom majetku. Vďaka spolupráci s UPSVaR do obce prišlo 

25 974,95 Eur za rok 2015. 

 

Počas roku 2015 bola postupne prerozdeľovaná 

práca medzi obidve pracovníčky rovnakým dielom, preto-

že nechať na jednej pracovníčke celú agendu – účtovníc-

tvo, dane a poplatky, štatistika, výkazy pre samosprávu 

a mnoho iných veci, nebolo možné zvládnuť, tak aby sa 

nevyskytli chyby. Bol zakúpený nový software, pretože 

starý SW je aj podľa audítora zastaraný.  

 

Ďalšou oblasťou  je správa obecného nehnuteľného 

majetku. Predovšetkým bolo treba urýchlene riešiť resty 

na poli zaistenia bezpečnosti, pretože so značným znepo-

kojením som zistila nedostatky, na základe vykonaných 

revízií, ktoré ešte priebežne odstraňujeme.   

 

Ďalším veľkým problémom bolo riešenie kvality 

života ľudí bývajúcich v nájomných bytoch, ktoré vyplý-

vajú z vážnych nedostatkov pri stavbe a neriešenia odstra-

ňovania nedorobkov na týchto bytoch. Vzhľadom k tomu, 

že firma, ktorá výstavbu realizovala je v konkurze, všetko 

to zlé padlo na plecia obce ako majiteľa. 

So správou bytov úzko súvisí aj pomerne vysoká fluktuá-

cia jej obyvateľov vyplývajúca z problematiky vymáhania 

nájomného. Dlh k 31.12.2014 predstavoval  cca 5055,- 

Eur. K dnešnému dňu obec neeviduje dlh u súčasných 

nájomcov, iba dlh cca 2387 od bývalého nájomcu, ktorý 

vymáha súdny exekútor. U chronických neplatičov obec 

musela pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy.  

 

O výbere nájomníkov do nájomných bytov rozhodu-

je bytová komisia na základe predloženia žiados-

ti s dotazníkom. Ešte stále prebieha transformácia bytu č. 

20 z nebytového priestoru na bytový priestor (kolaudácia 

bytu).  

 

Riešili sa resty z minulosti v oblasti  výberu daní, 

poplatkov za komunálny odpad či iných poplatkov. 

Z nepríjemných starosti prejdeme na príjemnejšie 

prípravy podujatí: Fašiangové posedenie s dôchodcami, 

Vítanie jari, Deň matiek,  Deň detí, Obecné dni, Ochutnáv-

ka zabíjačkových špecialít, Sokoľské vianočné trhy, Silves-

ter,...ale i opätovné oživenie spevokolu. Ďakujem všetkým 

tým, ktorí sa podieľali na organizovaní týchto podujatí, 

ktoré utužujú spolupatričnosť. Dúfam, že prídu medzi nás 

stále noví a noví ľudia, ktorí budú pokračovať v krásnych 

slovenských tradíciách, ktorých nie je málo. 

                                      Ing. Martina Dutková, PhD.  

pokrač. zo str. 1 

 

Čo sa urobilo v roku 2015 
 

 odkúp parcely na Slnečnej ulici za účelom zokru-

hovania  cestnej komunikácie, 

 zapojili sme sa do výzvy z Envirofondu na výstav-

bu Kanalizácie a ČOV, 

 zapojili sme sa do výzvy z Envirofondu na výstav-

bu Kompostoviska a zakúpenia  pracovných stro-

jov a zariadení (Vo výzve na výstavbu komposto-

viska obec môže v prípade úspechu obdŕžať finan-

cie na traktor, vlečku, čelný nakladač, mulčovač 

a iné mechanizmy), 

 oplotenie časti objektu MŠ, 

 výmena okien časti obecného úradu, 

 údržba objektov MŠ a ZŠ – na základe nedostat-

kov kontroly z RÚVZ (hygiena), 

 bola podaná žiadosť na kamerový systém v obci, 

 nová www stránka priebežne, ktorú budeme dopĺ-

ňať, 

 výber poplatkov za hrobové miesta a zmluvy - 

spracované zmluvy na hrobové miesta, kde popla-

tok činí 1,6 Eur na jeden rok, ktorý slúži na údržbu 

cintorína, 

 zlegalizovanie prípojky vody na novom cintoríne, 

 oprava komunikácií a rigolov v obci, 

 údržba okolia ciest, 

 výroba predajných altánkov, 

 výberové konanie na riaditeľov MŠ a ZŠ, 

 vymáhanie pohľadávok od nájomníkov bytov, 

 oprava trafa – cintorín, požiarna zbrojnica a nový 

cintorín, 

 zriadenie Školského klubu detí, 

 v mesiaci október bola vykonaná kontrola inšpek-

ciou elektrárni ohľadom čierneho odberu na obec-

ný satelit. Kontrolou bolo vytknuté, že takáto kon-

trola bola už v roku 2012 a od toho času obec 

v tejto veci nezjednala nápravu. Momentálne stále 

s p. Maletérom (správca satelitu) na tom pracuje-

me, aby dali kladne stanovisko VSD na prevádzku 

satelitu, 

 opravy bytu č. 20 a výmena okien, 

 odizolovanie bytu č. 19  - havarijný stav zatekania 

 nastavenia plynomerov v obecných bytoch podľa 

projektu, 

 oprava časti strechy (zatekanie do bytov).   

 

Obecný úrad plánuje v roku 2016 
 

 oplotenie starého cintorína, 

 oprava fasády severnej steny domu smútku 

a prístrešok pred Domom smútku, 

pokrač. na str. 3 
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 oplotenie kultúrneho domu, 

 oplotenie objektu MŠ+ ZŠ, 

 výmena okien MŠ + ZŠ, 

 rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ, 

 rozšírenie základnej školy pre ročníky  1- 4, 

 3 mesačný Kurz PC pre občanov Obce Sokoľ, 

 výroba konštrukcie adventného venca a sezónnej 

výzdoby  pred kultúrnym domom, 

 výsadba kvetov v obci, 

 výmena okien v zasadačke obecného úradu 

a renovácia priestorov KD, 

 výstavba pomníka učiteľa p. Štefana Tutokyho na 

Námestí Štefana Tutokyho, 

 úprava cesty v Kopanej frézovaným asfaltom, 

 zapojenie sa do výzvy na zateplenie KD, 

 oprava zastávky Hrabiny (čakáme na úpravu rigola 

SC KSK), 

 výroba ďalších predajných stánkov používaných 

pri rôznych obecných akciách, 

 úprava rigola pri Hrabinách, 

 príprava označovania ulíc v obci, 

 zriadenie siene ľudových nástrojov v KD, 

 stravovanie pre seniorov, 

 výkup pozemkov na novom cintoríne, 

 výkup pozemkov Ihriska pri KD, 

 preloženie kontajneroviska z Kopanej k novému 

cintorínu, 

 osadenie bezpečnostných zrkadiel na križovatke 

Kostolianská—Záhradná ulica. 

pokrač. zo str. 2 

Školstvo 
 

MŠ pod vedením pani riaditeľky Holubovej 

a pani učiteľky Redajovej navštevuje 23 detí. Pri pre-

beraní školskej agendy MŠ, pani riaditeľka mala 

všetku písomnú dokumentáciu v poriadku, taktiež 

spĺňala funkčné vzdelanie na pozíciu riaditeľky ma-

terskej školy. Na túto pozíciu neprebehlo v zmysle 

zákona každých 5 rokov výberové konanie. Dodatoč-

ne bolo vyhlásené riadne výberové konanie, po ňom 

MŠ naďalej vedie p. Mária Holubová.  

 

ZŠ fungovala pod vedením Mgr. V. Kurucovej, 

náboženskú výchovu zabezpečoval pán dekan Mgr. 

Stanislav Stronček. 

 

Pri preberaní agendy ZŠ sa 

zistili určité nedostatky 

v dokumentácii.   

V prvom rade som si musela naštu-

dovať celú koncepciu školy, aby 

som vôbec mohla riešiť základné 

vzťahy, dokumenty, výberové kona-

nia, úroveň školstva….a tak sa vlast-

ne zistili prvé nedostatky, čo obec 

viedlo k myšlienke uzavrieť školu.  

Nedostatky – učebné plány, učebné 

osnovy, nekontrolovateľná dochádzka, slabá úroveň 

vzdelania na základe čoho bolo zastúpenie našich 

detí v škole chabé, chýbalo základné funkčné vzdela-

nie, ročný plán kontinuálneho vzdelávania, nebola 

zriadená rada školy, žiakom, ktorí opakovali 1. roč-

ník nebolo poskytnuté špeciálne pedagogicko-

psychologické vyšetrenie školskou psychologič-

kou ...  

 

Bolo nám však ľúto, veď škola má celkom 

slušné vybavenie, s PC učebňou a rodičom a ich de-

ťom je potrebné dať šancu výberu. Obecné zastupi-

teľstvo rozhodlo o ďalšej aktívnej činnosti školy roz-

šírenej o službu školského klubu deti na podnet p. 

učiteľky Kurucovej a aj občanov obce – čo  sa zreali-

zovalo.  

 

Zároveň bolo  vyhlásené riadne výberové ko-

nanie po 9 rokoch. V zmysle zákona povinnosť je 

vyhlásiť výberové konanie každých 5 rokov. Aj na-

priek prehováraniu, aby p. učiteľka naďalej ostala a 

urobila si dodatočne funkčné vzdelanie – dala výpo-

veď.  

 

Pre časovú tieseň sme urobili výberové kona-

nie na učiteľa na dobu určitú a 

nemali sme šťastie. P. učiteľka 

z Košíc ako sa ukázalo, nedoká-

zala zvládnuť požiadavky, ktoré 

boli nastolené. A keď sa ohlásila 

školská inšpekcia problém bol 

na svete. Učiteľka prestala cho-

diť do práce, zatajovala sa a na-

koniec písomne oznámila od-

chod.   

 

Tým, že sa vyriešilo ŠKD bol 

zabezpečený aj riadny vyučova-

cí proces v dopoludňajších hodi-

nách p. Koleničovou. Po tejto nemilej skúsenosti  s 

novou pani učiteľkou bol prijatý na dobu určitú do 

vyhlásenia výberového konania p. učiteľ Mgr. Ladi-

slav Petras. Pán učiteľ je tu ešte krátko, ale celková 

atmosféra v škole i ochota oboch strán (obce i školy) 

nachádzať spoločnú reč a ísť za spoločným cieľom 

dáva reálnu nádej na úspešné nastúpenie novou ces-

tou. Cestou, ktorá pomôže obci, rodičom, ale predo-

všetkým deťom a zatraktívni našu školu natoľko, že 

záujem o ňu badateľne porastie  a odbremenení rodi-
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Aktuality zo Základnej školy. 

 
Dňa 27. januára 2016 prebehla na škole klasifikačná 

porada a pedagogická rada za 1. polrok školského 

roka 2015/2016. Prehodnotili sme výchovno-

vzdelávacie výsledky a oboznámili sa s ďalšími akti-

vitami na 2. polrok 2016. 

Dovoľte, aby som Vás s nimi oboznámil: 

  Do vyučovania som vstúpil koncom októbra 2015. 

Prvoradým mojim cieľom bolo dať učebné osnovy, 

učebné plány, ako aj vzdelávacie a výkonové štandar-

dy do súladu s plánmi, ktoré inovoval Štátny pedago-

gický ústav v máji 2015. Kontrolou triednych kníh sa 

zistilo, že plány nekorešpondovali s platnými predpis-

mi. V priebehu mesiaca november sa nám to podarilo 

zosúladiť a začali sme podľa nich aj vyučovať.  

   Pri klasifikácii sme sa opreli o reálne vyučovacie 

výsledky. Žiaci prvého a tretieho ročníka absolvovali 

školské úlohy a kontrolné práce, ktoré boli vyhodno-

tené podľa platnej klasifikácie. Nezabúdali sme ani na 

slovné odpovede a u tretiakov na zameranie kontrol-

ných diktátov. Všetky písomné práce sú pre rodičov 

k nahliadnutiu v takzvanom „portfóliu“ každého žia-

ka zvlášť. Hodnotenie žiakov prebehlo preto rýchlo. 

Všetci žiaci prospeli. Jeden žiak dosahoval horšie 

vzdelávacie výsledky, preto bol vyšetrený špeciálnym 

pedagógom a  postupuje podľa špeciálneho vzdeláva-

cieho plánu. Zaradiť do kolektívu ho nebol problém 

aj vďaka pôsobeniu aktívačných pracovníčiek na ško-

le. 

    Najbližšou našou aktivitou je otvorenie Počítačo-

vého kurzu pre spoluobčanov. Prebiehať bude podob-

ne ako ECDL (Európsky počítačový vodičák). Bude-

me sa venovať práci s operačným systémom Win-

dows, Offis. Prejdeme si aj Internet. Podľa záujmu 

účastníkov sa povenujeme digitálnej fotografii 

a zachytávaniu videa a jeho spracovaniu. Kurz bude 

prebiehať dvakrát do týždňa od marca 

v popoludňajších hodinách. Poplatok za kurz bude 

10€ mesač- ne. Výťažok z toho 

pôjde na podporu Školského 

klubu detí. Rodičia žiakov, kto-

rí navštevu- jú našu školu našich 

budú mať kurz zdarma. 

V novom školskom roku 

2016/2017 plánujeme taktiež 

kurz PC pre rodičov budúcich 

žiakov školy (zdarma). 

     Tohto roku organizujeme aj Školu v prírode. Mies-

to konania bude hotel Ministerstva vnútra SR 

v Tatranskej Lomnici od 2. – 6. mája 2016. Rodičia 

žiakov nemusia nič uhrádzať a bohatý program bude 

určite zaujímavý pre všetkých. Účastníci navštívia 

múzeum Tanap-u, Arborétum Tatranskej flóry, novoo-

tvorený náučný chodník Lužné lesy a skvost Tatier 

Belianskú jaskyňu. Absolvujeme aj nenáročnú, ale 

pritom zaujímavú túru na Hrebienok a Reinerovu cha-

tu, kde nás bude čakať občerstvenie a stretnutie 

s chatárom Petrom Petrasom. 

    Momentálne prebehla za podpory pani starostky 

výmena okien  na počítačovej učebni. Pracovníci 

obecného úradu začali aj s jej úpravou a maľovaním. 

Naša škola bude zaradená do projektu, ktorý bude 

trvať tri roky. Projekt je zameraný na podporu regio-

nálneho školstva. Ide o podporu edukačného procesu. 

To znamená, že získame veľa nových učebných po-

môcok a výpočtovej techniky. Tak isto budú vyčlene-

né financie na podporu dvoch asistentiek. Pre úplnú 

rekonštrukciu učebne sme sa rozhodli aj preto, že po-

trebujeme moderné priestory pre našich nových prvá-

kov. Učebňa bude polyfunkčná a bude spĺňať požia-

davky na plnenie nového Školského vzdelávacieho 

programu. Plánujeme, že prváci v školskom roku 

2016/17 vstúpia do vyučovacieho procesu ako samo-

statný ročník s novou skúsenou a kvalifikovanou uči-

teľkou. Nadštandardné priestory im budú k dispozícii. 

Nezabúdame však ani na terajších žiakov – podpora 

vzdelávania bude samozrejme aj pre nich. 

     V apríli 2016 prebehne aj zápis žiakov do 1. roční-

ka. Tohto roku je vyhláškou MŠ posunutý o dva me-

siace neskôr. Na našej škole sa bude zápis konať dňa 

7. apríla 2016.  

Ešte pred tým pozývam rodičov budúcich prvákov 

na piatkové posedenie pri čaji, ktoré sa uskutoční 

dňa 26. februára 2015 v čase od 13,00 – 17,00 hod. 

v budove školy v Sokoli. 

Dozviete sa zaujímavé veci ohľadom fungovania 

Školského klubu  detí. Okrem poobedňajšej činností 

zabezpečíme aj rannú činnosť podľa Vašej potreby. 

O kvalitnú stravu bude taktiež postarané. 

Predpokladám, že atraktívna sa stane aj Základná 

umelecká škola, ktorá začne svoju pôsobnosť od no-

vého školského roka. Práve s Vami v prípade záujmu 

sa dohodneme na odboroch, ktoré otvoríme 

(výtvarný, hudobné odbory, literárno-dramatický, ta-

nečný). Školné pre žiakov základnej školy bude od-

pustené. 

Ako telocvičňa nám bola prisľúbená sála kultúrne-

ho domu. Športové potreby, náčinie a náradie by sme 

mali získať od firmy, ktorá na oplátku bude reklamo-

vaná na našich web stránkach. 

Tešíme sa na hojnú účasť rodičov budúcich prvákov 

a veríme, že Vám odbúrame aj starosti s dochádzkou 

detí na iné školy. 

Môžete využiť aj naše konzultačné hodiny, alebo 

nás kontaktujte na tel. čísle školy 055/6986061, mob. 

090 877 255, mail zssokol1@gmail.com. 

                                                                                               
  Mgr. Ladislav Petras, poverený riaditeľ školy 

mailto:zssokol1@gmail.com
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Stolnotenisový turnaj 
Dňa 9.1.2016 usporiadal Športový klub v spo-

lupráci s obecným úradom 10. ročník stolnotenisové-

ho turnaja.  

Turnaja sa zúčastnilo 27 súťažiacich v štyroch kate-

góriach a to: muži "A" a "B" , dorastenci -žiaci  a 

štvorhry. 

Z celkového počtu 

27 bolo 19 mužov, 7 

dorastencov a žiakov a 

jedna žena. Z tohto dô-

vodu bola zadelená do 

kategórie dorast -žiaci. 

Víťazom Kategórie mu-

ži "A" sa stal Sabol O. 

pred Molnárom P. a Pi-

lárom J. Na ďalších 

miestach sa umiestnili: 

Molnár J. , Brunacký P. 

, Polák V. , Riapoš J. , 

Hudák J. , Kešeľák S. 

Víťazom kategórie muži "B" sa stal Mlynarčík 

D. , pred Riapošom M. a Haragaľ V. Na ďalších 

miestach sa umiestnili: Kuruc Š. , Kolenič K., Marko, 

Slovák R. , Palenčár P. , Gál R. a Slovák V.  

Víťazom kategórie dorast-žiaci sa stal Haragaľ 

T. pred Holubom S. a Kolenič Š. Na ďalších mies-

tach sa umiestnili: Lietava L., Haragaľ P., Haragaľo-

vá,Trojčák Š. a Lastovecký F. 

Víťazmi kategórie štvorhier sa stala dvojica Sabol O.

- Kešeľák S. pred dvojicou Molnár J.- Hudák J. a 

dvojicou Pilár J. - Bru-

nacký P. Na ďalších 

miestach sa umiestnili 

dvojice Molnár P.,- 

Kolenič K., Polák V.- 

Riapoš J. a Mlynarčík 

D. -Kuruc Š. Prví traja 

v každej kategórii boli 

odmenení vecnými ce-

nami- poháre a dvaja 

najmladší žiaci a žena 

obdŕžali medaily. 

Turnaj vyhodnotil 

predseda klubu Viliam 

Lastovecký  a vecné 

ceny odovzdávali p. starostka Dutková M. a člen klu-

bu Molnár J. 
     Viliam Lastovecký 

 

Poďakovanie dobrovoľníkom a 

sponzorom 

Touto cestou ďakujem 

sponzorom za vecné 

ceny do tomboly na 

Silvester 2015: Lepas-

tav, s.r.o. , Stihl, Špor-

tový klub Sokoľ, o.z., 

Lukáš Latovecký, Ur-

bárnici obce Sokoľ, 

Ing. Martina Dutková, 

PhD. , Adriana Lenge-

ňová, Andrea Hreščá-

ková, Martin Vajda, Retra, Reštaruácia Jaskyňa, 

Coop Jednota.  

Poďakovanie patri aj Rasťovi Knapovi, ktorý daro-

val pre OÚ mikrovlnú rúru, Ing. Róbertovi Tóthovi 

za práce v oblasti informačnej techniky na OÚ a 

všetkým tým, ktorí v roku 2015 sa podieľali na zve-

ľaďovaní obce Sokoľ. 

 Ešte raz ďakujeme! 
    Ing. Martina Dutková, PhD.  

 

 

 

Šachový turnaj  
Športový klu Sokoľ 

v spolupráci s Obecným 

úradom  usporiadal 

23.1.2016 tretí ročník 

šachového  turnaja .  Ša-

chového turnaja sa zú-

častnilo 8 súťažiacich. 

Víťazom šachového tur-

naja sa stal Strýčko V. st. , pred Mikluščákom Joze-

fom a Strýčkom V . ml. Na ďalších miestach sa 

umiestnili Kolenič Š , Lastovecký P. ,Rusnák  M. , 

Lastovecký V. a Pivarník. Prví traja súťažiaci obdŕ-

žali vecné ceny- poháre a naviac žiaci medaily. Vy-

hodnotenie turnaja previedol  predseda Lastovecký 

Viliam a ceny odovzdala p. starostka M. Dutková.  
      Viliam Lastovecký  

 

Zo športu 
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