Občasník Obecného úradu Sokoľ

ročník V., č. 1

Hodina už pokročila, tvorstvo zmĺklo v údive.
Veď Ten, čo Pánom všetkého je, prichádza k nám v nahote.
Panna čistá, nádej istá, spásu nesieš v živote.
Už len chvíľku - vraví anjel - a svet sa zrodí v novote.
Kristus Kráľ sa má narodiť, spása všetkých národov.
Poďme teda, presvedčme sa, že Boh je víťaz nad smrťou.

Milí Sokoľčania,
dovoľte, aby som vám zaželal pokojné a na
nehu bohaté Vianoce.
Zvláštne čaro majú pre každého z nás vždy
a stále vianočné sviatky, keď vo svätvečer ten istý
Pán sveta cez diaľku stáročí vystiera ku nám svoje
detské rúčky a pozýva nás do objatia svojej
nekonečnej Lásky. Želám nám všetkým, obyvateľom
tejto milej obce, čitateľom našich skromných novín,
aby nás najkrajšie sviatky v roku obohatili najmä
o radosť z rozdávania samých seba.
A na prahu nového roka, ktorý sa zároveň
prekrýva so začiatkom nového volebného obdobia, sa
vám chceme my, zvolení predstavitelia obce,
poďakovať za preukázanú dôveru. Svoju prácu
chceme chápať ako službu v záujme rozvoja dedinky,
ktorá je naším domovom. Nový rok nech je teda plný
dobrého zdravia, šťastia, porozumenia a pokoja!
P. f. 2011
PhDr. Vladimír Franka
starosta obce

december 2010

POZVÁNKA
Srdečne vás pozývame
25.12.2010 o 16.30 hod.
do kostola
na Jasličkovú pobožnosť,
v ktorej sa pod režijným vedením
Mgr. Valérie Kurucovej predstavia
sokoľské deti.

OZNAM
Obecný úrad vyhlasuje nultý
ročník súťaže vo vonkajšej
vianočnej výzdobe rodinných
domov, bytov, záhrad. Komisia
posúdi vianočnú výzdobu v období
od 24.12.2010 do 6.1.2011, pričom
hodnotiť bude najmä celkový
estetický dojem (rozhodovať teda
nebude množstvo prvkov, ani ich
prehnaná
viacfarebnosť,
ani
svetelné efekty, ale cit, s akým je
výzdoba inštalovaná, farebná súhra
a súlad použitých efektov). Na
základe výberu komisiou obecný
úrad ocení vecnými výhrami
prvých troch umiestnených (na
výhru nie je právny nárok).
Tešíme sa na vašu fantáziu, milí
Sokoľčania!

Obecný úrad informuje
Výsledky komunálnych volieb
v Sokoli 27.11.2010
Výsledky komunálnych volieb v obci
Sokoľ sú nasledovné:
V zozname voličov bolo zapísaných 776
voličov, volieb sa zúčastnilo 246, t.j.
účasť bola 31,7%ntná.
Za starostu obce bol na obdobie 20102014 zvolený PhDr. Vladimír Franka,
ktorý získal 77,64% hlasov (191 hlasov).
Za poslancov obecného zastupiteľstva
na obdobie 2010-2014 boli zvolení:
1. Miroslav Matej (127 hlasov)
2. Pavol Bednár (126 hlasov)
3. Viliam Lastovecký (123 hlasov)
4. Martin Varga (122 hlasov)
5. PaedDr. Anna Vajdová (117 hlasov)
6. Jozef Lipovský (111 hlasov)
7. Andrej Matej (103 hlasov).
Za náhradníkov boli zvolení:
8. Peter Varga (100 hlasov)
9. Štefan Bodnár (83 hlasov)
10. Peter Boldižár (66 hlasov)
11. Miroslava Vajdová (62 hlasov)
12. Rudolf Teru (54 hlasov)
13. PhDr. Vladimír Franka (27 hlasov)

Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Sokoli
konaného dňa 17. 12. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Sokoli
Uznesením č. 2/2010
A. b e r i e n a v e d o m i e
výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Sokoľ dňa
27.11.2010,
vystúpenie novozvoleného starostu obce,
informáciu predsedu mandátovej a návrhovej komisie, že nie
sú žiadne zákonné prekážky vo výkone mandátu
novozvoleného
starostu
PhDr.
Vladimíru
Franku
a novozvolených poslancov Pavla Bednára, Viliama
Lastoveckého, Jozefa Lipovského, Andreja Mateja,
Miroslava Mateja, PaedDr. Anny Vajdovej, Martina Vargu vo
volebnom období 2010 - 2014.
B. k o n š t a t u j e, ž e
novozvolený starosta zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce,
novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Uznesením č. 3/2010
zriaďuje
komisie obecného zastupiteľstva, a to:
komisiu finančnú, legislatívnu a majetkovú
komisiu stavebnú a dopravnú
komisiu životného prostredia a verejného poriadku
komisiu pre školstvo, šport, kultúru a mládež a sociálne veci
komisiu na ochranu verejného záujmu
komisiu na vybavovanie sťažností na volených zástupcov
obce
komisiu bytovú

Obecný úrad informuje
Z volebného programu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva na roky 2010 – 2014 vyberáme:
Hlavnými cieľmi sú:
- dobudovanie nájomných obecných bytov,
- vybudovanie obecných nájomných bytov pre sociálne odkázaných obyvateľov,
- dobudovanie obecnej kanalizácie a čističky odpadových vôd,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií v celej obci s prioritou v časti Hrabiny,
- zrealizovanie komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci (v rámci nej dobudovanie siete verejného osvetlenia
v okrajových častiach obce) s využitím najnovších LED – technológií s cieľom výrazného ušetrenia nákladov na prevádzku
Ďalšími jej cieľmi sú:
- na úseku dopravy a rozvoja obce:
zabezpečiť verejnú dopravu minimálne na súčasnej úrovni, rokovať s verejným prepravcami o možnosti otvorenia nočného
autobusového spoja z Košíc,
zabezpečiť spracovanie dopravného projektu v rámci komplexného riešenia dopravnej situácie v obci,
zrealizovať postupnú rekonštrukciu a opravu rigolov a udržiavanie koryta miestneho potoka,
zabezpečiť výstavbu autobusovej zastávky pri vstupe do obce a chodníka pre chodcov na časti Kostolianskej ulice,
v spolupráci so správcom prístupovej cesty do obce iniciovať osadenie ochranných zvodidiel na mostíku cez Strašny jarek,
zabezpečiť komplexné prepracovanie územného plánu obce, v rámci neho vytvoriť predpoklady pre otvorenie nových
stavebných obvodov na individuálnu bytovú výstavbu
- na úseku ochrany verejného poriadku a životného prostredia:
zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pri autobusovej zastávke, kostole a pri obecnom úrade online kamerami,
prehlbovať spoluprácu s obvodným oddelením PZ v Kysaku,
zabezpečiť vybudovanie obecného kompostoviska,
zabezpečiť v spolupráci so základnými školami v Sokoli, Družstevnej pri Hornáde a Kostoľanoch nad Hornádom,
s občianskymi združeniami a aktivistami pravidelný monitoring tých lokalít v okolí obce, v ktorých sú pravidelne zakladané
a obnovované čierne skládky, prostredníctvom žiakov – environmentálnych aktivistov pôsobiť preventívno - výchovne
medzi ostatným obyvateľstvom
zabezpečiť postupnú likvidáciu čiernych skládok v okolí obce,
zrealizovať postupnú sadovú úpravu nového cintorína a Hlavnej ulice
- v sociálnej oblasti:
naďalej byť všemožne nápomocný pri riešení vážnych životných situácií obyvateľom obce,
podporovať činnosť Klubu seniorov, usilovať sa o nárast počtu jeho členov,
ponúknuť a podľa záujmu aj zrealizovať verejné stravovanie dôchodcov a iných sociálne odkázaných osôb
- v oblasti rozvoja športu, kultúry a práce s mládežou:
v úzkej spolupráci s mladými obyvateľmi obce revitalizovať činnosť Klubu mladých,
zabezpečiť výstavbu viacúčelového ihriska,
naďalej zabezpečiť využívanie sály kultúrneho domu na menšinové športové aktivity predovšetkým obyvateľmi obce,
dobudovať objekt šatní na futbalovom ihrisku, zabezpečiť estetizáciu objektu,
v spolupráci so Športovým klubom Sokoľ sa usilovať o stav, aby do masových a menšinových športových aktivít boli vo
väčšej miere zapájaní mladí obyvatelia obce,
obnoviť tradíciu ochotníckeho divadla v obci,
organizačne - technicky zabezpečiť obnovenie činnosti ženskej speváckej skupiny, udržať činnosť mužskej speváckej
skupiny,
udržať a rozvíjať tradičné obecné podujatia – obecný dní Stretnutie Pod Balkom, futbalového turnaja O pohár starostu obce,
Májového výletu do okolia obce, Silvestrovského plesu,
založit tradíciu Sokoľského majálesu určeného hlavne obyvateľom obce a rodákom,
zabezpečiť obnovenie aktivít dobrovoľného požiarneho zboru,
zabezpečiť v rámci ochrany kultúrneho dedičstva rekonštrukciu miestnej zvonice, pripraviť podmienky na otvorenie stálej
expozície v jej priestoroch,
v spolupráci s obyvateľmi obce zabezpečiť vydanie publikácie s pracovným názvom Sokoľské reminiscencie zostavenej zo
starých fotografií z rôznych oblastí života v obci
- na úseku rozvoja školstva:
v spolupráci s vedením základnej školy naďalej podporovať činnosť malotriedky,
v spolupráci s vedením materskej školy obnoviť tradíciu súťaže spevákov ľudových piesní (škôlkarov) Hornádsky sláviček,
zabezpečiť postupnú rekonštrukciu fasády budov základnej a materskej školy a výmenu okien,
- na úseku všeobecnej správy obce a informovanosti:
čiastočne rekonštruovať oficiálnu internetovú stránku obce s cieľom ponúknuť jej návštevníkom väčšiu informovanosť
o dianí v obci,
prehodnotiť a aktualizovať všetky základné dokumenty Obce Sokoľ,
zamedziť daňovým únikom pri všetkých druhoch miestnych daní a poplatkov efektívnejším vymáhaním pohľadávok

Kultúra v obci
Prezentácia knihy Sokoľ v premenách času
Dňa 13. novembra 2010 sa uskutočnila slávnostná
prezentácia historicky prvej monografie obce Sokoľ,
ktorá dokumentuje dejiny obce od jej počiatku až po
súčasnosť. Milé a vydarené podujatie sa uskutočnilo
v roku 740. výročia prvej písomnej zmienky o názve
Sokoľ a tešilo sa veľkému záujmu Sokoľčanov,
rodákov a návštevníkov. Slávnostný večer obohatili
svojím vystúpením deti materskej a základnej školy v
Sokoli, sokoliarska skupina Aquilla z Bojníc
predstavením dravcov a napokon vyvrcholením bolo
impozantné vystúpenie folklórnej skupiny Šumiačan
zo Šumiaca, s ktorou Sokoľčania spriadajú vrúcne
priateľstvo.
Doteraz v srdciach účastníkov ostáva hrejivá
spomienka z tohto stretnutia, ktoré, dovolím si tvrdiť,
patrilo medzi najkrajšie a najväčšie tohtoročné
sokoľské podujatie.
Knihu Sokoľ v premenách
času získa ako vianočný
darček od obecného úradu
každá sokoľská domácnosť.
Ostatné výtlačky nad tento
rámec si bude možné
zakúpiť na obecnom úrade
v cene 5 €.

Dňa 8. októbra 2010, v roku 15. výročia konsekrácie
sokoľského chrámu, sa uskutočnila aj slávnostná
posviacka obnovenej svätyne kostola
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