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Vážení Sokoľčania,
dovoľte mi opätovne sa prihovoriť formou našich obecných novín. Touto obľúbenou formou chcem pokračovať v
informovaní obyvateľov o dianí v Obci Sokoľ. Keďže toto číslo vychádza v mesiaci jún, keď už je naša príroda všade,
kde sa len pozrieme hýriaca sa krásnymi farbami, chcela by som poprosiť Vás, občanov, aby ste sa aj naďalej podieľali
v našej obci svojou aktivitou, skrášľovaním našej krásnej obce a tým spoločne vytvorili kútik Slovenska, s ktorým sa
môžeme popýšiť. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa už začali aktívne podieľať na aktivitách v našej
obci. Konkrétne poďakovanie je uvedené v rubrike Poďakovanie dobrovoľníkom. Som veľmi rada, že sa stále nájdu ľudia, ktorým záleží na ich okolí. Za malú chvíľu tu máme čas prázdnin, dovoleniek a my máme predo dvermi ešte aj
Obecné slávnosti Pod Balkom, na ktoré Vás srdečne pozývam.

Ing. Martina Dutková, PhD.

Začiatkom júna sa žiaci Základnej školy
v Sokoli,
spolu s učiteľmi zúčastnili Školy v prírode. Štát prispel
každému žiakovi I. stupňa ZŠ sumou 100 €, aby sa tejto
akcie mohli zúčastniť aj deti zo sociálne slabších rodín.
Využili sme to a školu v prírode sme absolvovali
v hotely Kremenec v Tatranskej Lomnici. Program sme
mali každý deň veľmi pestrý a zaujímavý.
V rámci vyučovania si žiaci upevňovali poznatky
z prírodovedy, vlastivedy a prvouky v múzeu TANAP-u
a na náučnom chodníku Pramenište.
Tam pozorovali živočíchy, podľa informačných

tabúľ určovali rastliny a sledovali stopy zvierat.
Okrem toho si vychutnali člnkovanie na jazere,
relaxovali vo wellness centre a plávali v novootvorených
bazénoch hotela Urán. Boli aj na celodennom výlete a navštívili Štrbské pleso. Nakúpili si darčeky a suveníry.
Z konského koča obdivovali krásy našich veľhôr. Večer
relaxovali pri stolnom futbale, ale boli aj na lezeckej stene
v miestnom horolezeckom klube.
Deti sa pobytu veľmi tešili a my učitelia sme radi, že
štát im niečo také umožnil.

Obecný úrad Sokoľ Vás srdečne pozýva na
Dni obce,
ktoré sa uskutočnia 2.7.2016 (sobota) o 17.00 hodine na ihrisku Pod Balkom
s bohatým programom a príjemným občerstvením.
Na svoje si prídu všetky vekové kategórie.
Sprievodné podujatia:
- vystúpenie detí z MŠ a ZŠ Sokoľ,
- vystúpenie občianskeho združenia „Žijem hudbou“,
- divadlo „Milénium“
- spevácky súbor „Sokoli“,
- Veronika Bačinská,
- folklórny súbor z Čane a Košickej Belej,
- spevácka skupina „Dubina“ z Košíc,
- ukážky prác hasičov a polície,
- súťaže pre deti,
- jazda na koni,
- súťaž vo varení guľášu.

Kolektív ZŠ
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O z n a - čenie Kuka nádob
Opätovne upozorňujeme občanov,
Úhrada nedoplatkov za rok 2016 a predchádzajúce
aby si svoje kuka nádoby označili menom,
roky
nakoľko v poslednom období dochádza k
Upozorňujeme tých občanov, ktorí neuhradili čoraz častejšiemu odcudzeniu týchto nádob.
svoje záväzky za rok 2016 a predchádzajúce roky na
dani z nehnuteľnosti a komunálnom odpade, aby tak
urobili do 30.6.2016. V opačnom prípade obec pristú- Vypúšťanie žúmp
pi k exekučnému konaniu.
Obecný úrad Sokoľ upozorňuje na prísny zákaz vypúšťania obsahu žúmp do potokov a na verejné
priestranstvá. Takýmto konaním sa občan dopúšťa
VÝZVA MOTORISTOM
porušovania:

Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neObecný úrad vyzýva vodiskorších zmien a predpisov,
čov, aby dôsledne dodržiavali

Stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. v znení nepredpísanú rýchlosť
skorších zmien a predpisov,
50 km/h pri jazde po miestnych
VZN Obce Sokoľ o odpadoch č. 2/2015.
komunikáciách, ale najmä pri vchádzaní a vychádzaní 
Nedovoleným vypúšťaním žúmp sa nielenže znečisz obce v smere na Kostoľany nad Hornádom.
ťuje životné prostredie, ale znepríjemňuje sa tiež život
zápachom celej ulici. V prípade kontroly Okresného
FÚRA 2016
úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné
Oznamujeme občanom, že nálepky prostredie, je občan povinný sa preukázať dokladmi o
FÚRA 2015 mali platnosť do spôsobe likvidácie obsahu žumpy.
30.05.2016. Od 01.06.2016 nadobudli
platnosť nálepky FÚRA 2016, ktoré
obdržíte po úhrade
poplatku za Čerpanie dovoleniek
komunálny odpad.
Oznamujeme občanom, že z dôvodu čerpania dovoleniek budú úradné hodiny na obecnom úrade
Stavebný odpad
od 4.7.2016 do 21.8.2016 v čase od 06.00—10.00
hod.
Obecný úrad oznamuje, že od 1.1.2016 je každý
stavebník povinný pred kolaudačným konaním požiadať a zdokladovať pre Okresný úrad Košice - okolie,
odbor životného prostredia spôsob nakladania s jed- Upozornenie pre všetkých majiteľov a držiteľov psov
notlivými druhmi odpadu, ktoré vznikli v rámci reali- Obec Sokoľ na základe sťažností obyvateľov
a v zmysle zákona č. 282/2002
zácie danej stavby a to predložením faktúr za znešZ.Z. , ktorým sa upravujú niekodnenie, resp. zhodnotenie odpadu.
ktoré podmienky držania psov
opätovne upozorňuje občanov
Pneumatiky
Obce Sokoľ, aby venovali zvýOznamujeme občanom, že v zmysle zákošenú pozornosť pohybu svojich
na č. 79/2015
Z. z. § 69 odst. 8
psov na verejných priestrans účinnosťou od 1.1.2016 použité pneumastvách. Obecný úrad v prípade
tiky nie je možné sústreďovať pri kultúrvýskytu samovoľného pohybu
nom dome. Preto žiadame občanov, aby
psov pristúpi k odchytu týchto zvierat
odchytovou
službou a všetky náklady s tým spojené budú uplatňopoužité
pneumatiky
odovzdali
vané u majiteľov psov.
v autorizovaných pneuservisoch, ktoré sú
povinné ich odobrať v zmysle vyššie uvedeného zákona bezodplatne. V prípade
vyžiadania poplatku za odber pneumatík je potrebné
kontaktovať Inšpekciu životného prostredia.
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Klub dôchodcov
vytvára priestor pre
stretávanie sa seniorov na
vyplnenie voľného času
rovnako starých ľudí, ktorých spájajú rovnaké záujmy.
Ide o aktivity
ako sú návštevy kultúrnych podujatí, nácvik kultúrnych programov najmä ľudového spevu, poznávacie zájazdy, návštevy termálnych kúpalísk, oslavy,
jubileá, brigády, turistika a pod.
V starobe je dôležité mať zmysel života a byť
užitočný predovšetkým, pre rodinu, ale aj pre obec.
Najhoršie je zavrieť sa doma a smútiť nad tým, koľko
mám rokov a čo ma všetko bolí. To je vždy začiatok
niečoho zlého, čomu by sme sa mali vyhýbať.
O to sa snažíme aj v našom klube, kde je veľa
osamelých, najmä žien, ktorým dobre padne zájsť si
do
spoločnosti,
medzi
svojich
rovesníkov
a odreagovať sa od bežných starostí.

Druhou významnou akciou bola oprava kríža pod Lipou. Veľkú zásluhu má
Jozef Lastovecký s manželkou
Máriou. Pri čistení a natieraní
oplotenia pomáhali: Ján Ferenčík,
Pavol Hreščák, Ján Vajda, Jozef
Mikluščák, Milan Koša.

Dňa 18.5.2016 sa uskutočnil výlet do Vysokých
Tatier a Levoče. Naši seniori si popozerali krásy Tatier. Cestou späť sme sa zastavili v Levoči v kostole
sv. Jakuba. Bol
nám podaný podrobný
výklad
o oltári Pavla majstra z Levoče. Z
výletu sme mali
všetci krásny zážitok.

V popredí vidíme nášho najstaršieho účastníka
zájazdu Ruda V., ktorý aj napriek zákazu svojho brata, že sa nesmie ponáhľať, všetkých nás predbehol
a kým sme
my vyšli
na Popradské pleso,
on už tam
pozoroval
kamzíky
na skalách. Akcie v najbližšom období:
8.7.2016 – návšteva remeselníckych trhov
v Kežmarku.

Seniori sa zúčastnili aj na brigáde pri stavaní
ohrady na starom cintoríne, ktorú organizoval Obecný
úrad Sokoľ a určite prídu aj na brigádu pred
„Dušičkami“.
Je našou povinnosťou pomáhať obci, pretože
obec vo svojom rozpočte myslí aj na starších ľudí. Z
Klub seniorov vyvíja nasledujúce činnosti:
týchto prostriedkov si môžeme dovoliť aj pekné, zauDňa 18.3.2016 bola brigáda pri kostole - úprava jímavé výlety. Za to všetko sa chceme poďakovať
terénu. Zúčastnili sa členovia: Anna Jánošíková, pánom poslancom a pani starostke Obce Sokoľ.
Mária Balogová, Mária Ferenčíková, Rudolf Vajda,
M. Koša, P. Hreščák
Ján Vajda, Pavol Hreščák, Ján Ševčík, Ondrej Matej,
Milan Koša.

Sokoľské zvesti, občasník Obecného úradu Sokoľ, redakčná rada: Obecný úrad Sokoľ. Grafická úprava: Ing. Martina Dutková, PhD.. Vychádza
ako neperiodická tlač, nepredajné. Kontakt: 055/ 7290 468, 055/7290 469, e-mail: starosta@obecsokol.sk, www.obecsokol.sk
Príspevky neprešli jazykovou ani štylistickou úpravou.
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vi a Marekovi Onderkovým,
 pri zveľaďovaní obce – Športovému klubu Sokoľ, Klubu
Touto cestou Obec Sokoľ ďakuje sponzorom a dobrovoľníkom seniorov, Lukášovi Lastoveckému, Miroslavovi Gáborovi,
Jozefovi Vargovčákovi, Vladimírovi Jánošíkovi, Jurajovi
 za vecné dary na zriadenie siene ľudových tradícií: p. Anne Onderkovi, Jaroslavovi Sepešimu, Róbertovi Tóthovi, Martinovi
Kočíkovi.
Thurocziovej, Zuzane Gáborovej, Margite Taraškovej
Brigáda na cintoríne – Viliamovi Lastoveckému, Jozefovi Lastoa pozostalým po Anne Balčíkovej,
veckému, Miroslavovi Bednárovi, Štefanovi Dutkovi, Ondrejovi
 sponzorovi pri výstavbe krbu a komína v Altánku na Futba- Gálovi, Jánovi Ferenčíkovi, Milanovi Košovi, Jánovi Vajdovi,
lovom ihrisku pod Balkom – p. Lukášovi Lastoveckému,
Ondrejovi Štofkovi, Pavlovi Šefčíkovi, Mariánovi Gáborovi,
 za výsadbu kvetov a starostlivosť – p. Hudáčkovej,
Ľubošovi Šucovi, Jurajovi Balogovi, Jozefovi Amrichovi, Jánovi
Jurkovej a Špičkovej,
Baloghovi, Pavlovi Hreščákovi.
 pomoc pri kultúrnych podujatiach – p. Stanislavovi Slováko
Ešte raz ďakujeme!
vi, Miroslavovi Gáborovi, Viliamovi Lastoveckému, JurajoIng.Martina Dutková, PhD.

Poďakovanie dobrovoľníkom

Výsledky a tabuľky futbalistov.
Muži:
KE-Sokoľ-Athletico Ke 3:1 , Gyňov-Lok.KE-Sokoľ
0:3, Roma Kecerovce-Lok.KE-Sokoľ 2:5 Kavečany Lok.KE-Sokoľ 1:1 , Lok.KE-Sokoľ - Koš.Belá 1:0, Slávia
Tu KE- Lok.KE- Sokoľ 3:0.
Lok.KE-Sokoľ- Poľov 4:0.
Tabuľka:
1.Slávia TU KE
2.Lok.KE.-Sokoľ
3.Kavečany
4.Zlatá Idka
5.Koš.Belá
6.Athlatico KE
7.Roma Kecerovce
8.Poľov
9.Gyňov

15.13.1.1 74:17
15.13.1.1 68:14
14.8.2.4
35:31
15.7.3.5
32:33
15.6.3.6
30:27
15.5.1.9
26:32
15.2.3.11 33:73
16.2.3.11 23:49
14.1.1.12 21:66

40
40
26
24
21
16
13
9
4

Dorastenci:
Lok.KE.Sokoľ -N.Myšľa 13:0 , Haniska- Lok.KE.Sokoľ 2:6 ,

Lok.KE Sokoľ - Svinica 5:0 , Lok. KE Sokoľ -V.Ida
10:0 , Kokšov Bakša- Lok.KE Sokoľ 1:0 , Lok.KE
Sokoľ -Kalša 12:0, Kysak -Lok.KE Sokoľ 2:0,
Lok.KE Sokoľ _Rozhanovce 10:2 , Budimír- Lok.KE Sokoľ 0:13
Tabuľka:
1.Kysak
2. Lok.KE Sokoľ
3.Haniska
4.Turňa n/B
5.Ruskov
6.Kokšov Bakša
7.Veľká Ida
8.Svinica
9.Budimír
10.Rozhanovce
11.Blažice
12.Nižná Myšľa
13.Kalša

23.19.0.4
22.18.1.3.
22.17.0.5
22.15.0.7
22.14.0.8
22.14.0.8
22.13.1.7
22.7.4.11
22.6.1.15
23.6.0.17
22.4.1.17
22.3.2.17
22.3.0.19

100:25
140:18
107:28
66:26
69:37
66:42
68:39
39:55
34:68
33:118
24:89
23:105
11:111

57
55
51
45
42
42
40
25
19
18
13
11
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ŠK SOKOĽ

V roku 2015
Hudáková, Magdaléna
pribudlo v obci 47
Tabačková, Margita Franobčanov. Stav počtu
ková, Jozef Balog a Ján Mio b y v a t e ľ o v
Počet obyvateľov: 1144
čák.
k 31.12.2015 bol 1144.
Medzi najstarších
Rozdelenie občanov je
Deti
Nad 15 rokov
Z toho rómske
Z toho róm- obyvateľov obce v súčasnosti
deti
ski dospelí
uvedené v tabuľke.
patria: pp. Mária Jánošíková 89
V roku 2015 bolo na
r., Juraj Zarik 88 r., Jozef Tabač213
931
51
168
trvalý pobyt prihlásených
ko 87 r., Anna Amrichová 87 r.,
47 občanov.
Ondrej Vajda 86 r., Margita
Narodilo sa 12 detí a zomrelo 9 občanov. Z trvalého pobytu Vaľová 85 r., Rudolf Jánošík 85 r., Irena Vargová 84 r.,
bolo odhlásených 25 občanov. Priemerný vek v roku 2015 Imrich Varga 84 r., Mária Garbaníková 83 r., Rudolf
bol 36,39 roka.
Amrich 83 r., Justína Baloghová 82 r., Rudolf Vajda 82 r.,
Ján Ambriško 82 r., Katarína Jánošíková 81 r., Anna
V roku 2015 sa narodili títo občania:
Zuzana Slováková, Bianka Bohiňská, Maxim Bohiňský, Franková 81 r., MVDr. Ján Bencko 81 r., Mária Sabolová
Ondrej Čorba, Ema Bucherová, Eliška Kišidaiová, Linda 81 r., Jozef Redaj 81 r., a Jozef Senčák 81 r.
Lastovecká, Vanesa Amrichová, Natália Kokoľusová, V obci Sokoľ bolo v roku 2015 skolaudovaných 8 rodinných domov a 4 chaty.
Zuzana Vrabľová, Matias Jakubík a Sofia Gergeľová.
Zomreli a navždy sa s nami rozlúčili: pp. Ján Beer, Jozef

Slovák, Ján Onderko, Anna Ondirová, Emerencia
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