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Stará povesť. . . 
 
 Stará povesť hovorí: „Tepličany, Kostoľany, Sokoľ a Malá Vieska už oddávna si prisahali 
vernosť v dobrom priateľstve, hoci mnohí ich občania dnes už zabúdajú jeden na druhého. Ale 
nemajú sa dnes prečo hnevať. Veď spoločne ich volá jeden zvon do kostola, spoločne ich 
odprevádza na večerné lôžko a tiež ten istý zvon ich zavčasu budí do ich tvrdej poľnej práce. A keby 
ste len videli, ako nedeľu čo nedeľu sa hrnú spoločne do kostola, ktorý je vystavaný veru na hodne 
vysokom vrchu. Jeho vežu vidno z každej jeho dedinky. Títo ľudia mnoho mudrujú, ale dosiaľ, čo vo 
Varovcu a pod Pytakovu vydumali, všetko sa na chudákoch kruto pomstilo. Každý chcel by byť 
múdrejším od druhého, mnoho sa hádajú a kým sa vyhádajú, zabudnú na to, na čom sa pohádali. 
Tieto obce sa posiaľ  vyznačili tým, že gazdinky vedia piecť chutné a veľmi dobré beľiše. Hovoria, 
že tieto dobré beľiše sem privábili kedysi i kráľa, ktorý sa ich na jednej poľovačke tak dochuti 
najedol a z „Kráľovky“ dobrej vody napil, že potom v celom Šariši ich nariadil piecť...  
  
                                                                (zapísal Anton Medvec, Kostoľany nad Hornádom) 

 
  

Vážení čitatelia,  milí Sokoľčania, 
 
dovoľte, aby som Vám zaželal pokojné a príjemné 
prežitie najkrajšieho sviatku roka - Vianoc. 
Nech betlehemské Dieťa  vstúpi nielen do našich 
príbytkov ale aj do našich sŕdc, aby v nich oživilo 
nádej  v lepší svet  a  vieru v Lásku ! 
 
Nech je celý budúci rok pre Vás plný pevného zdravia, 
elánu, optimizmu, pokoja, pohody a radosti v 
rodinách, nech vždy máte toľko, aby ste sa vedeli 
rozdeliť s tými, čo toho majú menej... ! 
 
                                PhDr. Vladimír 
Franka 
                                                  starosta obce 
 
K pozdravom sa pripájajú aj poslanci a zamestnanci 
obce. 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prinášame aj niekoľko informácií z pracovných
rokovaní starostu  obce a poslancov obecného
zastupiteľstva a z diania v obci: 
 
- obecný úrad sprostredkoval užšie rokovania
vlastníkov pozemkov v lokalite Šedľičky s možným
investorom - firmou FELDOM (po majetkoprávnom
vysporiadaní jednotlivých podielov, t.j. po odkúpení
týchto podielov môže investor v spolupráci s obcou
otvoriť v tejto lokalite nový stavebný obvod určený
na výstavbu rodinných domov), 
 
- firma Feldom prejavila  záujem aj o prenájom
lyžiarskeho vleku a spodnej chaty, čím by obci
odpadli náklady na technickú prípravu zariadení na
prevádzku (revízie bezpečnosti, vyškolenie
personálu a pod.) a zároveň by obec mohla mať
dohodnutý čistý zisk z prenájmu (prenájom bude len
krátkodobý, pretože v budúcnosti je nevyhnutné 
vysporiadať sa s vlastníkmi pozemkov, ak by sa
napr. v tejto lokalite uvažovalo s letnými atrakciami
na svahu - mobilnou bobovou dráhou a pod., do
úvahy veľmi seriózne prichádza aj splavovanie časti
Hornádu v rámci rozvoja vidieckeho turizmu, 
 
- Sokoľ zaujal aj inú skupinu záujemcov, tentokrát zo
sociálnej sféry - neziskovú organizáciu Otcove srdce,
tá sa pokúsi osloviť vlastníkov pozemkov v lokalite
Banova a začne s nimi viesť dialóg v súvislosti �s
možným odkúpením pozemkov na výstavbu sociálno-
školiaceho centra. Organizácia pracuje
prostredníctvom siete dobrovoľných
spolupracovníkov s deťmi z detských domovov, najmä
s telesne postihnutými, najslabšími a opustenými.
Títo ľudia sa netaja so skutočnosťou, že sú veriaci a
jednotlivo patria do širokej plejády naším štátom
uznaných kresťanských cirkví a svoju prácu chápu
ako službu. Už dva a pol roka hľadajú lokalitu pre
výstavbu svojho centra (nie ústavu!), v ktorom by
mohli organizovať víkendové pobyty pre skupiny detí,
ponúkajú aj „liečbu prostredníctvom zvierat“, napr.
koní a psov. Svoje zámery predstavia na stretnutí �s
vlastníkmi pozemkov, ktoré obecný úrad zorganizuje
v priebehu mesiacov január - február 2008, 
 
- Slovak Telecom, a.s., začal v týchto dňoch �s
dlhoočakávanou  výmenou telekomunikačného
kábla v úseku Kostoľany nad Hor. - Sokoľ, čím sa
vytvoria podmienky na uloženie optického kábla
(konečne už nebude naša obce „odrezaná“ od
nových technológií, tomu sa potešia najmä užívatelia
internetu) 
 
  
 

Oznamy obecného úradu: 
 

Pozývame  
všetkých záujemcov  31. decembra 2007 

  
na  Silvestrovský ples, 

 
 ktorý začne o 19.30 hod. v kultúrnom dome. 
Vstupenky v hodnote 350,- Sk je možné kúpiť 
na obecnom úrade , tel. č. 7290 468, -469�(v 

cene vstupenky je prípitok, káva, večera a 
tombolový lístok), o dobrú zábavu sa bude 

starať hudobná skupina Marshal. 
☺ 

 
Vážení občania, 

srdečne vás pozývame v piatok, 21. decembra 
2007, �o 17.30 hod. do kultúrneho domu na 

 
VIANOČNÚ AKADÉMIU,  

 
na ktorej vystúpia deti zo sokoľskej materskej 

školy, členovia dramatického krúžku ZŠ v 
Družstevnej pri Hornáde a Kosceľanske 

jašľičkare.  
Tešíme sa na vašu účasť, príďte sa naladiť na 

vianočnú  atmosféru ! 
☺ 

 
Pozývame vás všetkých aj na 

Jasličkovú pobožnosť 
na Božie narodenie, 25.12.2007, o 15.00 hod.

do sokoľského kostola 
(predstavia sa deti zo ZŠ v Sokoli pod vedením 

�Mgr. V.Kurucovej). 
Po vystúpení nás účinkujúci navštívia � s 

koledami �v rámci Dobrej zvesti. 
 
☺ 

 

P.F. 2008 
 
 
 
 


