
 

Výročná správa klubu dôchodcov v Sokoľanoch  

za rok 2013 

           Na svojej výročnej schôdzi vo februári 2013 sme si stanovili plán činnosti 
na rok 2013.  Týmto plánom sme sa v priebehu roka snažili riadiť. Všetky 
plánované akcie sa nám však nepodarilo zorganizovať tak, ako sme si ich 
naplánovali. 
        Počas roka 2013 sa výbor nášho klubu zišiel 8-krát. Na svojich stretnutiach 
sme sa zaoberali prípravou členských schôdzí alebo kultúrneho podujatia.  
V mesiaci marec, a to 16.3.2013 a 23.3.2013 sme zorganizovali zber šatstva 
a školských potrieb pre deti. Tieto boli odovzdané grécko-katolíckej charite 
v Košiciach pre rodiny v hmotnej núdzi. Táto akcia sa nám vcelku vydarila, za 
čo sme aj od uvedenej charity dostali ďakovný list.  
Pri príležitosti Dňa matiek sme mali posedenie, na ktorom nás starosta obce vo 
svojom príhovore oboznámil s históriou tohto sviatku. Predsedníčka nášho klubu 
nás informovala o návšteve hradu a kúpaliska v Maďarsku. Tento zájazd nám 
však nevyšiel pre nezáujem našich členov. Záver tohto posedenia nám 
spríjemnil folklórny súbor z Čane.  
V októbri sa konala členská schôdza pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.  
Po privítaní predsedníčkou klubu sa k prítomným prihovoril starosta obce.  
Vo svojom príhovore vyzdvihol každodenný život starších občanov, ich radosti 
i starosti všedných dní. Posedenie nám na záver spríjemnila svojou kultúrnou 
vložkou hudobná skupina Nádej.  
Dňa 30.11.2013 sme sa stretli pri pečení vianočných cukroviniek a zdobení 
medovníčkov pod názvom JA TO ROBÍM TAKTO. Celkovo bolo upečených 
a vyzdobených 22 druhov koláčikov. Časť z nich sme odniesli grécko-katolíckej 
charite v Košiciach pre rodiny v hmotnej núdzi.  
V decembri sme sa zúčastnili na vianočnom koncerte v Košiciach, ktorý 
organizovala grécko-katolícka charita a výťažok z tejto akcie darovala pre 
postihnuté deti, ktorí oň požiadali. Vrámci tejto akcie sme tak mohli aspoň 
trocha aj my pomôcť Robkovi Čardášovi z našej obce finančnou čiastkou na 
jeho rehabilitáciu.  
       Na konci roka sme si ešte posedeli s našim starostom pri jeho dobrej 
kapustnici a varenom vínku. 
              V závere našej správy podotýkame, že sme pri organizovaní všetkých 
podujatí vychádzali z našich finančných možností. Znova však zdôrazňujeme, že 
pri všetkej našej snahe je potrebná aj väčšia iniciatíva členov nášho klubu 
a zároveň aj väčšia podpora zo strany obce. 
 

Sokoľany, 23.2.2014 


