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Oznam
Farský úrad Kostoľany
nad Hornádom organizuje
v dňoch 7. až 11. júla 2008

Detský letný tábor

Obecný úrad Sokoľ a spoluorganizátori
vás všetkých srdečne pozývajú na

VÍKEND V SOKOLI
v dňoch 5. a 6. júla 2008 s nasledovným
programom:
5. júla 2008 (sobota) o 12.30 hod.

14. ročník futbalového turnaja
O POHÁR STAROSTU OBCE (súťažia
družstvá Athletico Košice, Kysak, Košická Nová Ves
a Sokoľ)

6.júla 2008 (nedeľa) od 13.30 hod.
zábavno – športové podujatie

STRETNUTIE POD BALKOM
PROGRAM v nedeľu 6. júla 2008:
- zábavné hry pre deti a dospelých
- vystúpenie sokoľských detí z MŠ, ZŠ a folkl. skupiny
Karička (program moderuje Ľudka Farkašovská)
- jazda na koňoch
- skákací hrad pre deti
- stánky s občerstvením, pečené klobásy, beliše,
bioprodukty, umelecký drotár, riečna hliadka,...
- zoskok parašutistov
- príjemná hudba
- dobrý guľáš
- zapálenie vatry
- detská a riadna diskotéka (DJ Robo Kišidai)
Všetci ste srdečne vítaní, deti, dospelí, starší, celé
rodiny! Príďte sa spolu zabaviť, tešíme sa na vás!

v obci Sokoľ s témou
„ZOPRIEŤ SA OBROM“
Poplatok je 1 000,- Sk (strava
5x denne, režijné náklady
animátorov z Prešova, ceny pre
deti v súťažiach a hrách,…).
Ubytovanie je v kultúrnom
dome v Sokoli.
Prihlásiť sa môžete najneskôr
do stredy (2.júla 2008) na
farskom úrade alebo u pani
riaditeľky Kurucovej v Sokoli.
TEŠÍME SA NA VÁS!

Obecný úrad informuje
Vandalizmus - čo s ním ?

V dňoch 31. júna a 1. júla 2008 sa uskutočnila v zasadačke
obecného úradu mimoriadne zaujímavá výstavka starých
fotografií zo života obce. Návštevníci si prostredníctvom nej
mohli zaspomínať na dávny i nedávny Sokoľ, jeho minulosť,
tradície, zvyky, svoju mladosť,... Je pozoruhodné, aké zaujímavé
momenty sa v minulosti zachytili na týchto fotografiách, ktoré
majú v súčasnej dobe veľmi veľkú výpovednú hodnotu a celkovo
patria k dôležitým prameňom k poznávaniu minulosti obce
Sokoľ. Musíme vysloviť veľmi pekné poďakovanie tým občanom,
ktorí si dali tú námahu a prehrabali svoje rodinné albumy a
nezištne zapožičiali svoje fotografie na túto výstavku. Boli to
menovite: Gabriela Čorbová, Mgr. Margita Tarášková, PhDr.
Vlado Franka, Ján Ferenčík, Jozef Kuruc, Jozef Mikluščák, Jozef
Senčák, Magda Miklušová, Magda Tabačková, Mária
Grejtáková, Marika Slováková, Pavol Hreščák, Rudolf Vajda,
Tamara Vassová, Jozef Onderko a Viera Matejová. Teda,
fotografie poskytlo spolu 16 ľudí. Nie je to na takúto obec ako je
Sokoľ primálo? Len od týchto šestnástich občanov sa nám
podarilo získať vyše 250 zaujímavých fotografií. Koľko by ich
mohlo byť, keby boli prispeli aj ďalší občania? Dovolím si tvrdiť,
že v každej domácnosti sa nájdu nejaké tie staré fotografie.
Historické poznanie obce mohlo byť opäť viacej obohatené.
Nuž, napriek tomu malo to svoj zmysel, v budúcnosti veríme, že
svoje fotografie poskytnú viacerí občania.

Sokoľské nostalgie...

výstavka starých fotografií
...čo do dobrej pôdy zaseješ, nikdy nezahynie...
Na margo účasti musíme tiež len smutne konštatovať, že
nenaplnila naše očakávania. Verili sme, že takáto akcia sa bude
tešiť väčšiemu záujmu zo strany Sokoľčanov, rodákov obce,
ktorí majú určitý citový vzťah k svojej dedine. No, žiaľ, nestalo sa
tak.
Snáď len nám ostáva veriť, že aj ďalšie kultúrnospoločenské akcie, ktorých príprava si vyžaduje mnoho úsilia, čo
si ani možno mnohí neuvedomujú, sa stretnú s väčším záujmom
tých, ktorým sú určené, teda vás, Sokoľčanov.
Poskytnuté fotografie boli ešte pred vrátením svojim
majiteľom dnešnou modernou technikou skopírované a ich kópie
v digitálnej podobe založené do archívu Obecného úradu Sokoľ.
Tým sa zabezpečilo aj to, že budú zachované pre budúce
generácie a nedopadnú tak, že budú v budúcnosti vlastnými
deťmi a vnukmi spálené alebo vyhodené na smetisko. A to by
bola veľká škoda.
Anton Medvec

Mladí Sokoľčania sa ma nedávno stále
dookola pýtali, kedy už konečne dám osadiť tie
lavičky ku kultúrnemu domu, aby nemuseli
vysedávať na autobusovej zastávke, aby
svojím nie práve najvyberanejším slovníkom
nemuseli rušiť okolitých obyvateľov. Aby si
mohli niekam sadnúť, len tak sa porozprávať,
vyfajčiť pár cigariet (niektorí),...
Lavičky sú osadené, jedna ale dlho
nevzdorovala, akýsi silák vytrhol dosku aj
s betónovou nohou...
Bludný, začarovaný kruh... Pýtam sa
sám seba, môže byť táto krásna obec ešte
krajšou? Má zmysel pustiť sa napr. do
postupnej estetizácie verejných priestranstiev
bez rizika, že o chvíľu iní estetizátori všetko
zničia?
Mladí Sokoľčania, naša „budúcnosť“,
nie sú, samozrejme, všetci mechom buchnutí.
Naopak, poväčšine sú takí, akými mladí ľudia
majú byť - veselí, sčítaní, chytrí, múdri,
energickí. Chcú žiť, poznávať. Je však medzi
nimi aj „škodná“, niekto, kto nevie existovať bez
toho,
aby
niečo
nerozbíjal,
neničil.
Najsmutnejšiou
na
tomto
príbehu
je
skutočnosť, že sa vlastne všeobecne a
anonymne vie, aké partie mladých sa bezcieľne
po obci potulujú, zhruba a neurčito sa vie, kto je
aký kvietok, kto ničí obecný majetok, kto
kradne...
Milí rodičia, ako je možné, že v noci o
jedenástej môžete spokojne sedieť pred
televízorom (možno pri pive) a váš syn či dcéra
nie sú ešte doma?! Je vám skutočne absolútne
jedno, čo práve robia? Viete, že naposledy si
tieto naše 14-15-16-ročné deti kúpili fľašu
fernetu, vypili ju na zastávke a dole pri kostole
vulgáne nadávali a okrikovali akéhosi „starého
.uja“?! Ide o, žiaľ, problémové deti, ktoré vám
možno robia veľké vrásky na čele, no
ničnerobením, myslím si, ich šance prežiť
budúce roky spokojne a šťastne znižujete. Od
drobného vandalizmu je len krôčik do basy.
Všetci sa chceme tešiť zo svojich detí, všetci im
chceme pripraviť len tú najlepšiu budúcnosť,
ale najhoršou cestou je falošná láska, sloboda
bez kontroly, nulová motivácia detí v rodine a
presúvanie zodpovednosti za nezvládnutú
výchovu na plecia školy, obecného úradu...
Keď sme už pritom - obecný úrad
zrekonštruoval klubovňu mladých, ale otvorí ju
až vtedy, keď zodpovednosť za jej náplň
prevezmú samotní mladí a obávam sa, že tie
skupiny z nich, ktoré neskoro večer a v noci
rýhlym krokom brázdia Sokoľ - raz na cintorín
(aj tam, vraj, pijú), potom do Kopanej, o chvíľu
Pod Balk, potom hore Záhumním...tam nebudú
môcť byť. Čo tie deti vlastne hľadajú? Nie
náhodou našu rodičovskú pozornosť a lásku?
starosta
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