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Milí Sokoľčania,
každoročne túžobne očakávané Vianoce. Každý rok a predsa vždy iné, ale vždy nádherné. Atmosféru Vianoc nenahradí žiaden sviatok v roku. Vianočnú atmosféru vnášame
do vzťahov ľudí na ulici, v obchode, v práci, doma. V čas vianočný hľadáme medzi sebou
viac pochopenia, úprimnosti, tolerancie, ľudskosti a hlavne veľa lásky. Prečo práve iba
v tomto čase a nie počas celého roka? Možno aj preto, že symbolom Vianoc je pokoj
a radosť. Teší nás, že práve v tom čase chceme urobiť radosť svojim najbližším a nielen
najbližším. Preto do každej jednej domácnosti posielam svetielko radosti, pokoja a lásky, aby počas vianočných sviatkov ako aj po celý rok, prispievalo k spokojnému životu každého z Vás.
Významnou udalosťou v našej obci bolo aj požehnanie adventného venca 27.11.2016 o 15.00 hod. pred
obecným úradom za prítomnosti p. dekana Mgr. Stanislava Strončeka. Pánovi dekanovi Ďakujeme!
Verím, že aj tento symbol Vianoc prispeje k dobrej atmosfére celého vianočného obdobia.
Radostné Vianoce a šťastný Nový rok,
Božie požehnanie na každý krok.
Do duše milosti, do srdca radosti,
do práce zdravíčka a na stôl chlebíčka.
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

Pozvánky
Vianočné trhy
Obec Sokoľ Vás pozýva na 3.ročník Sokoľských vianočných trhov 17. decembra 2016 v čase od 15.00
do 20. 00 hod. v Kultúrnom dome Sokoľ.
Pripravili sme pre Vás:
Vystúpenie detí z materskej školy, vystúpenie žiakov zo základnej školy, folklórny súbor SOKOLI
a vystúpenie hudobnej skupiny Asfaltis.
V ponuke bude tovar - starostovský punč, kapustnica, medovina, Handmade výrobky : mydielká,
obrazy, bižutéria, anjelíci, ikebany, výrobky z papiera a servítkovej
techniky—decoupage,
včelárske produkty.

Stolnotenisový turnaj
Dňa 6.1 2017 sa v Kultúrnom dome Sokoľ uskutoční
Trojkráľový stolnotenisový turnaj so začiatkom
o 13.00 hod. Prezentácia pretekárov sa uskutoční
od 12.30 do 13.00 hod. Štartovné pre Sokoľčanov a mládež z okolia je bezplatné, pre
ostatných 1 €.
Šachový turnaj

Dňa 7.1.2017 sa v kultúrnom
dome uskutoční šachový turnaj
so
začiatkom
o 13.00 hod. Prezentácia pretekárov sa uskutoční
od 12.30 do 13.00 hod. Štartovné pre Sokoľčanove je
bezplatné, ostatní 1 €.
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hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu
vo
výške
64 039,62 EUR.

Výpis z uznesení
Obecného zastupiteľstva v Sokoli
Obecné zastupiteľstvo v Sokoli schválilo




Uznesením č. 91/2016 rozpočtové opatrenie č. 1/2016 navýšenie finančných výdavkov- rozpočtovej položky 0111821005
splátka úveru,
v celkovej sume
40 000€.

Uznesením č. 107/2016 berie na
v ed o mi e s p r áv u a u d í t o ra
k účtovnej závierke
k 31.12.2015 a schvaľuje
- celoročné hospodárenie za rok
2015,
- použitie prebytku rozpočtové-

ho

Uznesením č. 109/2016 Všeobecné záväzné nariadenie o prevádzkovaní Domu smútku a cintorína na území
Obce Sokoľ.

Uznesením č. 111/2016 Všeobecné
záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií.
 Uznesením č. 124/2016 kúpu pozemkov na
parcele č. 3/6 vo výmere 244 m2 LV č. 976,
ostatné plochy zapísané v katastrálnom území
Sokoľ za účelom výstavby športového ihriska
za stanovenú sumu 5,- €/ m2).
 Uznesením č. 132/2016
VZN o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácii a verejných priestranstiev.


v záhradkárskej lokalite Uhrinč, ale v celom katastrálnom území Obce Sokoľ.
Oznamujeme občanom, že počas vianočných
prázdnin od 27.12. 2016 do 5.1.2017
budú úradné hodiny na obecnom
úrade z dôvodu čerpania dovoleniek
od 7.00 hod. do 10.30 hod..
Obecný úrad Sokoľ opätovne upozorňuje občanov, že kontajneroviská na Rožku, pri Malinej
a v Kopanej sú výlučne určené pre záhradkárov
a nie sú určené pre stavebný,
nadrozmerný
a nebezpečný odpad. V obci Sokoľ je zavedený
triedený odpad, ktorý je vyvážaný podľa harmonogramu. V prípade nerešpektovania zákazu sa občan
dopúšťa
porušenia
zákona
o odpadoch
a v priestupkovom konaní mu môže byť uložená
pokuta do výšky 1 500,- €.
Zároveň upozorňujeme občanov, že
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a VZN Obce Sokoľ č. 8/2015 stavebný odpad je
možné zhromažďovať v areáli kultúrneho domu. Sadzba poplatku za kilogram drobného
stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je
0,078 €/kg.
Obec Sokoľ oznamuje, že konarinu je možné sústreďovať na Balku. Zároveň upozorňuje občanov,
že ju nie je možné zhromažďovať nielen

Od 1.1.2017 nadobudnú platnosť nálepky Fúra 2017, ktoré
občania obdŕžia na obecnom
úrade po úhrade poplatku za
komunálny odpad.

ŠK SOKOĽ oznamuje, že od 1.11.2016 sú stolnotenisové tréningy vždy v pondelok a
piatok od 18.00 hod.

Aj toto je takmer každodenná realita pri vstupe do
záhradkarskej osady Uhrinč. Aj z tohto dôvodu
obec podstúpila kroky a osadila kamery.
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Pod touto hlavičkou
išlo pozvanie pre
všetkých obyvateľov Obce Sokoľ a hostí na
podujatie, ktoré možno považovať za najvýznamnejšie v živote obce. Oslava Dňa obce bola určená predovšetkým tým, ktorí v obci žijú, pretvárajú ju, zveľaďujú a
sú jej dennodennou súčasťou. A bolo to vidieť. Do príprav
a realizácie sa zapojilo mnoho obyvateľov obce a mnohí
podujatie aj sponzorsky podporili, či stali sa jeho prispievateľmi: Michal Sukovský, DARAS GROUP s.r.o., JUKOV
s.r.o., STIHL, Ing. Ladislav Lazár, Juraj Onderko, LEPASTAV, Daniel Grejták, Dream Gardens s.r.o., ŠK SOKOĽ,
COOP Jednota, Fresh, Fúra, Martin Vajda, Andreah - Gravírovanie, Parkona.
Obec Sokoľ, ako hlavný organizátor podujatia, pripravil
pre návštevníkov zaujímavý program s mnohými atraktívnymi sprievodnými podujatiami.
- 22. ročník futbalového turnaja o Pohár starostky obce
1.miesto: Družstevná pri Hornáde
2.miesto: Sokoľ
3.miesto: OLD BOYS
- V súťaži vo varení guľášu bolo najúspešnejšie družstvo
zo Sokoľa, na 2. mieste skončilo družstvo z Košickej Belej
a na 3. mieste družstvo z Kostoľan nad Hornádom.
- Súťaže pre deti
- V kultúrnom programe účinkovali deti z Materskej školy
zo Sokoľa, žiaci Základnej školy zo Sokoľa, občianske
združenie Žijem hudbou z Družstevnej pri Hornáde, speváčka Veronika Bačinská s akordeónovým sprievodom,
divadlo Milénium, folklórny súbor Domovina z Čane, folklórna skupina Pantľička z Košickej Belej, spevácka skupina
Dubina z Košíc a domáci folklórny súbor Sokoli. Nechýbala ani letná diskotéka so skupinou Asfaltis.

Základná škola Sokoľ je
od školského roka 2016/17
zapojená do projektu Moja
prvá škola.
Cieľom projektu je inšpirovať učiteľov a predstaviť
im najnovšie trendy vo vzdelávaní. Sprístupniť im
moderné učebné materiály v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a zaujať žiakov inovatívnymi
spôsobmi výučby. Vytvoriť vzdelávací priestor,
v ktorom je radosť učiť a učiť sa a zlepšovať image
každej zapojenej školy.
Súčasťou projektu je aj prístup na vzdelávací portál
www.kozmix.sk, čo je brána do sveta digitálneho
vzdelávania pre žiakov
1. stupňa základnej školy a ich
učiteľov. Je jednoducho prístupný z počítača, tabletu či
smartfónu. Obsah portálu
KOZMIX kladie základy pre
celoživotné učenie, získavanie
funkčnej gramotnosti

Do sprievodných podujatí
organizátori zaradili jazdu
na koni, maľovanie na tvár, skákací hrad, ukážky
prác hasičského a policajného zboru, stánok
s cukrovou vatou, ktorí takisto významnou mierou prispeli k atraktivite podujatia.
Prítomní návštevníci, diváci a hostia dali tomuto
podujatiu vysokú známku kvality, ktorá bola odrazom jej
dôkladnej premyslenej prípravy a organizácie. Tú zabezpečovala Obec Sokoľ predovšetkým so zamestnancami svojho obecného úradu, na čele s pani starostkou Ing. Martinou
Dutkovou,PhD. Chutil aj guláš a to nielen ten na prvom
mieste v súťaži, ale aj tie ostatné. Príjemné a slávnostne
vyzdobené prostredie miestneho ihriska poskytlo návštevníkom príjemný oddych.
Ukázalo sa, že „aj za málo peňazí sa dá urobiť veľa muziky“. V programe účinkovali všetci amatéri, ktorých milé
a nefalšovane úprimné vystúpenia nadchli aj tých náročnejších – a toto sa vysoko cení.
Za zmienku stojí, že
k dôstojnému priebehu podujatia prispelo neúrekom pekné
počasie, akoby aj ono chcelo poďakovať organizátorom za
námahu, ktorú vynaložili na jeho prípravu a realizáciu.
Po všetkom, keď sa povinnosti zdali byť splnené a ťarcha
zodpovednosti opadla, organizátori aj ostatní návštevníci
sa zliali do jedného veľkého zabávajúceho sa balíka, do
spevu a hudby, do dobrej nálady, ktorú sprevádzalo hudobné zoskupenie Asfaltis.
Nezostáva nič iné, len veriť, že keď teraz bolo dobre, nabudúce bude takisto – ak nie ešte lepšie (pekné,krásne
a ešte aj šumné )! Želáme organizátorom, aby tak bolo a
aby sme mohli byť pri tom.
Veronika Bačinská

a poznávanie základných
vzťahov a súvislostí, ktoré
umožňujú
dieťaťu orientovať sa v okolitom svete. KOZMIX predstavuje zábavnú formu
vzdelávania, ktoré je moderné a efektívne. Je aj vhodným doplnkom domáceho učenia a dokáže uspokojiť
aj najzvedavejších žiakov. Ak rodič chce, aby sa deti
na počítači alebo tablete nielen hrali, ale aj učili,
portál KOZMIX je tým pravým prostriedkom pre domáce vzdelávanie. Okrem zmysluplného obsahu tu
rodič nájde nástroje na kontrolu svojho dieťaťa doma i
v škole. Na portáli je možné nájsť množstvo lekcií a
materiálov, ktoré priamo korešpondujú so Štátnym
vzdelávacím programom.
Mgr. Ladislav Petras
riaditeľ ZŠ
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Jeho korene siahajú hlboko do minulého storočia,
kedy hlavne od konca 60-tych rokov až do
rokov 2000 – 2002 prežíval „ zlaté obdobie“.
Potom ale nastal výrazný útlm a to
v celom kultúrnom živote obce. Sem – tam sa zišlo
zopár nadšencov, aby predovšetkým počas Dní obce
spevom obohatili program, ale to bolo všetko.
V marci 2015 sa na podnet terajšej p. starostky
zišla skupina ľudí, aby oživila tradície ľudového spevu v našej obci. Ambíciou bolo a je oživiť predovšetkým piesne, ktoré sú súčasťou tradícií Sokoľa. Lakmusovým papierikom bola akcia obce – Privítanie jari. Tá dopadla nad očakávanie úspešne a dodala zakladajúcim členom vieru, že to môže fungovať.
Čas dal optimistom za pravdu a ľudový spev sa stal
neodmysliteľnou súčasťou akcií poriadaných obcou,
alebo inými záujmovými skupinami (Klub dôchodcov,
Športový klub).
Aj keď je 1,5 roka krátka doba a členovia súboru ešte stále formujú vizáž súboru, vďaka aktivitám p.
starostky sa súbor predstavil aj za hranicami obce.

Máme za sebou vystúpenia
na Dňoch obce
v Parchovanoch (2x) i v neďalekej Družstevnej pri Hornáde.
V týchto dňoch členovia súboru usilovne nacvičujú program na Sokoľské trhy
a program s tematikou chrámovej hudby – kolied,
s ktorým sa budú prezentovať v obci Šumiac počas
vianočných sviatkov.
V súčasnosti sa spevokol skladá zo 7 žien vo
veku 36 - 71 rokov a 14 mužov vo veku od 56 - 80
rokov. Ako vidíte, už nie sme najmladší. Najstarší
člen p. Mikuláš Štec nás zároveň doprevádza na heligónke.
Aj napriek vekovému handicapu sa dá povedať,
že súbor má vnútornú silu a chce pritiahnuť strednú
i mladú generáciu. Do akej miery budú úspešní ukáže
budúcnosť, ale dôkazom toho, že neskladajú zbrane je
aj to, že postupne rozširujú svoj repertoár nielen
o piesne ale i o scénické prvky akými sú recitácia básní, ľudové rozprávanie či scénky.
Ing. Štefan Dutko
vedúci folklórneho súboru

V mesiaci november sa udiala aj pre Obec Sokoľ významná
udalosť - predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko
Trebuľa ocenil celoživotnú prácu obyvateľa našej obce, pána Viliama
Lastoveckého plaketou predsedu Košického samosprávneho kraja za
rozvíjanie športových aktivít v Košickom kraji, ako aj v obci pri jej
zveľaďovaní a dobrovoľnú pomoc pri aktivitách a činnostiach uskutočňovaných obcou. Ocenenému blahoželáme a úprimná vďaka nielen
za prácu, ale aj ako vidieť, aj za prezentáciu obce.

Klub seniorov ne- zaháľal
ani
v druhom polroku. Hlavným posolstvom klubu
je združovanie osôb s rovnakými záujmami. Členovia klubu sú neoddeliteľnou súčasťou folklórneho
súboru Sokoli a počas roka absolvujú rôzne poznávacie zájazdy, oslavy jubileí či nácvik kultúrnych
programov. V rámci svojho pôsobenia seniori absolvovali dňa 11.6.2016 opekačku Pod Balkom,
ktorá bola spojená s oslavou jubilantov, navštívili
kultúrne miesta, ako napríklad 8.7.2016 kaštieľ
„Strážky“, ktorého návšteva sa nezaobišla bez obhliadky remeselníckych trhov v Kežmarku. Netrvalo dlho a seniori sa pobrali na ďalší zájazd do neďalekého Poľska, do Nového Targu, kde si každý
účastník zájazdu prišiel na svoje. Všetky zájazdy,

ktoré klub organizuje, sú takmer vždy prístupné aj
o s t a t n ý m záujemcom.
A tak ako je to
už zvykom, aj
tento rok sa
30.12.2016
o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu uskutoční Silvestrovské posedenie s jubilantmi, na ktoré Vás srdečne pozývame.
A tak milí seniori, keď na dvere nám už pomaličky klopú najkrajšie sviatky roka, Vianoce a s
nimi aj Silvester, dovoľte mi popriať Vám v mene
celého výboru krásne prežitie vianočných sviatkov,
príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, šťastie, lásku
a božie požehnanie po celý nastávajúci rok 2017.
Milan Koša
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zdravej
Nový školský rok začal a deti si opäť zvykali na
prostredie a režim v materskej škole. Nie je to pre nich
vždy jednoduché a
vďaka trpezlivosti rodičov
a učiteliek prekonali aj tieto
prekážky a stali sa z nich
ozajstní
škôlkari.
K
pohodovém u
a pozitívnemu vstupu do
materskej školy prispela aj
nová kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení
(umyvárne, záchodov)
a šatne pre deti, ako aj zriadenie riaditeľne materskej
školy z učebného skladu.
Do šatní pre deti boli zakúpené nové skrinky a lavičky. Materská škola tak spĺňa nie len estetické, ale hlavne bezpečnostné
a hygienické podmienky, potrebné na jej bezproblémové fungovanie. Materskú školu navštevuje 24
detí, z toho 9 novoprijatých
a
8 predškolákov. Materská
škola v novom školskom roku 2016/17 začala pracovať
podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre
predprimárne vzdelávanie a zároveň podľa nového Školského vzdelávacieho programu s názvom „Sokolčatá“,
kde sme si stanovili okrem iného aj vlastné ciele a zameranie školy.
Z vlastných cieľov, spomenieme systematické
ovplyvňovanie dieťaťa smerom k environmentálnemu
vedomiu. Zároveň chceme vytvoriť školu otvorenú verejnosti, kde je dôležitá úzka spolupráca s rodičmi
a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na ich výchove
a vzdelávaní. Prostredníctvom regionálnej výchovy
chceme deťom priblížiť svet vzdialený od súčasnej reality, odovzdať múdrosť našich
predkov, prebúdzať národnú
hrdosť, poznávať kultúru vlastnej obce a regiónu. Organizujeme rôzne projekty a aktivity
s cieľom rozvíjať všetky vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa.
V októbri sme v spolupráci s rodičmi v rámci Dňa

výživy pripravili projekt
„Zdravé dobroty“ . Deti spolu s rodičmi si
pripravili
recept, podľa ktorého doma prichystali zdravú
dobrotu a tú priniesli do materskej školy, kde sa uskutočnila ochutnávka týchto pokrmov. Pri akcii vládla príjemná, priateľská atmosféra. Deti a rodičia si okrem
ochutnávky aj zasúťažili, porozprávali sa a za odmenu si
domov odniesli receptár „Zdravé dobroty“
s maľovankami. Jesenný čas využívame na realizáciu rôznych výstavok, či už ovocia, zeleniny,
lesných plodov a listov, ktoré sme nazbierali pri
vychádzkach v lese.
Les nám okrem krásnych jesenných vychádzok poskytuje rôzne prírodné preliezačky, ktoré
s radosťou prekonávame, množstvo prírodného
materiálu, ktorý zbierame a v materskej škole
výtvarne využívame.
Keď to počasie dovolí, na lúke alebo na školskom dvore púšťame šarkanov.
V súčasnosti sa opravil chodník pred vchodom
do materskej školy. Vďaka
sponzorom bolo opravené a
ohradené pieskovisko, dokončuje sa „učebňa
v prírode“. Touto cestou sa chceme poďakovať aj všetkým sponzorom, ktorí nám pomáhajú či už finančne alebo materiálne.
Jeseň sa pomaly, ale isto chýli ku koncu
a s nastupujúcou zimou prichádzajú rôzne ľudové zvyky
a tradície súvisiace so zimným slnovratom. Na tie nezabúdame ani my v materskej škole. Spomenieme, stridžie
dni plné kúziel, mágie a pranostík, advent a tradície materskej školy ako Mikuláš, výstavka perníkov a vianočná
besiedka.
Naša snaha vedie k tomu, aby si deti odniesli do
svojho života okrem spomienok a zážitkov, aj kúsok lásky z predškolského prostredia.
kolektív učiteliek MŠ
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Poďakovanie dobrovoľníkom
Touto cestou Obec Sokoľ ďakuje sponzorom a dobrovoľníkom:
- za pomoc pri organizovaní obecných akcií: Veronike Bačinskej, Ing. Ivane Mlynárikovej, Alici Antalíkovej, Viliamovi Lastoveckému, Ing. Štefanovi Dutkovi, Miroslavovi Bednárovi, Monike Kišidaiovej,
Andrei Slovákovej, Miroslavovi Gáborovi, Stanislavovi Slovákovi, Michalovi Badidovi, Vaneske Popovičovej, Radke Mičákovej,
Márii Popovičovej,
Radoslavovi Medveckému, Tomášovi Bednárovi, Matúšovi Andrejčákovi, Jarke Hudáčkovej, Janke Anďalovej, Márii Koleničovej a Jozefovi Horňákovi.
- sponzorom Obecných dní:
Michal Sukovský,
DARAS GROUP s.r.o., JUKOV s.r.o., STIHL, Ing.
Ladislav Lazár, Juraj Onderko, LEPASTAV, Daniel
Grejták, Dream Gardens s.r.o., ŠK SOKOĽ, COOP
Jednota, Fresh, Fúra, Martin Vajda, Andreah - Gravírovanie, Parkona.
- pri realizácii zostavy na cvičenie na Ihrisku pod Balkom: Erikovi Kováčovi, Viliamovi Lastoveckému,
Jaroslavovi Pálfimu, Jozefovi Oravcovi a Miroslavovi
Gáborovi.
Výsledky a tabuľky futbalistov Sokoľa
Naši futbalisti - muži prezimujú na druhom mieste
v 6. lige a dorastenci sa stali jesenným víťazom
3. ligy.
Dorastenci
Medzev - Lok. KE „B“ Sokoľ
Ťahanovce - Lok. KE „B“ Sokoľ
Lok. KE Sokoľ - KAC KE
Lok. KE „B“ - Krásna
Tabuľka
1. Lok. KE „B“ Sokoľ
2. Krásna
3. KAC Košice
4. Malá Ida
5. Drnava
6. Rožňava
7. Kr. Podhradie
8.Hrhov
9. Čaňa
10. Kechnec
11.Bidovce

14.12.0.2
14.11.0.3
14.10.2.2
14.8.3.3
14.8.2.4
13.8.1.4
14.5.3.6
14.5.2.7
14.4.4.6
13.5.0.8
14.3.2.9

Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

12. Poproč
14.3.2.9 26:51 11
13. Medzev
14.3.2.9 15:65 11
14. Ťahanovce 14.1.1.13 12:29 1
Výsledky muži
Lok. KE „B“ - Athletico KE
Poľov - Lok. KE „B“ Sokoľ
Lok. KE „B“ Sokoľ - Gyňov

2:1
2:5
3:1
4:1
60:23
64:29
54:26
42:32
36:22
53:19
44:29
55:36
26:29
35:45
27:44

- za pomoc obci: Viliamovi Lastoveckému, Adriáne
Lengeňovej st., Adriáne Lengeňovej ml., Radoslavovi
Medveckému, Tomášovi Bednárovi, Ing. Veronike
Jurkovej, Ing. Vladimírovi Tkáčovi, Jaroslavovi Sepešimu, Ing. Martinovi Kočíkovi, Judite Klymčákovej
Jozefovi Amrichovi, Mgr. Márii Smerekovej a Dorote
Balčíkovej.
- za pomoc pri zveľaďovaní chatovej oblasti Uhrinč
pri oprave mostíkov: Igorovi Kocúrovi, Oľge Bédiovej, Denise Theinerovej, Milanovi Prevozňákovi, Štefanovi Görcsösovi, Vladimírovi Kasardovi, Ružene
Polkablovej, Kataríne Raffaelisovej, Štefanovi Simonovi, Soni Hirkalovej, Michalovi Ninitzovi, Petrovi
Szárazovi, Antonovi Hlaváčkovi a Františkovi Martináskovi.
- za úpravu cesty z Kostolianskej na Dubovú ulicu:
Marekovi Slovákovi, ml.

36
33
32
27
26
25
18
17
16
15
11

Tabuľka
1. Kavečany
8.7.0.1
2. Lok. KE „B“ Sokoľ8.6.0.2
3. Košická Belá
8.5.0.3
4. Roma Kecerovce 8.3.1.4
5. Athletico KE
8.3.0.5
6. Poľov
8.3.0.5
7. Peder
8.2.1.5
8. Gyňov
8.1.1.6
9. Roma Moldava
8.4.1.3

3:0
0:4
7:0
33:10
40:11
23:18
16:29
14:22
13:22
9:28
9:28
26:27

21
18
15
10
9
9
5
3
13(-18)

Viliam Lastovecký
predseda ŠK SOKOĽ
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