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Pozvánky
25. máj 2008 od 9.00 hod. - 
18-00 hod.
Miesto: Kostoľany nad Hor., 
centrum obce
Deň obce (Kostoliansky 
remeselnícky jarmok, kultúrny 
program, slávnostný sprievod, 
atrakcie, tradičné jedlá)

31. máj 2008 o 18.00 hod.
 miesto: zasadačka obecného 
úradu
-otvorenie výstavky 
starých fotografií (výstavka 
bude sprístupnená aj v deň 
odpustu v Sokoli 1.júna od 
15.00 hod. do 17.00 hod.
Ešte stále máte možnosť obohatiť túto 
výstavku aj o svoje fotografie starého 
Sokoľa, ktoré môžete doručiť na 
obecný úrad. Po skončení výstavky 
vám budu fotografie vrátené.

5. júl 2008 so začiatkom o 
13.00 hod., miesto: futbalové 
ihrisko
14. ročník futbalového 
turnaja seniorov o Pohár 
starostu Obce Sokoľ

6. júl 2008 so začiatkom o 
13.30 hod., miesto: areál 
futbalového ihriska
- zábavno-športové podujatie 
„Stretnutie Pod Balkom“ 
(zábavné hry detí a dospelých, 
súperenie horného a dolného 
konca dediny, súťaže staro- a 
novousadlíkov, zoskok 
parašutistov, jazda na koňoch, 
príjemná hudba, detská a 
riadna diskotéka,  občerstvenie, 
dobrý guľáš,...)

Z obsahu: pozvánky na akcie * z činnosti obecného úradu * kosenie verejných priestranstiev * 
zmena v likvidácii odpadu * správa o činnosti finančnej komisie *

Vážení čitatelia,

     po dlhšej odmlke sa vám dostáva do rúk ďalšie 
vydanie miestnych zvestí, noviniek a informácií. 
Dozviete sa o najaktuálnejších udalostiach z 
rôznych úsekov života v obci (už zrealizovaných ale 
aj pripravovaných), ale váš záujem by som chcel 
upriamiť aj na iný veľmi vážny problém, ktorý 
budeme musieť spolu (do)riešiť čo najskôr - 
problém odpadu každého druhu. Nemyslím na 
komunálny odpad a na platby s tým spojené, ale 
váš záujem a spoluprácu  chcem nasmerovať na 
skládky odpadu v nádhernej májovej prírode v okolí 
Sokoľa, na nechutne vyzerajúce plochy okolo 
veľkých kontajnerov,... Kto to robí? Kto každý z nás 
je schopný takej donebavolajúcej neúcty voči Božej 
prírode a v konečnom dôsledku voči sebe samému, 
voči svojim deťom a potomkom?
Rád si vypočujem vaše odpovede a zmysluplné 
návrhy.

PhDr. Vladimír Franka
starosta obce      

Krása matky nie je v šatách, ktoré nosí, 
v postave, ktorú má, ani v spôsobe akým si češe 
vlasy.
Krása matky musí byť v jej očiach, pretože tie sú 
bránou k jej srdcu, miestu, kde sídli láska.



Z činnosti Obecného úradu Sokoľ 
Z aktivít obecného úradu vyberáme:
➢  v súvislosti s prioritami rozpočtu bola zrealizovaná 
čiastočná rekonštrukcia verejného osvetlenia  v obci v 
objeme 100 tis. Sk (staré lampy boli vymenené za nové 
energeticky úsporné svietidlá, v rámci rekonštrukcie bola 
nasvietená aj veža sokoľského kostola a nové svetlá boli 
pridané na vstupe do obce, na obecný úrad a na Dom 
nádeje,
➢  po rokovaniach so štátnou správou a s vlastníkom 
prístupovej cesty do Sokoľa  bol daný písomný prísľub, že 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja po uzatvorení 
verejnej súťaže osadí na hranici katastrov Kostoľany nad 
Hor. a Sokoľ zvodidlá  v dĺžke 50 m (vpravo smerom k 
Hornádu), čím bude doprava v tomto úseku oveľa 
bezpečnejšia,
➢  na obmedzenie drobnej kriminality, poškodzovania 
obecného majetku a prejavov vandalizmu sme ponúkli 
verejnú diskusiu na tému možností využívania voľného 
času detí a mládeže v našej obci  zmysluplne a hodnotne. 
Vďaka patrí tým mladým ľuďom, ktorí tam prišli povedať svoj 
názor, žiaľ, ich rodičia chýbali, nebolo možné viesť dialóg o 
zodpovednosti rodiny za svoje deti a o doplnkových úlohách 
samosprávy. V Sokoli je skupina mladých ľudí, ktorí chcú a 
sú ochotní prevziať za svoju činnosť aj zodpovednosť, tí 
budú mať všemožnú podporu zo strany starostu obce a aj 
poslancov obecného zastupiteľstva (v súčasnosti riešime 
klubovú a tréningovú miestnosť, ktorá má byť otvorená ešte 
do prázdnin),
➢ obecný úrad usporiadal už tradičné Fašiangové 
stretnutie seniorov a Deň matiek  -  na prvom z týchto 
podujatí sme poďakovali sokoľským seniorom za ich pomoc 
a aktivity pri skrášľovaní obce a na druhom sme vzdali hold 
našim mamám prostredníctvom vystúpenia folklórneho 
súboru Omladina z Košíc,
➢  veľmi úspešne možno hodnotiť  májový turistický 
pochod do okolia Sokoľa,
➢  projekčne sa v súčasnej dobe pripravuje rozšírenie 
elektrickej siete  na Nižnom záhumní na Slnečnej ulici (po 
starom „okolo Laźňici“), reálne sa črtá aj projekčná príprava 
prekládky vedenia vysokého napätia v tejto lokalite

Fašiangové stretnutie seniorov

Opekačka na vleku

Deň matiek

Májový turistický pochod 
do okolia Sokoľa

Medzi jednu z vydarených farských akcií patrí aj 
„Bambokarneval“ konaný 3. marca 2008



Obecný úrad informuje
Zmeny v odvoze odpadu 

Obecný úrad Sokoľ upozorňuje všetkých 
návštevníkov obecného cintorína (starého 
cintorína), že od stredy 21.5.2008 sa mení systém v 
nakladaní so zmiešaným odpadom - pred vchodom 
na cintorín bude umiestnený 1100-litrový kontajner, 
ten bude firmou Fúra, s.r.o., vyprázdňovaný raz za 
dva týždne. Prosíme, aby ste do tohto kontajnera 
umiestňovali všetok odpad z hrobov svojich 
blízkych, nehádžte ho na svahy cintorína, naši 
zosnulí si isto nezaslúžia nedôstojné okolie svojho 
posledného odpočinku. Ďakujeme!

Hneď po sokoľskom odpuste v 23. týždni 
budeme mať v obci k dispozícii veľkokapacitný 
kontajner na nadrozmerný odpad, tento kontajner 
bude postupne vyložený vo všetkých častiach obce 
(o miestne uloženia budeme informovať 
prostredníctvom miestneho rozhlasu) a bude slúžiť 
na taký odpad, ktorý sa nedáva do bežných 
kukanádob, alebo ktorý sa nezbiera v rámci 
separovaného zberu (sklo, papier, plasty, petfľaše, 
nebezpečný odpad - autobatérie, obaly z farieb a 
pod., elektroodpad, železo). Takže, čo tam vlastne 
možno vyhodiť? Odpoveď je takáto: všetko 
ostatné, t.j. porozoberané gauče, kreslá, postele, 
stoličky, textilné výrobky, ... 

V druhom polroku zvažuje vedenie obce 
zakúpenie dvoch veľkokapacitných kontajnerov, 
ktoré budú k dispozícii celoročne, jeden na drobný 
stavebný odpad a druhý na nadrozmerný odpad 
(vyprázdňovať sa budú priebežne). Od toho 
momentu však nie je absolútne možný žiadny čierny 
vývoz do krásnej prírody okolo Sokoľa. To, ako 
vyzerá Laźňica, Balk a iné malebné zákutia Sokoľa, 
je hanbou nás všetkých. Zavážanie najkrajších 
miest v obci, ničenie miestnych rastlinných a 
živočíšnych biotopov je primitívnym barbarstvom a 
slepou uličkou. Predstavitelia obce uvítajú každý 
podnetný návrh zo strany občanov na riešenie 
čiernych skládok a na zvýšenie sebadisciplíny 
obyvateľov obce vo vzťahu k prírode a k životnému 
prostrediu. Nezadusme sa v našej milej obci 
vlastnými odpadmi, zachráňme spolu sokoľskú 
prírodu pre naše deti a ich deti.

Aktuálny problém:
Vážení občania, vzhľadom na 

pozastavanie systému aktivačných prác vás 
obecný úrad žiada, aby ste verejné priestranstvá 
pred vašimi domami a záhradkami udržiavali 
vlastnými prostriedkami a podľa vlastných 
estetických nárokov.

Obecný úrad i vzhľadom na blížiaci sa 
odpust v Sokoli  zabezpečí vlastnými finančnými 
prostriedkami vykosenie všetkých veľkých plôch 
najmä pri vstupe do obce, na Hlavnej ulici, v 
okolí autobusovej zastávky a na obidvoch 
cintorínoch.

Osobne som presvedčený, že pri 
vykášaní bezprostredných zelených plôch pred 
domami sa nikdy nemusí čakať na obecný úrad 
a na aktivačných pracovníkov (aj keď opäť budú 
k dispozícii), pretože je to vecou osobného 
prístupu každého z nás ku skrášľovaniu 
prostredia, v ktorom sami žijeme. Veď koľkí z 
nás si tieto plochy kosia sami a ani by ich 
nenapadlo toto žiadať od aktivačných 
pracovníkov! Nespohodlneli sme??? Verím, že 
nie a verím, že dobre známy cit Sokoľčanov pre 
„vec verejnú“pomôže preklenúť túto aj pre nás 
nepríjemnú situáciu.
Ďakujem za pochopenie.
PhDr.Vladimír Franka
starosta obce

Vari nie je škoda znečisťovať našu 
krásnu sokoľskú prírodu...? 

Veľmi vydarená májová vychádzka 
do okolia Sokoľa



Obecný úrad informuje
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Zo zasadnutí komisie finančnej, legislatívnej a pre 
správu obecného majetku obecného zastupiteľstva 

v Sokoli
Komisia, ktorá sa pravidelne schádzala v bežnom 

roku pri riešení problémov v obci, sa zišla aj pri príprave 
nového rozpočtu na rok 2008. Finančná komisia zaujala 
kladný postoj k plneniu rozpočtu, ktorý aj napriek dlhom cca 
300 tis. Sk bol veľmi úsporný a aj napriek dlhu bol napokon 
prebytkový cca o 600 tis. Sk., čo sa v posledných rokoch 
nepodarilo ani raz.

Dobrým hospodárením v roku 2007 a návrhom 
nového rozpočtu na rok 2008 na bežnú prevádzku a chod 
obce ostalo obci ešte na priority cca 1400000,-Sk. Finančná 
komisia sa týmito prioritami zaoberala, kde sa uzniesla, že 
hlavnou prioritou obce je splácanie úveru, ktorý bol obci 
poskytnutý na rekonštrukciu kúrenia v ZŠ, MŠ, kult. dome a 
na obecnom úrade. Ďalšími prioritami obce sú vysprávky 
tých ciest, ktoré sú v najkritickejšm stave, začatie 
vysporiadania pozemkov na novom cintoríne, výmena časti 
okien v materskej a základnej škole, pokračovanie vo 
výmene úsporných svietidiel verejného osvetlenia, čiastočná 
úprava cesty Pod Balk, začatie majetko právneho 
vysporiadania cesty okolo Jozefa Lastoveckého, vyrovnanie 
terénu na malom ihrisku pri kult.dome a dokončenie 
sociálnej prístavby na futbalovom ihrisku.

Komisia sa tiež zaoberala likvidáciou starej kotolne v 
materskej škole, ktorú brigádnicky rozoberajú športovci. 
Nepoužiteľný kovový šrot pôjde do zberu a použiteľný 
materiál (rúry) sa použijú na dokončenie ohrady malého 
ihriska a na futbalovom ihrisku Pod Balkom (prípadný zvyšný 
materiál sa poskytne na odpredaj občanom obce za cenu 
železného šrotu).

Finančná komisia závery zo svojich rokovaní 
predložila na rokovanie poslancom na schválenie (o 
uvedených prioritách sa dozviete v inom článku v najbližšom 
vydaní novín).

Viliam Lastovecký
predseda komisie

Jarná vychádzka po trase náučného 
chodníka Ku Kráľovej studni 

dňa 12. apríla 2008

Výkup vlastníckych podielov na Banovej 
a na Šedličkách pokračuje

Možno povedať, že úspešne 
pokračuje výkup vlastníckych podielov v 
lokalitách Banová a Šedličky - hoci s cieľom 
úplne odlišného využitia.

Na Šedličkoch majú stáť rodinné 
domy, tak je to určené aj v zmenách 
územného plánu obce. Na jednom z 
ostatných stretnutí starosta obce opäť 
upozornil  investora, že otvorenie každého 
ďalšieho stavebného obvodu v obci je 
podmienené dobudovaním čističky 
odpadových vôd a verejnej kanalizácie ( v 
spolupráci všetkých zainteresovaných bude 
na tento účel žiadaná podpora z Programu 
rozvoja vidieka). 

Banová je z iného súdka - aj tu 
výkup pokračuje (aby sme boli presní - 
uzatváranie zmlúv o budúcom výkupe), 
práve teraz beží rokovanie so Slovenským 
pozemkovým fondom o dolhodobom 
prenájme pôdy neindetifikovaných 
vlastníkov. Je tu veľa takejto pôdy, v 
minulosti sa síce naši predkovia   pri jej 
obrábaní dohodli, zmeny však v grundbuchu 
nezapísali... Aké je východisko? V podstate 
jednoduché - prostredníctvom  súdu je 
potrebné požiadať o prerokovanie dodatočne 
objaveného majetku a spustiť proces 
majetkoprávneho vysporiadania (listy 
vlastníctva môžete za mierny poplatok získať 
na obecnom úrade, nachádza sa tu aj návrh 
podania na súd). 

OcÚ

Starý Sokoľ a jeho život v minulosti 
si budete môcť pozrieť na výstavke, 
ktorú pripravuje obecný úrad v 
zasadačke dňa 31.mája 2008. 
Aj vy môžete prispieť svojimi starými 
fotografiami a napomôcť tak 
odzrkadliť históriu starého Sokoľa a 
sprítomniť jej čaro našej mladej 
generácii a v nostalgických 
spomienkach aj starším. 

http://www.obecsokol.sk/

