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Vážení naši čitatelia,
opäťvás nachádzame aj v tomto roku prostredníctvom našich skromných novín, aby sme vás
informovali o zaujímavostiach, aktualitách a nových udalostiach v živote našej obce .
V dnešnom čísle prinášame:
Î príhovor nového starostu PhDr. Vladimíra Franku
Î informácie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 29.12.2006
Î informácie o podujatiach obecného úradu v tomto roku
z
Vo voľbách 2. decembra 2006 bol popri poslancoch zvolený aj nový (staronový) starosta obce, ktorým
sa stal PhDr. Vladimír Franka. O svojich zámeroch do budúcna hovorí:

„Vážení Sokoľčania,
v prvom rade vám všetkým chcem v úvodných mesiacoch roka 2007 ešte raz zaželať, aby bol tento rok
obdobím pokoja, porozumenia a vzájomnej úcty nielen vo vašich rodinách ale aj v celom našom obecnom
spoločenstve.
V ostatných komunálnych voľbách ste mňa a siedmich poslancov vybrali spomedzi ďalších
dôveryhodných kandidátov, aby sme v najbližších štyroch rokoch hľadali a, verím, aj nachádzali možnosti
materiálneho, verejnoprospešného a duchovného rozvoja našej obce. Ďakujem(e) vám za to.
Rád by som aspoň v skratke naznačil svoje zámery, pre ktoré sa z plných síl budem snažiť získať
poslancov a väčšinu z vás.
V oblasti materiálnotechnického skvalitnenia života obyvateľov obce Sokoľ považujem za prioritu
číslo jeden dobudovanie obecnej kanalizácie a čističky, následne úpravu schátralých miestnych komunikácií.
Zriadenie a podpora klubu dôchodcov a vybudovanie klubového centra pre mladých v časti zbrojnice je tiež
mojou prioritou. Nezanedbateľné sú aj ďalšie zámery – estetizácia športového areálu, zanedbaných
obecných cintorínov, urgentná oprava strechy Domu nádeje, vybudovanie nového vodojemu, rozšírenie
vodovodnej siete na Záhradnej ulici, oprava rigolov na Havranej ulici.
V ďalšom časovom slede si viem predstaviť v našej obci reálne pôsobiaci denný útulok pre starších
obyvateľov, školskú družinu, 3 – 4 bytové jednotky pre mladé rodiny, resp. nízkoštandardnú bytovku
pre sociálne slabších občanov.
Krásnu okolitú prírodu musíme vyčistiť od skládok rôzneho odpadu, ktoré sú otvorenou výčitkou
a hanbou pre nás všetkých – chatárov, Sokoľčanov, záhradkárov. Nebolo by oveľa lepšie, ak by v okolí Sokoľa
boli namiesto odpadkov napr. trasy pre cyklistov?
Pravda, na všetko vyššie spomenuté treba veľké peniaze (východiskom sú projekty, granty a dotácie
od iných subjektov). V tejto súvislosti je seriózne poznamenať, že všetky spomenuté (a ďalšie nespomenuté)
zámery rozvoja sú určitou mojou víziou a nemôžem, žiaľ, jednoznačne sľúbiť, že ich viem zrealizovať za

štyri roky. A to som ešte nespomenul ďalšiu možnú individuálnu výstavbu (napr. na „Śedľičkoch“),
rekonštrukciu obecných budov (základnej a materskej školy, kultúrneho domu) a zásadné prerobenie
kúrenia v nich.
Pravda je aj to, že nie na všetko sú potrebné veľké peniaze. Aj pri prísne sledovanom rozpočte (aby
sme si našetrili financie, ktoré pri projektoch musí vložiť obec) možno spojením a spoločným dôvtipom, či
tzv. „gazdovským“ rozumom vyriešiť mnohé potrebné a užitočné záležitosti – spomeniem napr. možnosť
rozvozu obedov po obci, zavedenie výučby angličtiny v našich školách, prepracovanie celého systému
pohrebníctva v obci, prehodnotenie systému odpadového hospodárstva a pod.
Sme ale ešte schopní a ochotní pre dobrú spoločnú vec obetovať niečo zo seba, svoj voľný čas, um
a svoju zručnosť? Ja som presvedčený, že sme ešte toho schopní, voľakedy sme tým boli my, Sokoľčania, známi
aj v širšom okolí. Myslím, že len cez občianske aktivity, cez informatizáciu obecných aktivít môžeme
ku vzájomnej pomoci a spolupráci priviesť aj všetkých tých, ktorí si v našej obci postavili mnohé vkusné
a pekné domy, ale z rôznych príčin nepovažuju za potrebné stať sa aj jej obyvateľmi.
Svoju prácu chápem ako službu – službu obyvateľom obce, ako priestor pre pomoc slabým
a núdznym a ako možnosť využiť aj najmenšiu príležitosť zveľadiť a skrášliť priestor, v ktorom spoločne
žijeme. Od svojich partnerov očakávam slušnosť, korektnosť a aspoň minimálnu ochotu navzájom sa
počúvať.
Úprimne sa teším (spolu s poslancami) na vzájomnú spoluprácu s vami, vážení občania.“
z
Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v Sokoli:
Ustanovujúce zasadnutie (I. riadne zasadnutie) sa uskutočnilo 29.12.2006, na ňom zložili zákonom
predpísaný sľub novozvolení predstavitelia obce (starosta obce PhDr. V. Franka a poslanci P. Bednár, Š.
Bodnár, M. Janočko, V. Lastovecký, A. Matej, Ľ. Šuca a P. Varga).
Zastupiteľstvo za zástupcu starostu zvolilo poslanca Viliama Lastoveckého (za-všetci), schválilo plat
starostu podľa z.289/2002 Z.z. vo výške 31 700,-Sk a podľa toho istého zákona mu priznalo odmenu vo výške
20% (za-všetci) a schválilo podpisové vzory pre styk s bankou.
*************************************************************************
Viete, milí čitatelia, čo pripravuje pre širokú verejnosť obecný úrad v tomto roku? Tu je prehľad
plánovaných (a už aj uskutočnených) podujatí:
Termín:

Podujatie:

Poznámka:

február

Fašiangové stretnutie s dôchodcami,
Spoluorganizovanie II. farského plesu

obe podujatia mali výbornú úroveň

máj

Deň matiek, prednáška a beseda o histórii obce
a hradu, turistický výlet k sokoľskému hradu

30. jún

Futbalový turnaj + letná tanečná zábava

september

Turistický výlet do okolia obce

november

Katarínsko-ondrejovská veselica

december

Silvestrovský ples

turnaj organizujú spolu obecný úrad a
Športový klub Sokoľ

Do vašej pozornosti dávame ešte kontakty na obecný úrad – telefóny: 7290 468, -469, -470
fax:
7290 468
e-mail:
obecsokol@stonline.sk
starosta.sokol@hor-net.sk
Najbližšie číslo Sokoľských zvestí vyjde už o týždeň!

