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Pozvánka
Obecný úrad pozýva
v nedeľu, 5. júla 2009,
všetkých Sokoľčanov
a priaznivcov obce
na II. ročník podujatia

Stretnutie Pod Balkom.
V rámci neho organizátori
pripravujú 15. ročník
futbalového turnaja
O pohár starostu obce
a bohatý zábavný program
pre deti aj dospelých.
Tešíme sa na vás!
HUNCÚTSTVO STRÝKA ŠANIKA
V tom čase, keď sa táto príhoda stala, nebol v našej dedine kostol, ani žiadne autobusové spojenie s okolitými dedinami. Cesty boli hrboľaté ako chrbát ťavy.
Strýko mojej mamy, Šani, mal kone - štajeráky, ktoré mu nejeden gazda závidel. Srsť mali lesklú a hladkú ako hodváb. Nohy a chrbty mocné. Veď sa o nich strýko aj náležite staral. Ovsa im neľutoval a každé ráno
sa im venoval hodinu – dve. Vyčesal ich, nohy im vyumýval, čistú vodu až z prameňa doniesol.
Pred richtárskou službou, ktorou bol v obci poverený a prácou na poli kone mali prednosť.
A tak nečudo, že na svoje kone bol vždy hrdý. Volali ho so záprahom na každú svadbu v dedine.
V jednu nedeľu (lebo svadby boli iba v nedeľu), vyzdobil svoj voz - rebriňak, na ktorom sa zvážalo seno
a slama. Zo širokých dosiek urobil do voza provizórne lavice, ktoré prikryl ručne tkanými kobercami. Kone
prikrášlil papierovými farebnými stužkami a paráda bola hotová.
Dostalo sa mu cti, že viezol do kostolianskeho kostola na svadbu družbov a družičky. Cesta tam prebehla
bez problémov. Na spiatočnej ceste boli v poradí druhí. Pred nimi išli v inom voze novomanželia s rodičmi
a kmotrovcami. V ten sviatočný deň sa koňom akosi nechcelo pridať do kroku. Mladucha s rodinou už boli asi
kilometer pred nimi, čo sa mládeži nepáčilo. Pokrikovali: „Báči, hádam ste tie vaše kone dnes nenakŕmili?
Vlečú sa ako slimáci!“ pre váženého richtára to bola urážka a tak si v duchu povedal: - Veď ja vám ukážem, aké
rýchle vedia byť moje kone. Vedel šikovne narábať s liacami, bičom a na jeho pokriky kone hneď reagovali
a urobili to, čo on chcel. Zakričal: „Hej, Pejko, Piťo, doprava, teraz doľava.“ Voz sa nakláňal z jednej strany
na druhu. Blížil sa k Strašnému jarku a strýko Šani zakričal: „Parobci, dievky, vidím pred sebou ohavu.
Zatarasila nám cestu. Držte sa dobre! Musím ju odsotiť do priekopy.“ Nevedno, akou šikovnosťou dokázal voz
za pomoci koní nakloniť tak, že družbovia popadali na cestu. Našťastie sa nikomu nič nestalo, až na malé
odreniny, ktoré nestáli za reč.
Mladá chasa ešte pred obradom v dome nevesty bola potúžená alkoholom, veď sa tancoval „družbovský
tanec“ a ten bez alkoholu by nemal správny rytmus. Skoro polovicu cesty mali pred sebou a kým mládež prišla
na hostinu do domu nevesty, každý z nich potvoru pri Strašnom jarku videl ináč. Pre jedných bola malá, pre
iných veľká, jedni ju videli ako smrtku, druhí čerta.
Šani báči sa potmehúdsky usmieval a šomral si popod nos: „To máte zato, že ste urazili mňa a moje kone,
ktoré nemajú páru široko-ďaleko. V strachu o svoj život ste videli mátohu, ktorá bola iba vo vašich
predstavách.“
Mária Boháčová

Obecný úrad informuje
V sobotu, 9.5.2009, mal v kostole v Malej
Vieske koncert český spevák Jiří Zmožek.
O svojich dojmoch z neho hovorí:
„Starosta obce Sokoľ, pán Dr. Vladimír Franka,
mi kdysi napsal krásný dopis ohledňe mých
písniček. A tak jsem s očekáváním jel do této
malé obce blízko Košíc. A musím řict, že jsem byl
překvapen neobyčejně mile. Ješťe dnes mám
v sobě pochnutí z nádherných setkání a celé řady
nadšených podékování za tento koncert. Myslím,
že není nic lepšího, než nechat mluvit pana
starostu slovy, které nám poslal ve svém dopise.
Pán Zmožek,
Ďakujem Vám, Vašej pani, pánovi Mamojkovi
a celému Vášmu tímu za skvelý koncert
v predvečer Dňa matiek 9.5.5009 v krásnom
chráme Narodenia Panny Márie v Malej Vieske.
S kým sa stretnem, kto na tomto koncerte bol,
každý mi hovorí o nevšednom duchovnom
zážitku, o radosti, ktorú pri Vašej hudbe zažil
a s ktorou sa vrátil domov medzi svojich blízkych.
Aj ja si (hoci už Vašu duchovnú hudbu ako-tak
poznám) stále púšťam Slzy sedmi bolestí, Otče
múj, Ave Maria, Vaše ďalšie hity. V čom tkvie ich
sila? Zrejme v duchovnej sile interpreta.
Teším sa na Váš októbrový koncert u nás!“

V sobotu, 30. mája 2009, si Sokoľčania pripomenuli 20. výročie výstavby a sprevádzkovania
materskej školy. Tá bola slávnostne otvorená 7. 4. 1989. Oslavy spestrili vystúpenia detí
zo škôlky a zo základnej školy a ako hosť aj finalistka súťaže Slovensko má talent – Martinka
Bobáňová. Z tejto milej akcie prinášame zopár záberov.

Obecný úrad informuje
Z uznesení Obecného zastupiteľstva:
Uznesením č. 63/2009
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Sokoľ
na rok 2009
Územný plán Obce Sokoľ – zmeny a doplnky
Všeobecné záväzné nariadenia Obce Sokoľ č. 1/2009
k záväzným častiam Územného plánu Obce Sokoľ –
zmeny a doplnky
Uznesením č. 66/2009
Schvaľuje
Vstup Obce Sokoľ do Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013
spolu s maďarskou partnerskou obcou Trizs s cieľom
podania spoločného projektu na získanie finančných
prostriedkov na výstavbu kanalizácie a ČOV.
Uznesením č. 70/2009
Schvaľuje
Rozbor hospodárenia Obce Sokoľ za rok 2008
Žiada
Starostu obce zabezpečiť odborný audit hospodárenia
Obce Sokoľ za rok 2008 a predložiť ho na prerokovanie
na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli.
Uznesením č. 72/2009
Schvaľuje
Vyradenie časti majetku Obce Sokoľ z dôvodu poškodenia
a nefunkčnosti tak, ako je to uvedené v Zápisnici
inventarizačnej komisie zo dňa 10.2.2009 v nadobúdanej
hodnote 4548,03 € (137.014,- SKK).
Uznesením č. 73/2009
Schvaľuje
Predaj budovy čajovne l. súpisné číslo 459, vedenej
na liste vlastníctva č. 458 Ing. Jánovi Spišákovi, Trieda
SNP 73, 040 01 Košice za 23 500,- € (707,961,- SKK).
Uznesením č. 74/2009
Schvaľuje
Príspevok vo výške 100,- € pre Obec Trebejov
na usporiadanie osláv 720. výročia prvej písomnej
zmienky o obci.

Výsledky volieb do Europského parlamentu dňa
6.6.2009 v Sokoli:
Účasť bola 18,53%, teda zo 750 zapísaných voličov
sa volieb zúčastnilo 139. 7 hlasov bolo neplatných.
Poradie strán: 1. Smer-SD: 27,27%, 2. SDKÚ-DS:
20,45%, 3. KDH: 17,48%, 4. Slob. fórum: 15,90%,
5. SNS: 6,81%, 6. Sloboda a Solidarita: 5,30%,
7. ĽS-HZDS: 3,78%, 8. KDS-OKS: 1,5%, 9. DS:
0,75%. Ostatné kandidujúce strany nezískali ani
jeden hlas.

Dňa 10.5.2009 sa v kultúrnom dome
uskutočnila slávnostná akadémia pri
príležitosti Dňa matiek

Obecný úrad informuje
Z činnosti obecného úradu:

Májová turistika do prírody 8.5.2009

- v objekte futbalovej šatne prebieha dobudovanie
podkrovia (zatepľovanie, konečná úprava stien a podlahy),
- došlo k rozšíreniu siete verejného osvetlenia
s osadzovaním nových stĺpov na uliciach Slnečná ( pri
Lažnici), Záhradná (Záhumnie), Uhrinčanská
(hore
Uhrinčom)
a zčasti Na Balku a starom cintoríne
(osvetlená bude aj Pramenná ulica),
- na Hrabinách bola spevnená a upravená miestna
komunikácia medzi ulicami Hrabová a Dubová,
- v kultúrnom dome boli komplexne zrekonštruované
sociálne zariadenia
Iné zrealizované akcie a podujatia: - Obecný úrad pripravil
31. januára t.r. vydarené Fašiangové stretnutie so seniormi,
- 8. mája sa tradičnej turistiky do okolia obce zúčastnil
doteraz najväčší počet turistov a návštevníkov,
- 9. mája, v predvečer Dňa matiek, mal v kostole
Narodenia Panny Márie v Malej Vieske krásny koncert
český spevák Jiří Zmožek (najbližšie do Sokoľa zavíta
24. októbra),
- 10. máj bol Dňom matiek – kultúrny dom ožil vrúcnymi
a neopakovateľnými vystúpeniami sokoľských detí,
so svojimi šikovnými učiteľkami pripravili mamičkám
kytičku uvitú z milých slov a ešte milších tančekov,
- 30. mája sa školský dvor premenil na miesto milého
stretnutia súčasných a bývalých žiakov miestnej materskej
školy, ich rodičov, bývalých a súčasných školských
zamestnancov
a širokej
verejnosti pri príležitosti
20. výročia otvorenia materskej školy (vo veľmi bohatom
a dojímavom kultúrnom programe vystúpila aj malá
speváčka, heligonkárka a tanečníčka Martinka Bobáňová
z Terchovej)
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