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Občasník Obecného úradu Sokoľ ročník  XI  číslo  2/2018       október  2018              

 

 

  
Zoznam kandidátov 

str. 8 Zo života materskej 

školy str. 6 

Bilancia za volebné obdobie str. 4 - 5 

 

Milí Sokoľčania,  

 

mesiac október je naozaj medzníkom v bežnom roku. Výrazným spôsobom si práve v ňom uvedomujeme, 

že niečo skončilo. Skončilo obdobie prebúdzania sa, obdobie bezstarostnosti, ale hlavne obdobie leta. 

V októbri začína čas zberu a je aj obdobím očakávaní. Tohtoročná jeseň nám vydá vysvedčenie nielen o tom 

ako sme sa  pripravovali na obdobie zimy, nebude to len o úrode. Túto jeseň zavŕšime aj dôležitým aktom pre 

nás všetkých – budeme si voliť nové vedenie obce. V čase, keď tento občasník vychádza už sú verejnosti známe 

tváre či aspoň mená tých, ktorí tieto ambície majú. 

Vyberajte tak, aby sme si takto o štyri roky na jeseň mohli vystaviť vysvedčenie,  

na ktorom sa bude skvieť slovo „výborne“. 
                                                                                                                             

             Ing. Martina Dutková, PhD.  

                                                                                                                                                          starostka obce 
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 Klub dôchodcov vytvára priestor pre stretávanie sa starších ľudí rovnakého záujmu. 

Sú to rôzne aktivity, napr. poznávacie zájazdy, oslavy, jubileá, brigády či turistika. Na 

výročnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 14. apríla 2018 sme si určili plán práce na celý 

rok. V máji 2018 sa uskutočnil zájazd na Štrbské pleso. Súčasťou zájazdu bola aj návšte-

va prírodovedného múzea v Tatranskej Lomnici. 

 5. júna 2018 sa konala brigáda pri  kostole, ktorej účastníkmi boli  Mária Ferenčí-

ková, Veronika Bednárová, Anna Vargová, Katarína Balogová, Mária Sabolová, Mária 

Jureková, Viera Matejová, Ondrej Matej a  Milan Koša. 

 V letnom mesiaci jún sme navštívili kaštieľ a Le-

tohrádok - Dardanely v Markukšovciach, kde nám bol 

podaný podrobný výklad spojený s účasťou                                    

na Spišských výstavných trhoch. 

 Naši seniori chcú tiež pomôcť pri zveľaďovaní             

obce. Pomáhali pri búraní a výstavbe nového oplotenia  

na Starom cintoríne a úprave jeho okolia -  Jozef Lasto-

vecký, Viliam Lastovecký, Ondrej Štofka, Ján Vajda, 

Jozef Mikluščák, Pavol Hreščák, Juraj Sepeši, Pa-

vol Šefčík a Milan Koša. Taktieţ sme sa zapojili 

do projektu, ktorý spustila obec -  Rekonštukcia 

zvonice, kde podmienkou bolo spolupodieľať sa 

nielen na výkopových prácach, ale aj na úprave 

terénu. Tejto brigády sa zúčastnili Jozef Mikluš-

čák, Ján Vajda, Viliam Lastovecký a Pavol Hreš-

čák. Za ich ocho-

tu im patrí veľké 

ďakujem. 

31. augusta 2018 sme navštívili hrad  u našich susedov 

v Poľsku v Niedzici. Po prehliadke hradu, ktorý bol ne-

skutočne krásny, sme absolvovali 50 minútovú plavbu 

po priehrade loďou. Z výletu sme  mali všetci krásny 

záţitok. Do konca roka máme v pláne ešte zájazd do 

Nového Targu. 

 V decembri, tak ako kaţdý rok plánujeme,                     

Silvestrovské posedenie s jubilantmi, ktoré sa uskutoční 

30. decembra 2018.      

  Za všetku spoluprácu a úsilie sa chcem v 

mene celého klubu poďakovať pani starostke                                        

a poslancom. 

                                                                                                                       Milan Koša                                                                                                                                                          

                          predseda Klubu seniorov 
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 Zhruba pred mesiacom sme úspešne začali nový školský rok 2018/2019. 

 Ešte pred prázdninami sme sa dozvedeli, ţe projekt na výstavbu ihriska, ktoré zastrešovalo 

ministerstvo školstva, nám zamietli. Preferované boli väčšie školy. 

 Po konzultáciách s pani starostkou sme dospeli k tomu, ţe náradie a náčinie na posilnenie 

vyučovania telesnej výchovy, resp. finančné prostriedky na jej nákup môţeme získať dofinancova-

ním normatívnych finančných prostriedkov. Obec, 

ako zriaďovateľ základnej školy, poţiadala                  

prostredníctvom starostky o dofinancovanie               

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 

 Zakúpili sme gymnastické rebriny, lezecké 

steny, gymnastickú lavičku, protišmykové ţinen-

ky a tým sa výchovno - vzdelávací proces telesnej 

výchovy zatraktívnil a skvalitnil. Náčinie, ako aj 

novozriadenú oddychovú zónu vyuţívajú aj ţiaci 

navštevujúci ŠKD. 

 V tomto školskom roku sme sa zapojili aj               

do projektu Infovek II. Pomocou tohto projektu by 

sme mali získať novú výpočtovú techniku a jej 

podporu. 

 V oblasti výchovno - vzdelávacieho procesu prokračujeme v projekte KOZMIX.  Ţiaci majú 

k dispozícii moderné učebnice, pracovné zošity a didaktickú techniku. 
                              Mgr. Ladislav Petras 

                riaditeľ ZŠ 

 
 

Športový klub Sokoľ v novej sezóne 2018/2019 má vo futbalových súťaţiach dve 

muţstva a to muţi v 5. lige, ktorí hrajú pod hlavičkou Lokomotíva Košice "B" a ţiakov        

U 11, ktorí hrajú pod hlavičkou Sokoľ v Oblastnom futbalovom zväze Košice - okolie.   

Muţstvá dosiahli v posledných zápasoch tieto výsledky: 

  Lokomotíva Košice "B" Sokoľ - Kokšov Bakša   2:2 

  Haniska pri Košiciach - Lokomotíva Košice "B" Sokoľ  0:0 

  Perín - Lokomotíva Košice "B" Sokoľ     1:5 

  Lokomotíva Košice "B" Sokoľ - Seňa     7:0 

Muţstvo muţov je momentálne so ziskom 17 bodov a skóre 37:20 na 3. mieste,        

kde z 5.– tich zápasov vyhrali dvakrát, raz remízovali                                                        

a dvakrát prehrali. 

Ţiaci: 

  Košická Belá - Sokoľ 0:12 

  Sokoľ - Budimír 2:1 

  Slávia TU KE - Sokoľ 4:1 

  Sokoľ - Benecol KE"B" 2:7 

Muţstvo ţiakov je v tabuľke na 5.  mieste so ziskom 7 bodov a skóre 21:26. 

 

ŠK Sokoľ ďalej informuje záujemcov o stolný tenis a šach, že počnúc novembrom 

sa začnú tréningy v kultúrnom dome vždy v pondelok a  piatok so začiatkom                                

o 18.00 hod.                                                                                                                         
                                                  Viliam Lastovecký 

                 predseda ŠK 
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Kultúrny dom  

 výmena okien a renovácia miestností, oprava drevených stoličiek a následná obnova interiéru 

kultúrneho domu a obecného úradu,  

 oplotenie kultúrneho domu, 

 zriadenie siene ľudových tradícií, 
 čiastočný výkup pozemkov ihriska pri kultúrnom dome. 
 

Dom smútku a cintorín  

 oprava Domu smútku (výmena a oprava okien, strieţka pri DS), oplotenie starého cintorína, 

 oprava sv. kríţov pri Zvonici a pri COOP Jednote, výroba adventného venca, výstavba stanoviš-

ťa kontajnerov pri Dome smútku,  

 vysporiadanie pozemkov pod novým cintorínom,  

 zlegalizovanie vodovodnej prípojky na novom cintoríne, 

 výber poplatkov za hrobové miesta a uzatváranie nájomných zmlúv  - spracovanie zmlúv           

na hrobové miesta, kde poplatok činí 1,65 Eur na jeden rok, ktorý slúţi na údrţbu cintorína,  

 zriadenie vodovodnej šachty na starom cintoríne. 
 

Nájomné byty 

 výmena podláh v spoločných priestoroch v bytovom dome, úprava terénu pre parkovisko, 

 úprava chodníka pred bytovým domom, základnou a materskou školou, 

 odkrytie a oprava strechy na bytovom dome, 

 striešky v bytovom dome, 

 transformácia bytu č. 20 z nebytového priestoru na  bytový priestor, oprava a výmena okien  

a dverí v byte č. 20, 

 riešenie dlhov a ich vyrovnanie v nájomných bytoch, ktorý k 31.12.2014 predstavoval                  

cca 5000 Eur.  
 

Základná, materská škola, školská kuchyňa 

 rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatnev základnej škole, ako aj výmena okien,                                    

modernizácia tried, 

 zveľadenie interiéru  a obstaranie počítačovej techniky, výmena školských lavíc, zriadenie telo-

cvične a oddychovej zóny pre ţiakov, zariadenie kniţnice, 

 rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole s výmenou okien, zastrešenie pieskoviska 

v areáli MŠ a ZŠ, 

 výmena okien v kuchyni ZŠ a MŠ, 

 výstavba plota v areáli MŠ a ZŠ, 

 zriadenie Školského klubu detí.  
 

Ekonomika obce  

 prefinancovanie úveru – zníţenie úrokovej sadzby, 

 zníţenie úveru o 100 000 Eur , 

 výber poplatkov za komunálny odpad na kaţdého vlastníka nehnuteľnosti v zmysle zákona, 

          označenie drobného hmotného investičného majetku a spracovanie DHIM zoznamov obec -  

          ného úradu, materskej škôlky a základnej školy, Domu smútku.  

Iné 

 vybavenie sluţobného vozidla z MV SR - dar, 

 riešenie vodovodných sieti, ktoré nie sú v správe VVaK – prebieha súdnoznalecký posudok , 

 počítačový kurz pre začiatočníkov -  pre občanov obce Sokoľ, 

 sluţby v obci – usporiadanie športových a kultúrnych akcií, 
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 webová stránka – rekonštrukcia webovej stránky, ktorá obsahuje všetky informácie                                         

          a dokumenty,                            

 zmeny a doplnky územného plánu č. 5 a č. 6 (č. 6 je ešte v procese, nie sú ešte všetky vyjad -   

         renia orgánov štátnej správy), 

 oprava elektrických skríň – starý cintorín, poţiarna zbrojnica, nový cintorín, futbalová šatňa, 

 pasporty miestnych komunikácií. 
 

Verejné priestranstvá a komunikácie 

 zavedenie kamerového systému v obci Sokoľ, 

 výstavba novej zastávky  a úprava rigolu na Hrabinách, 

 oprava autobusovej zastávky na Nám. Štefana Tutokyho s novou výsadbou, 

 oprava cesty medzi Havraňou a Paţitnou ulicou, 

 oprava výtlkov v intraviláne obce , 

 betónovanie miestnej komunikácie na Uhrinčianskej ulici, 

 pasportizácia ciest v obci Sokoľ, 

 výmena dopravného značenia a osadenie zrkadiel- označenie reflexnými páskami, 

 osadenie lavičky na zastávke, 

 číslovanie stĺpov verejného osvetlenia v obci , 

 oprava rigolu v Kopanej v lokalite Uhrinč, pravidelné čistenie verejných priestranstiev    

         okolo kontajnerov, kosenie v obci,  

 výsadba zelene v obci, 

 pomoc pri oprave cesty  k oddychovej zóne, 

 odkúp časti miestnej komunikácie  parcely na Slnečnej ulici za účelom zokruhovania      

          cestnej komunikácie, 

 orezávanie stromov v lokalite Uhrinč. 
 

Projekty  

 podané ţiadosti na rozšírenie kamerového systému, ţiadosť o kompostovisko vrátane 

          manipulačnej techniky: traktor, mulčovač, 

 obec Sokoľ ako člen Miniregiónu Ruţín získala dotáciu na nákup kompostérov do kaţdej    

         domácnosti – prebieha verejné obstarávanie, kaţdá domácnosť obdrţí 1 komposter, dodávka 

          I. polrok 2019. 
 

Hasičská zbrojnica  

 rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice, 

 znovuzriadený Dobrovoľný hasičský zbor obce, hasičskou striekačkou PS 12, ktorá je 

          momentálne na repase, aby sa naši členovia mohli zúčastňovať súťaţí,  

 zabezpečenie protipovodňového vozíka pre obec Sokoľ. 
 

 Kultúra  

 podporovaná činnosť  Klubu seniorov, ktorí sa nám za to odvďačili mnoţstvom brigád 

a aktívnou činnosťou (oprava sv. kríţov v obci, práce pri Dome smútku, pomocné práce                     

pri Zvonici, výsadba zelene na verejných priestranstvách), 

 nahrávka relácie Zvony nad krajinou, 

 rekonštrukcia Zvonice s múzeom artefaktov z archeologických nálezov v katastri obce Sokoľ,  

 osadenie informačných tabúľ pred kultúrny dom a futbalové  ihrisko, osadenie úradnej tabule, 

renovácia informačných tabúľ v Uhrinči , 

 obnovenie FS Sokoli a príprava kultúrnych programov a prezentácia obce SS . 
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 Skončili sa krásne chvíle oddychu  a znova prišiel nový školský rok 

2018/2019.  Tento školský rok navštevuje  MŠ 22 detí vo veku 3-6 r., 

o ktoré sa starajú dve  kvalifikované učiteľky. Niektoré deti sa do MŠ    

tešili, iné (hlavne nové) prichádzali s plačom. 

 Deti majú tendenciu báť sa nových vecí, ale keby to tak nebolo, ne-

bolo by to v poriadku. Dieťa  vstupuje do širšieho sociálneho spoločen-

stva, kde sa musí podriadiť kolektívu, dennému 

reţimu a odpútať  sa od rodičov. Materská škola napĺňa túţbu detí                    

po kontakte s rovesníkmi v interakcii s učiteľkami. Výchovné spoločen-

stvo pri vytvorení priaznivej sociálno-emocionálnej klímy výrazným spô-

sobom podporuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností kaţdého 

dieťaťa.  Kolektív našej MŠ sa snaţí vytvárať deťom počas celého roka 

príjemnú atmosféru a prostredie, kde sa budú cítiť dobre a bezpečne.  Prostredie MŠ je účelovo, 

esteticky vybavené, harmonické, útulné,  umoţňujúce celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

                                               Trieda a šatňa v materskej škole 

 

  

 Aj tento rok máme naplánovaných a pripravených mnoţstvo aktivít pre 

deti aj pre rodičov. 

 Opäť je tu jeseň a s ňou aj zber úrody z našich záhrad. Leto bolo teplé a 

úroda bohatá. 

 Výstavkou plodov nazvanou „ Z BABIČKINEJ ZÁHRADY“,  či ochut-

návkou jedál „ ZDRAVÉ DOBROTY“, ktoré kaţdoročne pripravujeme 

v spolupráci s rodičmi v MŠ podporujeme zdravie detí a ich správnu výţivu. Je-

seň prináša so sebou krásne a hýrivé farby a mnoho zábavy. 

 Tešíme aj na vychádzky do prírody, či púšťanie šarkanov. 

 

 Keď dieťa ţije v prostredí, v ktorom vládne dôvera, spolupráca, tolerancia , 

bude sa aj ono v dospelosti snaţiť o vytvorenie podobného vzťahu. 

            
           Mária Holubová 

             riaditeľka  MŠ  
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Nebudete veriť, ale aj my dospeláci v súbore sme si uţívali svoje prázdniny. Aby som 

bol úprimný, niektorí ťaţšie – cnelo sa im za spevom? Alebo za kolektívom? Je po lete 

a umelecky vzaté začína „nová sezóna“.  

Naposledy sme sa pochválili vydareným fašiangom a je čas doplniť informácie o tom, 

čo bolo ďalej. A nebolo toho málo. Obdobie pôstu sme naplno vyuţili na prípravu projektov, 

aby sme obstáli pred vami i pred ostatnými, ktorí si nás prišli pozrieť. Ako sme obstáli u nás 

doma to vedia posúdiť tí, ktorí nás videli. Kaţdopádne na troch obecných akciách: Vítanie 

jari, Deň matiek, Obecné dni 2018 sme 

vydali zo seba maximum. 

Priznám sa, ţe vystúpenia vonku sú 

ľahšie, predsa len doma je doma. 

V kaţdom prípade sme cez ľudové pies-

ne, ale nielen cez nich našu obec priblí-

ţili ľuďom v Košickom Klečenove, 

v Lendaku, v Košickej Belej či 

v Hendrichovciach. A v čase, keď to bu-

dete čítať uţ máme za sebou aj účasť na 

Slovenskom dni krojov,  

ktorý sa konal v Banskej Bystrici.  

 Keďţe sa však blíţia komunálne voľby a náš spevokol začal svoju činnosť nástupom 

terajšej pani starostky je na mieste rekapitulácia: 

Začali sme vo februári 2015, vtedy sa zišlo 11 ţien a 15 muţov rôznych vekových      

kategórií. V súčasnosti sme uţ dlhodobo ustálení na počtoch 9 ţien a 11 muţov. 

Za 44 mesiacov odkedy sme spolu súbor absolvoval 39 vystúpení: 22 u nás doma,                               

v 17 prípadoch sme sa predstavili vonku. Z domácich vystúpení prím hrali Obecné dni, Deň 

matiek, Vítanie jari či akcie pre Klub      seniorov. Vonku sme sa predstavili napr. 

v Parchovanoch,  Šumiaci, na Dňoch Ukrajiny,  v Lendaku a v Košickej Belej. Môţeme sa 

pochváliť aj tým, ţe sme si uţili „hodinu 

slávy“ vystúpením v Slovenskom rozhla-

se. 

Čo treba výrazne podčiarknuť – ani jedno 

vystúpenie najmä vonku by sa neuskutoč-

nilo bez priameho zásahu a osobnej  an-

gaţovanosti našej starostky. 

Uţ si len treba poţelať, aby takáto hojná 

vyťaţenosť súboru naďalej pokračovala 

a aby si cestu medzi nás čo najskôr našlo 

čo najviac z Vás a je jedno koľko rokov 

či kríţikov Vás bude krášliť. 

       

                                                                                      Ing. Štefan Dutko   

                            vedúci SS 
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 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu             

obce Sokoľ 

                Obec Sokoľ uverejňuje podľa § 178 ods. 2 z ákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších      

predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: 

1. Bartolomej Dorov, Ing.,  58 r., riaditeľ, SMER - sociálna demokracia                                          

2. Martina Dutková, Ing., PhD., 43 r., starostka obce Sokoľ, Slovenská národná strana                

3. František Martinásek, 68 r., dôchodca, nezávislý kandidát                                                  

4. Gabriela Matejová, Bc., 57 r., vychovávateľka ŠKD, nezávislý kandidát                                         

5. Ľuboš Šuca, Ing., 44 r., štátny zamestnanec, ŠANCA                                                            

6. Juraj Vince, Ing., 55 r., objektový manaţér, SPOLU -  občianska demokracia 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného                            

zastupiteľstva      

               Obec Sokoľ uverejňuje podľa § 178 ods. 2 z ákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších pred-

pisov  zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jed-

notlivých volebných obvodov:  

Volebný obvod č. 1  

1. Oto, Brandebur, MUDr., Ing., 56 r., lekár, SPOLU – občianska demokracia                                                           

2. Gabriel Čorba, Ing., 24 r., tréner, ŠANCA                                                                                                                

3. Bartolomej Dorov, Ing., 58 r., riaditeľ, SMER – sociálna demokracia                                                                                  

4. Miroslav Gábor, 34 r., ţivnostník, Slovenská národná strana                                                                                               

5. Jana Gánociová, 35 r., administratívny pracovník, Slovenská národná strana                                                                    

6. Josef Hofman, 42 r., SZČO, ŠANCA                                                                                                                        

7. Michal Hreščák, 33 r., technik, SMER – sociálna demokracia                                                                                              

8. Róbert Hulič, Ing., 53 r., súkromný podnikateľ, ŠANCA                                                                                                  

9. Mária Jánošíková, 45 r., senior reprezentantka Slovak Telecom a.s., ŠANCA                                                                     

10. Anna Jozefová, Ing., 48 r., nezamestnaná, Kresťanskodemokratické hnutie                                                                                

11. Imrich Kapráľ, Ing., 50 r., SZČO, ŠANCA                                                                                                                        

12. Miroslav Maďár, Ing., 55 r., manaţér obchodu, SPOLU – občianska demokracia                                                                

13. František Martinásek, 68 r., dôchodca, nezávislý kandidát                                                                                                

14. Marek Onderko, 32 r., ţivnostník, Slovenská národná strana                                                                                

15. Ľuboš Šuca, Ing., 44 r., štátny zamestnanec, ŠANCA                                                                                                          

16. Gabriel Tutoky, Ing., PhD., 34 r., IT špecialista, Kresťanskodemokratické hnutie                                                                    

17. Juraj Vince, Ing., 55 r., objektový manaţér, SPOLU – občianska demokracia  

 


