
Výročná správa klubu dôchodcov v Sokoľanoch 

za rok 2014 

 

          Na výročnej členskej schôdzi je čas, tak ako po iné roky, zhodnotiť vykonanú 
prácu klubu za uplynulé obdobie. Náš klub dôchodcov bol založený v roku 2008. K 
31.12.2014 evidujeme celkom 42 členov. V priebehu minulého roka sme sa riadili 
plánom činnosti, ktorý sme si vypracovali v uplynulom roku. Všetky naplánované 
akcie sa nám však nepodarilo zorganizovať tak ako sme si ich naplánovali. 
           Výbor nášho klubu sa stretával podľa potreby počas celého roka 2014.  
Na svojich stretnutiach sa zaoberal prípravou členských schôdzí, jednotlivých akcií 
alebo kultúrneho podujatia.  
V mesiaci apríl 2014 na požiadanie starostu obce sme zorganizovali brigádu pri 
tunajšej materskej škole a pri kultúrnom dome. Bola to úprava kríkov pred budovou 
materskej školy a výsadba kríkov pred kultúrnym domom. 
Prvý máj sme oslávili opekačkou na miestnom ihrisku a pri príležitosti Dňa matiek 
sme mali slávnostné posedenie. V dňoch 21.6.2014 a 28.6.2014 sme uskutočnili zber 
obnoseného šatstva a školských potrieb. Tento výťažok bol odovzdaný grécko-
katolíckej charite v Košiciach, s ktorou náš klub spolupracuje pri viacerých akciách. 
V mesiaci júl sa nám podarilo zorganizovať púť na Mariánsku horu v Levoči. Veríme, 
že táto celodenná púť bola príjemným obohatením a duchovným zážitkom. 
Svoje sily sme chceli trocha zregenerovať v auguste na kúpalisku v Miškolci. Výlet sa 
nám vydaril, počasie nám vcelku prialo. V októbri sme sa stretli pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším. Na túto akciu prijal pozvanie starosta obce Ing. Tomáš Suchý. 
Vo svojom príhovore vyzdvihol každodenný život starších občanov, ich radosti i 
starosti všedných dní. Okrem príhovoru nás obdaroval aj kolekciou čajových zmesí 
pre zdravie a príjemné posedenie počas dlhých zimných večerov. 
Začiatkom decembra sme sa stretli pri pečení vianočných cukroviniek a medovníkov 
na požiadanie gréckokatolíckej charity v Košiciach pre rodiny v hmotnej núdzi. 
V závere roka sme ešte boli na vianočnom koncerte, ktorý každoročne organizuje 
gréckokatolícka charita a výťažok z tejto akcie daruje postihnutým deťom a ich 
rodinám. 
             V závere našej správy podotýkame, že sme pri organizovaní všetkých 
podujatí vychádzali z našich finančných možností. Zároveň chceme poďakovať 
bývalému starostovi a poslancom obce za finančnú podporu pri našich akciách a 
terajšiemu starostovi a poslancom obce prajeme veľa úspechov pri zveľaďovaní našej 
obce, a pritom nech nezabúdajú aj na nás starších. 
 

 

 

V Sokoľanoch, 26.4.2015 

   


