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Milí čitatelia,

    do rúk dostávate ďalšie tohtoročné číslo 
obecného občasníka, ktorý je popri 
aktuálnych informáciách zo života obce 
poobhliadnutím sa (najmä prostredníctvom 
fotografií) za letnými a jesennými 
podujatiami a aktivitami.
  Želáme vám pri čitaní našich novín 
príjemne strávené chvíle!

Redakčná rada

Pozvánka
Obecný úrad pozýva 
všetkých záujemcov

na Silvestrovský ples
v posledný deň roka 2008 - 

31.decembra
do kultúrneho domu.

Účinkuje hudobná skupina 
MARŠÁL,

organizátor pripraví 
zaujímavú tombolu.

Vstupné na spoločnú zábavu 
s priateľmi

je 350,- (poslednýkrát 
v slovenských korunách!!!) 

-v cene už tradične je večera,
občerstvenie a jeden 

tombolový lístok.
Predpredaj vstupeniek je 

na obecnom úrade.
Tešíme sa spolu s Vami 

na vítanie 
nového roka 2009 !

Ľudia žijú nie preto, že sa 
o seba starajú, ale z lásky, 
ktorú k nim cítia iní.

Lev Nikolajevič Tolstoj
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Farkašovská.



Obecný úrad informuje

Z posledných uznesení obecného 
zastupiteľstva v Sokoli vyberáme tie 
najdôležitejšie:

- schválený bol predaj hornej chaty (tzv. 
čajovne 2) na lyžiarskom vleku pánovi Ing. 
J. Spišákovi za 400 tisíc korún,
- poslanci schválili návrh hlavných zásad 
ochrany životného prostredia a udržiavania 
verejného poriadku v obci,
- prerokovaný a schválený bol aj rozbor 
hospodárenia Obce Sokoľv roku 2007 a 
rozbor hospodárenia za I.polrok 2008,
- obecné zastupiteľstvo odpredalo susednej 
obci Kostoľany nad Hornádom snežný pluh 
za 1000,-SKK (poznámka: pluh bol už viac 
rokov zapožičaný, pre použitie v našej obci 
pri využití súčasnej dostupnej techniky je 
nevhodný),
- bol schválený predaj pozemku na parcele č. 
1296 registra C katastra nehnuteľností s 
výmerou 40 štvorcových metrov pánovi D. 
Ronecovi za 200,- SKK za štvorák,
- bol schválený ročný členský príspevok do 
Miniregiónu Ružín vo výške 10,- SKK na 
jedného obyvateľa a poslanci súhlasili so 
vstupom obce tzv. miestnej akčnej skupiny 
rozvojového programu Leader a s 
vypracovaním jednotnej stratégie rozvoja 
miniregiónov okresu

Ako pokračuje výkup pozemkov? 

    Pretože v obci kolujú rôzne dohady a 
nepresné informácie v súvislosti s predajom 
pozemkov v lokalite Bánova a Šedličky, o 
vysvetlenie sme požiadali starostu obce 
PhDr.Vladimíra Franku:
       „Môžem s určitým sklamaním oznámiť, 
že výkup podielov v lokalite Bánová 
Občianskym združením Otcovo srdce sa 
definitívne zastavil. Príčinou je prenájom 
pôdy neidentifikovaných vlastníkov, tzv. 
neznámych vlastníkov, zo strany správcu - 
Slovenského pozemkového fondu firme 
M.K.M. Družstevná pri Hornáde do roku 
2015 - táto firma nastúpila po bývalom JRD 
a zaoberá sa farmárstvom. Otcovo srdce 
nechce čakať s realizáciou svojho 
zaujímavého projektu až tak dlho, hľadá 
preto iné lokality a som ním splnomocnený 
vyhlásiť, že už uzatvorené  zmluvy o 
budúcich zmluvách vráti dotknutým 
vlastníkom. 
   Výkup podielov v lokalite Šedličky 
pokračuje podľa dohodnutých podmienok a 
myslím si, že bude úspešne dokončený. 
Priebeh výkupu si začiatkom decembra 
tohto roka overí výbor vlastníkov na 
spoločnom rokovaní s investorom.“ 

Súťaž Plameňákov dňa 21. 9. 2008Vystúpenie folklórneho súboru Morena



Strašný jarok
   Neďaleko od Kráľovej studne pri ceste do Sokoľa tečie potok, 
ktorý odpradávna ľudia volajú Strašný jarok. Ale v noci sa nikto 
neodváži ani len vstúpiť do tohto tajomného údolia. Vravieva sa, že 
v lesoch, ktorými Strašný jarok preteká, bývala kedysi čudná striga 
so svojou dcérou Krvicou. Mali chalúpku v neprístupnej húštine 
z tŕnistého hložia a beda tomu človekovi alebo zvieraťu, čo sa sem 
zatáral...
   Veru, každý si dal dobrý pozor, aby naďaleko obišiel  to miesto hrôzy. 
Osamelé ženy vraj boli ľudožrútky a keď sa im nikto do cesty nepriplietol, 
vedeli si aj inak pomôcť. 
   Mali jedno oko, ktorým raz jedna, raz druhá pozerali. Ale tým okom 
videli viac, ako iní desiatimi. Keď si ho stará babizňa vzala, už zvrchu 
Pytakovej videla, či deti pasú húsky okolo Hornádu alebo ich zaháňajú 
povyše Hrubča. Akonáhle ich uvidela, premenila sa na jastraba a zletela 
k nim. Schmatla jedno do pazúrov a uniesla ho do svojej chalupy. 
   Keď sa nasýtila, požičala oko Krvici a išla spať. Jej podarená dcéra 
okom vyhľadávala miesta, kde pásol ovce alebo kravy nejaký pekný 
mládenec. Premenila sa na pôvabnú vílu a hrajúc sa s pestrofarebnými 
motýľmi prišla k nemu. Ani jeden neodolal jej kráse a poslušne ako psík 
hopkali za ňou až k chalupe, kde sa zamotali do húštiny a ona im mohla 
vysať krv.
  Po celé roky takto kántrili mládež z celého okolia, až raz sa stalo čosi 
neobyčajné. V ten deň pásol na grúni ovce Janík, syn sokolského 
starostu. Sedel v tráve a veselo si pískal na píšťalke. Keď ho Krvica 
zbadala, znova sa premenila na peknú vílu a začala ho vábiť svojim 
spevom. Mládenec si síce v tej chvíli spomenul na matkine výstrahy i reči 
žien v dedine, no pohľadu na krásne stvorenie pred sebou nedokázal 
odolať. Celý omámený kráčal za ňou až k Strašnému jarku. Už-už ho 
chcela Krvica chytiť do svojej pasce, keď si v tom uvedomila, aký je tento 
chlapec krásny. Kučeravé vlasy a oči, jeho oči mali akúsi záhadnú hĺbku, 
ktorá stiahla moc nad jeho osudom. Po prvýkrát neublížila svojej obeti, 
ale zabávala sa s ním až do šera. Potom s mu rýchlo stratila v lese, aby 
Janík nezbadal jej ozajstnú, škaredú tvár. 
   Na druhý deň ju Janík už sám čakal pri Strašnom jarku. Krvica sa čím 
ďalej, tým viac zamilovávala a hoci ju trápil hlad, nedokázala mu ublížiť.
   Láska zmenila aj pekného Janíka. Nejedol, nepil, len túžobne vzdychal 
a čakal na podvečer, kedy sa znova objaví jeho krásavica. Nevidel 
starosti matky a otca, nepočul výstrahy, aby nepásol ovce tak blízko 
Strašného jarku. Nič nepomáhalo, mládenec bol ako v závoji, utkanom 
z prevelikej lásky. Až raz, práve v čase konania púte na Malovesskej 
hore, nahovorili rodičia mládenca, aby vyhnal ovce na úpätie hory, ak sa 
dievča nemá čoho báť, príde za ním aj tam. 
   Práve v ten deň sa už Krvica ledva udržala na nohách. Dávno nepila 
ľudskú krv a tušila, že takto už dlho nevydrží. Rozhodla sa preto, že dnes 
sa s Janíkom uvidí naposledy. 
   Zbadala ho na posvätnej hore. Nahnevalo ju to, lebo dobre vedela, že 
na túto pôdu ona vkročiť nemôže. Zastala teda pod horou a dotiaľ na 
Janíka volala, lákala ho svojim spevom, privrávala sa mu milým hlasom, 
no nadarmo. Mládenec ju akoby nevidel a nepočul. Matka mu totiž 
potajomky zavesila na krk ruženec, aby víla stratila nad ním moc. 
Namiesto krásnej dievčiny videl pod kopcom len škaredú, zostarnutú 
ženu, ktorá naňho škriekajúcim hlasom vykrikovala. Schmatol ju za ruku 
a pritiahol hore na kopec. Zoslabnutá ježibaba sa v tej chvíli rozliala na 
kolomaž.
   Stará striga darmo čakala na svoju dcéru  v chalupe. Keď sa ani na tretí 
deň nevrátila, vydala sa ju hľadať, aby si oko mohla vziať, lebo od hladu 
sa jej už hlava krútila. Potulovala sa po skalnatom úbočí cestou-necestou, 
až sa zatárala do kruhu Malovesskej hory, kde ju stihol taký istý osud ako 
jej dcéru.
   Ľudia z okolia hory dodnes radi ukazujú dva veľké čierne kruhy, 
v ktorých nerastie tráva, ba  ani hmyz do nich nevojde. Odborníci síce 
tvrdia, že na tých miestach kedysi stáli pece na pálenie vápna a preto je 
tam zem na uhoľ spálená, ale tak či onak, netúlajte sa večer okolo 
Strašného potoka, lebo ktovie, či tam ešte i dnes nemátožia duše dvoch 
strigônskych žien – matky a jej dcéry. 

Z knihy Stratené šarišské príbehy a povesti
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A ešte zopár okamihov 
zo Stretnutia 
Pod Balkom...
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