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Vážení čitatelia, milí Sokoľčania,
dovoľte, aby som vám všetkým aj v mene 

poslancov, zamestnancov obce a členov redakčnej rady 
zaželal pokojné, požehnané Vianoce. Nech vo vašich 
rodinách kraľuje Pokoj, Radosť a Láska nielen počas 
najkrajších sviatkov v roku ale aj počas celého 
budúceho nového roka 2010 !

Vám, milí naši rodáci, ktorých životný osud 
zavial do všetkých kútov sveta, posielame osobitný 
pozdrav – pri našom štedrovečernom stole bude 
pomyselné miesto aj pre vás, ak budete pozorne 
počúvať, určite aj k vašim ušiam doletia prekrásne 
slovenské koledy...

Želáme vám všetkým pevné zdravie, málo 
starostí a veľa pohody.

   PhDr. Vladimír Franka, starosta obce 

POZVÁNKY
Pozývame vás na

Jasličkovú pobožnosť
25. decembra 2009 o 15.00 hod. 

v  kostole.
Účinkujú sokoľské deti

pod vedením 
Mgr. Valérie Kurucovej.

 
***

Obecný úrad v Sokoli
vás pozýva 31.12.2009 na tradičný

Silvestrovský ples
so začiatkom o 19.30 hod.

Organizátori pripravujú zaujímavú 
tombolu. 

***

 V nedeľu, 27.12.2009, vás 
Športový klub Sokoľ

pozýva do kultúrneho domu na 
Vianočný

 stolnotenisový turnaj.
Súťažiť sa bude v nasledovných 

kategóriách:
žiaci (do 14 rokov), dorastenci

 (od 14 do 18 rokov),
muži A (18 – 35 rokov), muži B 

(nad 35 rokov),
dievčatá (do 18 rokov), ženy 

(nad 18 rokov).
Registrácia súťažiacich je 

od 13.00 hod. do 13.30 hod.
***



Obecný úrad informuje

Vážení občania, dovoľte pár vysvetľujúcich 
informácií k zamýšľanej výstavbe obecných 
nájomných bytov:
10.12.2009 bola skupinou 16 obyvateľov Sokoľa 
priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva 
odovzdaná starostovi petícia proti výstavbe bytov
v nadstavbe nad budovami školy a škôlky (petíciu 
podpísali všetci bezprostrední susedia školy a škôlky 
dookola). Následne prebehla vzrušená diskusia,
z ktorej možno vybrať HLAVNÉ dôvody 
znechutenia týchto občanov zo zamýšľanej výstavby 
nasledovne:
1. obavy z obťažovania štartovaním áut a ich 
exhalátmi na odstavnej ploche:
  V necelej polovici východného dvora 
škôlky naprojektovala architektka, ktorá má na to 
oprávnenie a ovláda všetky cestné zákony, odstavné 
plochy pre autá budúcich nájomníkov. V projekte je 
to v súlade so zákonom. Zabrániť obťažovaniu 
susedov sa dá nad rámec zákonov napr. aj tým, že 
autá nebudú parkovať nalepené na plote a že medzi 
plotom a odstavnou plochou bude napr. vysadený 
nízky, cca 2-metrový živý plot, alebo že súčasný plot 
bude zrekonštruovaný a mať pevnú výplň (tento 
problém sa týka len JEDNÉHO z tých, čo petíciu 
podpísali).
2. problém žumpy a likvidácie jej obsahu:

Ako ste už boli informovaní, naša obec 
podala europrojekt na dostavbu obecnej kanalizácie 
a čističky, ak to prejde, problém odpadá. Ak nie,
k bytom sa musí vybudovať CERTIFIKOVANÁ, 
nepriepustná žumpa a hygienici nedovolia objekt 
spustiť do prevádzky skôr, kým obecný úrad nebude 
mať zmluvne zabezpečeného likvidátora obsahu 
tejto žumpy.

3. obťažovanie detí v škôlke hlukom z bytov 
nad nimi:

Toto vôbec neprichádza do úvahy, byty 
budú mať dvojitú podlahu, úplne oddelenú
od strechy škôlky. Je pravdou, že deti budú 
"obťažované" počas výstavby, to nebude ľahké, 
ale ináč sa to nedá urobiť. Všetko záleží aj
od naplánovania stavebných prác, myslím, že
pri obojstranne dobrej vôli sa to dá zvládnuť.

Okrem týchto podľa mňa podstatných
a pochopiteľných dôvodov a obáv v diskusii 
odzneli aj subjektívne zamerané dôvody - napr., 
že byty na dedinu nepatria, o svoje deti nech sa 
postarajú rodičia, bude zrušená škôlka aj škola
a pod.

Obecný úrad nemá vôbec v úmysle 
týmto investičným zámerom niekomu ublížiť, 
či nebodaj niekoho poškodiť ani nič rušiť.
V snahe vysvetliť si všetky obavy navrhneme 
týmto občanom určité riešenia vo veľmi 
krátkom čase aj za účasti projektanta 
stavebného projektu. Chceme touto stavbou, 
ktorá sa skryje pod novopribudovanú strechu 
nad škôlkou, pomôcť získať bývanie najmä 
mladým rodinám, aby nemuseli z obce 
odchádzať, možno práve vašim deťom, pretože 
vy i nemôžete postaviť dom ani ináč bývanie 
zabezpečiť. Odporúčam všetkým skeptikom sa 
ísť pozrieť do Beniakoviec, alebo do Ruskova - 
prečo  obce, ak majú čo len jednu možnosť, 
stavajú byty? 

 -ocú- 
Výsledok ankety na webovej stránke obce:
Otázka:  Súhlasíte s tým, aby sa v Sokoli nad školou a škôlkou postavili obecné nájomné byty?
Výsledok hlasovania:
ÁNO – 97,32 % hlasujúcich (400 hlasov)
NIE   – 2,68 % hlasujúcich (11 hlasov)      zdroj: www.obecsokol.sk

Výstavba obecných nájomných bytov 



Obecný úrad informuje
Upozornenie 

    pre chovateľov psov

Obecný úrad žiada 
majiteľov psov, aby zabránili 
túlaniu sa zvierat po dedine. 
Majiteľ, resp. chovateľ psa je 
povinný zabezpečiť, aby sa pes 
nemohol bez jeho prítomnosti 
a neuviazaný na vôdzke pohybovať 
voľne po verejných 
priestranstvách. Množia sa totiž 
útoky voľne pobehujúcich psov
na iné zvieratá, je len otázkou 
času, kedy napadnú napr. deti 
a iných ľudí. Nezabezpečenie 
a neudržanie psa na vlastnom 
pozemku je v lepšom prípade 
PRIESTUPKOM s finančným 
postihom, v horšom môže spôsobiť 
niekomu z nás vážnu ujmu
na zdraví a ťažký psychický šok. 
Ak si to majitelia psov 
neuvedomia, inej cesty niet, ako 
ich konanie ohlásiť na obecný úrad 
(vhodné je okrem identifikácie 
majiteľa priložiť aj fotografiu napr. 
z mobilu).

-ocú-

    740. výročie prvej písomnej zmienky o obci

Vážení občania, v súvislosti s blížiacim sa 740. výročím 
prvej písomnej zmienky o Sokoli v roku 2010 sa obecný úrad 
obracia na všetkých z vás (právnické aj fyzické osoby), ktorí by 
chceli finančne podporiť túto udalosť – prosíme o 2% z vašich 
podielových daní. Po dohode so Športovým klubom Sokoľ môžete 
2% svojich  daní nasmerovať práve tu. Že peniaze sú pre obec a nie 
pre športový klub, ktorý, pochopiteľne, tiež môžete svojimi 2%-ami 
podporiť, musíte nám o tom ale dať avízo – koľko eur dávate
a cez ktorý daňový úrad.

Postup je nasledovný:
1., Pre právnické osoby, živnostníci a tí, čo daňové priznanie 
podávajú sami:  daňové priznanie musíte podať a daň zaplatiť
do 31.3.2010 s tým, že 2% z nej venujete v prospech: Obchodné meno: 
Športový klub Sokoľ, adresa: 044 31 Sokoľ 181, IČO: 31310532,
právna forma: občianske združenie.
2., Pre fyzické osoby:  do 15.2.2010 musíte požiadať svojho 
zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, z neho si 
vypočítate 2%, vypíšeme spolu príslušné tlačivo a buď Vy alebo my ho 
doručíme daňovému úradu podľa Vášho bydliska do 30.4.2010 (oslovíme 
vás, vážení občania, v tejto záležitosti začiatkom budúceho roka).

Nemajte obavy, vaše prostriedky budú použité len na vyššie 
spomínaný účel. A čo chceme aj z vašich podielových daní 
financovať? V prvom rade vydanie knihy o Sokoli, ktorá bude 
reprezentatívnym pohľadom hlavne na minulosť našej milej obce 
(v doterajšej histórii obce takáto publikácia nebola ešte vydaná, 
knihu dostane zadarmo každá rodina a každý sponzor). Ďalej 
pripravujeme v priestoroch okolo kultúrneho domu a malého 
ihriska bohatý kultúrny program, ohňostroj, športovo - zábavné 
podujatie Pod Balkom, občerstvenie pre každého, vydanie ďalších 
praktických suvenírov do každej domácnosti a pod. Rozsah a obsah 
osláv bude, pochopiteľne, závisieť od výšky finančných 
prostriedkov, ktoré budeme mať k dispozícii (z oficiálnych 
obecných zdrojov plánujeme použiť len nevyhnutnú časť, ďalšie 
finančné zabezpečenie osláv by mali tvoriť tak ako aj vo všetkých 
iných obciach sponzorské finančné dary).

Peknú skladačku o našej obci a kalendárik na rok 2010 sme 
vydali už teraz, máte ich vložené v tomto čísle našich novín. Ďakujeme 
za staré fotografie, ktoré už nosíte na obecný úrad, niektoré sú veľmi 
zaujímavé a cenné, čakáme ďalšie (fotografie po skopírovaní vám budú 
vrátené).

Okrem časti svojich daní môžete prispieť aj priamo na účet 
Obce Sokoľ   č. 15228542/0200  vedený vo VÚB, a.s., Košice – 
centrum.

Za Vašu pomoc ďakujeme.   
PhDr. Vladimír Franka



      Z uznesení Obecného zastupiteľstva
        v Sokoli  z 10.12.2009 vyberáme:

Uznesením č.84/2009
s c h v a ľ u j e

VZN Obce Sokoľ č.1/2009 o daniach za psa,
za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie,
za nevýherné hracie automaty a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

- predaj pozemku vo výmere 150 m2  na parcele C-KN
č. 221 vedenej na LV č. 485, druh pozemku: Záhrady, 
kód 5100, Ivanovi Jakubíkovi, 044 31 Sokoľ, Havrania 
106/12, v cene  496,50 € ,
- predaj pozemku vo výmere 76 m2  na parcele C-KN
č. 220 vedenej na LV 485, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, kód 13104, Jurajovi Balogovi,
044 31 Sokoľ, Havrania 107/10, v cene 251,56 €,
- predaj pozemku vo výmere 76 m2  na parcele
C-KN č. 149/2 vedenej na LV č. 485, druh pozemku 
Zastavané plochy a nádvoria, kód 13104, Eduardovi 
Jánošíkovi, 044 31 Sokoľ, Námestie Štefana Tutokyho 
11, v cene 280,-€,

- odmeny poslancom a hlavnému kontrolórovi
za II.polrok 2009 nasledovne: Viliamovi Lastoveckému 
172,84- €, Pavlovi Bednárovi, Štefanovi Bodnárovi, 
Andrejovi Matejovi a Pavlovi Hreščákovi po 148,15 €, 
Miroslavovi Janočkovi, Bc. Ľubošovi Šucovi a Petrovi 
Vargovi po 123,46 €,
- odmeny  pre menovaných členov komisií obecného 
zastupiteľstva nasledovne: Gabriele Erdödyovej, 
Pavlovi Šefčíkovi, Antonovi Onderkovi, Ing. Dagmare 
Valentovej, Ing. Imrichovi Kapráľovi, Rastislavovi 
Kurucovi, Jánovi Beerovi, Ondrejovi Štofkovi
a Jozefovi Senčákovi po 17,- €,
- finančný príspevok vo výške 2000,-€ na realizáciu 
plánovaných úprav interiéru kostola Božského Srdca 
Ježišovho v Sokoli.

Uznesením č. 85/2009
v y m e n ú v a

komisiu v zložení: Viliam Lastovecký (predseda), 
Pavol Bednár a Pavol Hreščák na prešetrenie Petície 
občanov časti obce Sokoľ proti realizácii projektu 
Nájomné byty Sokoľ – nadstavba zo dňa 8.12.2009 
(prijatá Obecným úradom Sokoľ dňa 10.12.2009
pod číslom 621/2009)

-ocú-

Obecný úrad informuje

Vážení Sokoľčania,
Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste 

pohotovo zareagovali na minulú výzvu 
a poskytli ste fotografie z minulosti Sokoľa. 
Výzva však ostáva aktuálna naďalej. Prosíme 
vás o ďalšie fotografie zo života obce a jej 
občanov. Prijmeme akékoľvek zábery obce, 
jej časti, starých domov, školy, fotografie 
hasičov, divadelníkov, z cirkevných slávností, 
fotky richtárov, starostov a predsedov MNV, 
rodinné fotografie a podobne. Naďalej nám 
chýbajú zábery z výstavby kultúrneho domu, 
garáže pre autobus, klziska, Domu nádeje, 
chýbajú nám fotografie richtárov a predsedov 
MNV, z posviacky zvonice, z bývalej krčmy 
a mnohé ďalšie. Sú vítané aj fotografie členov 
rodiny, ktorí odišli v minulosti za lepším 
životom do Ameriky. Zaujme nás každá 
fotografia. Možno aj tá, ktorá sa vám zdá 
nepodstatná. Jednoducho poskytnúť treba 
všetko, my už potom posúdime, ktoré 
fotografie sa dostanú do monografie obce. 
Budeme radi, ak okrem fotografií poskytnete 
aj staré vysvedčenia, plavebné lístky, rôzne 
dokumenty týkajúce sa života obce, listy
zo zámoria, pôvodné ľudové výšivky, časti 
krojov alebo akékoľvek iné predmety, všetko 
to, čo napomôže vyskladať mozaiku dejín 
obce Sokoľ. Všetky predmety a fotografie vám 
budú po nafotení a prekopírovaní vrátené 
späť. Vedieme ich presnú evidenciu. Všetko 
vyššie spomenuté môžete doručiť čo najskôr 
(veľa času už nemáme) na obecný úrad, 
alebo kontaktovať autora publikácie, Antona 
Medveca na tel. č. 0904 558 034. 

Vážení Sokoľčania, teraz je jedinečná 
možnosť vytvoriť ucelené dielo z histórie obce 
zhmotnené do knihy, ktorá bude  určite 
zaujímavým čítaním nielen pre vás, rodených 
Sokoľčanov, ale, dúfam, že aj pre tých, ktorí 
sa rozhodli prežiť svoj život práve tu. Rozsah 
a obsah knihy záleží aj od vás všetkých,
od toho, či ju obohatíte svojimi materiálmi 
a fotografiami, alebo nie. Po jej vydaní už 
bude, žiaľ, neskoro. 

Za spoluprácu ďakuje a šťastné 
Vianoce želá 

Bc. Anton Medvec
zostavovateľ monografie 



Kultúra v obci
   Z činnosti Klubu dôchodcov v Sokoli

Klub dôchodcov v našej obci začal svoju činnosť 25.4.2007. 
Dôchodcovia si zvolili sedemčlenný výbor, dohodli sa približne
na náplni práce a na výške členských príspevkov.

Predsedom sa stal pán E. Jánošík, tajomníčkou pani
C. Kurucová, pokladníčkou pani H. Kišidaiová, kronikárkou pani
G. Körtvélyesiová, ďalší členovia: pani M. Košová, pani
Z. Beerová a pán J. Senčák. Výbor Klubu dôchodcov sa odvtedy 
stretáva približne raz v mesiaci a podľa potreby pripravuje rôzne 
akcie. Najväčší podiel na práci klubu majú E. Jánošík,
C. Kurucová, H. Kišidaiová a M. Košová.

V roku 2007 klub pripravil 10 pekných akcií, v roku 2008 
pokračoval v práci a znova pripravil a uskutočnil desať akcií, ktoré 
boli tiež vydarené.

V tomto roku 2009 sa práca začala:
17.1.2009  výročnou členskou schôdzou  v kultúrnom dome, 
s hodnotením, prípravou plánu a s pohostením,
31.1.2009 sa uskutočnilo Fašiangové stretnutie  so seniormi, ktoré 
pripravil pán starosta Vladimír Franka s poslancami 
a pracovníčkami obecného úradu, tiež s pohostením, dokonca 
s kultúrnym programom mužského zboru seniorov pod vedením 
pána Brutovského a folklórnym pásmom detí z materskej 
a základnej školy „Ako sa pečie chlieb“,
4.3.2009  sme zorganizovali návštevu divadelného predstavenia
„Chrobák v hlave“ v Štátnom divadle v Košiciach,
23.5.2009 sa uskutočnila opekačka v priestore materskej školy,
25.5.2009 klub zorganizoval brigádu na fare,
10.6.2009  sa uskutočnil poznávací autobusový zájazd
na Oravu, Oravský hrad, Oravskú priehradu s návštevou  obce 
Klin, ktorá je rodiskom pána duchovného vdp. Jozefa Červeňa, 
16.6.2009   klub zorganizoval brigádu na vyčistenie okolia kostola 
a cintorína, 
2.8.2009  sa pripravila slávnostná členská schôdza  spojená 
s oslavou dvanástich jubilantov,
10.9.2009 sa zrealizoval autobusový poznávací a relaxačný zájazd 
do Starej Ľubovne, na Ľubovniansky hrad a do kúpeľov Vyšné 
Ružbachy,
28.11.2009  znova slávnostná členská schôdza  spojená 
s gratuláciou ďalším jubilujúcim – tentoraz  ich bolo deväť.

Na všetkých akciách sa zúčastňovalo pomerne veľa členov 
klubu, ktorí radi prišli porozprávať, pospomínať, ale aj sa uvoľniť 
a zabaviť. Na všetkých stretnutiach organizovaných doma bolo 
pripravené vždy príjemné prostredie, pohostenie, hudba a všetko, 
čo k tomu patrí. Stretnutia sú vždy na úrovni, pekné, veselé, za čo 
patrí poďakovanie hlavne pp. E. Jánošíkovi, C. Kurucovej,
H. Kišidaiovej, M. Košovej ale aj ostatným.

Veríme, že aj v budúcnosti bude Klub dôchodcov aktívny 
a aj naďalej pripraví seniorom vydarené, poučné, vzdelávacie 
a relaxačné akcie, s ktorými budú všetci spokojní.

Na záver chceme poďakovať pánovi starostovi 
a poslancom obecného zastupiteľstva za podporu činnosti Klubu 
dôchodcov v Sokoli.                       

      G. Körtvélyesiová



Vianočná rybacia polievka

Potrebujeme:    1 rybaciu hlavu (z kapra), ikry, kúsok cibule, 1 strúčik cesnaku, 1 petržlen, 1 mrkvu,
3 guličky celého čierneho korenia, rascu, soľ, hladkú múku, olej, 1 vajce, kúsok masla
Postup:  Očistenú a umytú rybaciu hlavu (odstránime oči, žiabre, šupiny), ikry, cibuľu, cesnak, petržlen, 
mrkvu, čierne korenie, trochu rasce, soľ varíme v cca 1 až 1,5 l vody. Ak je mäso mäkké, hlavu, ikry 
vyberieme, mäso z kostí oberieme a vývar precedíme.
Pripravíme zápražku (olej, hladká múka) a zalejeme vývarom. Privedieme do varu, pridáme mäso a ikry, 
mierne varíme. Medzitým si pripravíme závarku z 1 celého vajíčka, kúska masla a trocha vody tak, aby 
konzistencia bola riedka a po troške ju prilievame do vývaru. Premiešame, ochutíme (soľ, korenie,
resp. tekuté polievkové korenie) a všetko ešte 3 minúty povaríme.
Dobrú chuť !

Sokoľské zvesti, občasník Obecného úradu Sokoľ, redakčná rada: Viliam Lastovecký, PhDr. Vladimír Franka, Mgr. Valéria 
Kurucová. Grafická úprava: Bc. Anton Medvec. Vychádza ako neperiodická tlač, nepredajné. Za obsahovú a jazykovú 
stránku príspevkov zodpovedajú ich autori. Kontakt: 055/ 7290 468, 055/ 7290 469, e-mail: starosta@obecsokol.sk 
www.obecsokol.sk 

URBARIÁT v Sokoli 
          s novým lesným hospodárskym plánom

Od roku 2009 je v platnosti nový lesný hospodársky plán 
na ďalšie 10-ročné obdobie, ktorý vypracoval vyhotovovateľ 
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., Banská Bystrica. V období 
rokov 2009-2018 je celkový objem dreva predpísaný na ťažbu 
v množstve 2327 m3, z toho je 220 m3  mäkké drevo-jedľa. 
V roku 2009 sa ešte neťažilo z dôvodu, že poklesol záujem 
o drevnú hmotu. No už v dohľadnej dobe začneme ťažiť jedľové 
drevo na základe objednávky od Rímskokatolíckeho farského 
úradu Kostoľany n. Hor., ktoré bude použitá na výstavbu kostola 
v Tepličanoch v množstve 80 m3. Ak bude o drevo záujem, 
môžeme už v zimnom období začať ťažiť aj ostatné dreviny. 

V roku 2008 pred skončením platnosti lesného 
hospodárskeho plánu sa už neťažilo, spracovávala sa iba 
kalamita, ktorá postihla hlavne oblasť Drenovej  horky. Už 
z uvedených dôvodov zisky v rokoch 2008 – 2009 boli 
minimálne, a preto sa neuvažuje s rozdeľovaním dividend teraz, 
ale až  pri väčšej ťažbe.

V poslednom období nastali problémy s niektorými 
občanmi bývajúcimi pod lesom, ktorí svojvoľne vstupujú 
do lesa a motorovými pílami režú hrubé stromy, pričom boli 
políciou prichytení a obvinení z rozkrádania lesa, čo možno 
bude mať aj súdnu dohru. Chcem upozorniť občanov, že
na palivové drevo je potrebný súhlas na prichystanie a až
po zaplatení odvoz domov. Toho času sa palivové drevo 
nepredáva. Bude to až vtedy, keď sa ťažba rozbehne naplno.

Povinnosťou vedenia urbariátu  je hospodáriť tak, aby 
podielnici mali čo najvyššie výnosy, čo znamená, že sa musí 
myslieť aj na zveľaďovanie lesa. Jedná sa aj o výsadbu 
stromčekov po holorube v časti nad rybníkom v Uhrinči, čo 
bude stať nemalé peniaze. Dôležitá je aj ochrana lesa proti 
požiarom, preto chceme vyzvať členov spoločenstva, ale aj 
ostatných občanov, aby nám v tom pomáhali.

Do nového roka prajem všetkým členom spoločenstva 
veľa šťastia, zdravia a dobrej spolupráce .

Pavol Hreščák
     predseda spoločenstva

Viliam Turčány
Betlehemská hviezda

Nad betlehemskou maštaľou
sa zlatá hviezda rozžiarila,
rovnako nežná, krásna, milá
pre pastierov i pre kráľov.

Tu stojí, žiari nad skalou
a pripomína, aby sila
a moc viac duše nevraždila,
čo samé hynú od žiaľov.

Pominuli dve tisícročia
a ľudia ľahko zabudnú
a navzájom si zasa bočia.

Ty, Bože, čo sa staráš o svet,
odvráť noc ľudstva osudnú
a ešte raz tú hviezdu rozsvieť.
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