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POZVÁNKY
Srdečne Vás, vážení Sokoľčania,
pozývame
19. decembra 2008 o 17.00 hod.
do kultúrneho domu
na VIANOČNÚ AKADÉMIU.
Účinkujú deti a žiaci sokoľskej MŠ a ZŠ

***
25. decembra 2008 o 15.00 hod.
do kostola
na JASLIČKOVÚ POBOŽNOSŤ,

Vážení Sokoľčania, milí naši čitatelia,
rok s rokom sa opäť stretá, všetci sme zrelší,
skúsenejší, ľudsky bohatší, snáď aj múdrejší... Predtým
však, kým sa s čašou vína poohliadneme za týmto rokom
a nazrieme do neznámych dní roka 2009, príde stíšenie sa
v tieni ozdobeného stromčeka, najkrajšieho symbolu
najkrajších sviatkov roka - Vianoc.
Vianoce sú pred nami, dovoľte, aby som Vám
všetkým zaželal, žeby ste ich prežili pokojne, spokojne a tak
radostne, ako si to tá načudnejšia, radostná a zároveň
najfantickejšia zvesť v ľudských dejinách zaslúži - Z Panny
Pán Ježiš je narodený!..
Nech Vám nový rok prinesie zdravie, spokojnosť,
pokoj, šťastie, nových, nefalšovaných priateľov a úspechy
vo všetkom, čo konáte. Nech prekvitajú Vaše rodiny a aj
celá naša obec!
PhDr. Vladimír Franka
starosta obce

K pozdravu sa pripájajú aj poslanci a zamestnanci obce

v ktorej sa pod režijným vedením
Mgr. Valérie Kurucovej
predstavia sokoľské deti.

Po vystúpení naše domácnosti
navštívia koledníci
v rámci Dobrej noviny.
***
31. decembra 2008 od 19.30 hod.
do kultúrneho domu
na SILVESTROVSKÝ PLES.
Hrá hud.skupina Maršál, čaká Vás
zaujímavá tombola a príjemná zábava.
(vstupenky sú v predpredaji
na obecnom úrade)

***
4. januára 2009 o 15.30 hod.
do kostola
na VIANOČNÉ VYSTÚPENIE
speváckeho zboru
sv. Kataríny Alexandrijskej z Kysaku
***

Vianoce mojej mamy
Za oknom poskakujú snehové vločky, vietor si veselo hvízda. Ja sedím doma, v teple, spytujem sa mamy: „Aké Vianoce si
prežívala doma na Liptove?“ Mama sa zamyslela a začala rozprávať: „Vianoce sa začali pesničkami. Moja stará mama počas
adventu spievala krásne piesne. Boli to typické omšové piesne. Keď sa blížil Štedrý deň, celý dom voňal koláčikmi a čistotou.
Ráno dvadsiateho štvrtého decembra nás už v obývačke čakal stromček s darčekmi. Stromček urobili rodičia, aby nám
zachovali čaro Vianoc. Po rozdelení darčekov sme sa poďakovali Ježiškovi. Začal sa čarokrásny deň. Mama postavila
na sporák do hrnca údeného kapra. Vedela z neho uvariť výbornú polievku, ktorá sa jedla s ryžou. Pri večeri na stole boli
položené oblátky, med, opekance s makom, zemiaky, ryby a ovocie. Najprv zapálili sviečku a potom sme sa všetci pomodlili
a prečítali stať zo Sv. písma. Nezabudli sme ani na tých, ktorí už medzi nami neboli. Potom sme všetci jedli, rozprávali sa
a boli šťastní. Po večeri sme sa poďakovali modlitbou Bohu. Posilnení jedlom sme šli svojim blízkym zaspievať koledu
Pred polnocou sme sa pozakrúcali do teplých kabátov a šálov a išli sme na polnočnú omšu.“- tu sa mama zastavila
v rozprávaní a z oka si zotrela slzu. Pozrela sa na mňa a povedala: „Vieš, Gregor, Vianoce sú preto krásne, že chceme byť
vtedy všetci lepší a ohľaduplnejší. Ale najdôležitejšie je, že sa narodil Ježiš Kristus. Bez neho by Vianoce neboli.“
Mama sa usmiala a podala mi čerstvo upečené medovníky. A ja som bol šťastný, že som doma s tými, ktorých mám rád a
to nielen cez Vianoce.
(prebraté)

Obecný úrad informuje
Dôležité oznamy obecného úradu
Vážení občania, NEVYUŽÍVAJTE na prechod Hornádu most Pod Balkom! Na
ľavom brehu rieky je v dôsledku tohtoročných búrok a záplav oporný pilier úplne
oddelený od základu, celý most na tomto mieste poklesol. Ako-tak ho ešte držia dva
betónové piliere na sokoľskej strane a chabý drevený pilier v strede rieky. Dokedy
však most vydrží?
Predpokladáme, že jeho život sa končí, doteraz nám všetkým slúžil verne. Dnes je
však hrozbou a ľahko môže zapríčiniť tragédiu.

●

Po našej obci sa v rámci nového adrenalínového športu na starých autách bez
technického osvedčenia a bez vodičských preukazov premáva pár mladých chlapcov,
ktorí chcú byť možno zaujímaví na internete, ale nás všetkých ohrozujú na zdraví a
možno aj na životoch. Apelujeme na ich rodičov a veríme, že všemožným spôsobom
zabránia svojim iste milovaným synom, aby sa stali ešte aj motoristickými vrahmi !!! A
my ostatní neváhajme a konajme - kto ich v aute uvidí napriek tejto výzve, nech
nestráca čas a volá na číslo 158 !
●

8. decembra 2008 sa na obecnom úrade uskutočnilo rokovanie tzv. pracovného
výboru vlastníkov so zástupcami investora k výkupu vlastníckych podielov v lokalite
Šedľičky. A záver? Investor preukázal uzatvorenie zmlúv o budúcich kúpnych
zmluvách u asi 60% vlastníkov a rozhodol sa, že už v budúcom roku začne s
vyplácaním dohodnutej kúpnej ceny (t.j. 400,- Sk za štvorcový meter).

●

Do pondelka 22.decembra 2008 pribudnú v ponuke obecného satelitu dva nové
programy – JOJ Plus a kresťanský Tv Lux.
●

Z posledných tohtoročných uznesení
obecného zastupiteľstva
v Sokoli (zasadalo 10.12.2008) vyberáme:
bolo schválené Rozpočtové opatrenie č.1/2008
na zmenu bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu
a finančých operácií,
●
poslanci schválili Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2008 o podmienkach určenia
a vyberania dane z nehnuteľností a č. 4/2008
o daniach za psa, za užívanie verejného
priestranstva, za ubytovanie, za hracie automaty
a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady,
●
bola oficiálne schválená kúpa pozemkov na
parcelách č. 590/1 a 590/2 registra „C“ (predtým
č. 590) s výmerou 1614 m2 za 100,- Sk (3,32
●

EURO) za štvorák (pozemok vedľa pozemku pána
Jozefa Lastoveckého),
●
prítomní poslanci vyslovili jednomyseľný
súhlas na odpredaj lyžiarskeho vleku a dolnej chaty
(dôvodom sú vysoké náklady na udržiavanie
technického stavu zariadenia najmä kvôli
bezpečnosti prevádzky a ich viacročná nulová
návratnosť)

Kultúra a šport
Ahoj, Sokoľčania!
Človek je tvor spoločenský. Tak táto správa
Vás určite neprekvapila. To, že vyhľadáva spoločnosť
ľudí s rôznymi záujmami a aktivitami je už iba dôvod,
ako si svoj cieľ a predstavu o živote naplniť. V našej
obci sa to hľadanie tak modernizovalo, že stačí otvoriť
okno a chvíľu počúvať obecný rozhlas. „Športový klub
Sokoľ pozýva...“, „Záujemcovia o stolný tenis...“,
„Cvičiteľka aerobiku oznamuje...“. No čo, ak nie som
športový typ a stačí mi, ak sa viem stretnúť s priateľmi
a nemusí to byť práve oslava? Žiaden problém.
Na hlásenie „Klub dôchodcov pozýva svojich členov
na brigádu..., na výlet,... na posedenie...“, tak na to sme
si už zvykli. Klobúk dolu, ako sa vedia seniori zísť. No,
pozor! Obecný úrad už má v talóne ďalšie oslovenie Klub mladých Sokoľčanov. Tak to bude pecka! Áno,
Sokoľčania, v našej dedine ozaj začal fungovať klub
mladých. Po rôznych nepríjemnostiach a slovných
prestrelkách cez internet sa za pomoci obecného úradu
a pár mladých zorganizovala skupina, ktorá by chcela
v dedine niečo zmeniť, no hlavne zmeniť k lepšiemu.
A tak sa v lete začali prípravy na otvorenie klubu
mladých. Nie, nikto z nás nechcel, aby nám starosta dal
kľúče od zariadenej miestnosti so slovami: „Nech sa
páči, starajte sa!“ My sme chceli dostať v prvom rade
šancu. Dostali sme ju, a tak sme si klub sami
vymaľovali, upratali, opravili osvetlenie a zaobstarali
nový nábytok. Obec prispela na materiál (nové plastové
okno, bezpečnostné dvere, omietka, podlaha, ...),
zakúpila stolný futbal a odsúhlasila náš vnútorný
poriadok a pravidlá.
Nechceme tam len vysedávať a klebetiť ako na
„mosciku“, my sa už teraz tešíme, ako budeme
konkurovať klubu dôchodcov na brigádach. Možno
k nám poniektorí aj prestúpia, veď kto o sebe rád tvrdí
že je starý. Ale pozor! Poriadok platí pre všetkých! Už
teraz sa tešíme, že si budeme môcť sami upraviť horné
ihrisko, že budeme môcť byť aktívni pri rôznych
podujatiach v obci, atď. Že je to utópia, že takéto
predstavy tu už boli, nech sa to nazýva ako chce, ale
bez myšlienky a chcenia ešte nikto nikdy nič
nedosiahol. Ak sa nám to podarí, tak potom môžeme
spokojne povedať, že v Sokoli sa nielen dobre býva, ale
aj žije.
Týmto článkom sa zároveň chceme poďakovať
všetkým sponzorom, no najmä pánovi starostovi
a obecnému zastupiteľstvu za ochotu, finančnú
i materiálnu podporu, no najmä za dôveru. Budeme sa
všetci usilovne snažiť nesklamať vás a dokázať, že
vieme niesť určitú zodpovednosť. Prajeme Vám
všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov
a bohatého Ježiška! 
Za mladých z klubu
Marek Jacko

Športový klub Sokoľ
bilancuje rok 2008
Prichádza čas, aby sme urobili bilanciu
za rokom 2008. Športový klub združuje tri
oddiely a to: futbalový, stolnotenisový
a kulturistický. Futbalový klub má tri mužstvá
a to mužov,dorastencov a žiakov. Muži hrali
na jar v V. lige, kde sa im nepodarilo zachrániť
a po vypadnutí hrajú znovu v I. triede
mestského majstrovstva Košice- mesto, kde
tiež v tých istých súťažiach hrajú aj dorastenci
a žiaci. Stolný tenis sa hraje zatiaľ len
rekreačne a kulturisti, ktorí momentálne kvôli
zriadeniu
klubu
mládeže
netrénujú
z priestorových dôvodov.
Pod Balkom máme veľmi pekný
športový stánok, ktorý nám doslovne všetci,
ktorí k nám prichádzajú, závidia. Na našom
futbalovom ihrisku ešte okrem našich
mužstiev, hrajú aj mužstvá Myslava
a Athletico „A“. Na našom peknom stánku sa,
žiaľ, stretávame aj s vandalizmom, ktorý sa
v obci
veľmi
rozmohol
a okrem
poškodzovania bol tento stánok aj viackrát
vykradnutý, kde okrem iných vecí nám ukradli
aj dve čisto nové futbalové lopty a rýchlovarnú
kanvicu. Zastávam názor, že kde mládež
nešportuje, takisto
to
dokazujú
aj
medzinárodne štatistiky, je veľmi vysoká
kriminalita. Preto by som chcel poprosiť
všetkých rodičov, aby svoje deti prihlásili
do športových krúžkov . V minulosti sa práve
mládeži športovo nevenovalo a preto je dnes
taký stav. Hlavne chceme vytvoriť možnosti ,
aby deti vo veku od 6-8 rokov sa začali
venovať športu a to futbal a stolný tenis, kde
Vám bude oznámené, kedy sa začne a kto ich
bude trénovať
Ďalším naším cieľom je
dokončiť terasu nad prístavbou a podkrovie
na šatni pod Balkom, aby ľudia hlavne
cez víkend by si mohli sadnúť a relaxovať
v prírode pri káve, zákusku a nejakých
dobrotách.
Tiež sa urobili úpravy na malom
ihrisku nad kultúrnym domom a obec
požiadala cestou eurofondov o dotáciu
na dokončenie tohto ihriska, kde po vytvorení
asfaltového koberca by sa ihrisko stalo
viacúčelové pre volejbal, basketbal, hádzanú,
hokej, tenis a v zime okrem hokeja aj
pre hokejbal.
Športový klub všetkým občanom obce praje
veľa zdravia a všetko najlepšie.
Viliam Lastovecký
predseda ŠK

Víťazná básnička
družstva „Višňarov“
na tohtoročnom
Stretnutí Pod Balkom:
V Sokoli je dobre žiť,
dýchať, jesť aj veľa piť.
Súťaže sú veľký hit,
každý sa môže zabaviť.
S vekom nie je žiadna sranda,
zabaví sa celá banda ocko, mamka, babka, pes,
až je z toho veľký des.
Zišlo sa nás dnes tu dosť
všetkým ľuďom pre radosť.
Sokoľčania sú dobrá banda,
s nimi je tu veľká sranda.
Sokoľčanka moderátor,
starosta je operátor,
učiteľka všetko vedie
a nad všetkým Pán Boh tu bdie.

V čase chutných kapustníc ponúkame recept na veľmi dobrú
(máme ju osobne vyskúšanú!!!)

FAZUĽOVÚ NEŽNÚ POLIEVKU:
Suroviny:
150 g sušených húb, 3 zemiaky, 2 nožičky gombaseckej, maďarskej alebo domácej klobásy,
1 mrkva, 4 dcl fazule rôznych druhov, pár sušených sliviek, 1 menšie údené koleno, 2 cibule, 4 klinčeky,
1 smotana na šľahanie, trocha koňaku (nemusí byť), trocha múky
Postup:
Údené koleno uvaríme vo vode, vyberieme, vykostíme, mäso pokrájame na malé kocky. Do vývaru
z kolena dáme fazuľu rôznych druhov, namočenú deň predtým, zemiaky a mrkvu nakrájané na malé
kocky, celú cibuľu, do ktorej pozapichujeme klinčeky, dve nožičky klobásy, sušené slivky a huby. Všetko
uvaríme do mäkka. Odstavíme, vyberieme klobásu, nakrájame na krúžky a spolu s mäsom vložíme naspäť
do polievky v hrnci. Pridáme smotanu a riadne zamiešame. Poprášime múkou, uvedieme do varu
a odstavíme. Mierne ochladenú polievku podávame s troškou koňaku, ktorý nakvapkáme do taniera.
Podávame s chlebom.
Dobrú chuť!
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