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Milí Sokoľčania,  

 

 prichádza druhý polrok tohto roka a tým aj letné prázdniny. Všetci sa tešíme na čas odpočinku, dovole-

niek a letného ničnerobenia. K chvíľam letnej pohody Vám ponúkame letné číslo našich a veríme, že aj vašich 

„Sokoľských zvestí“, v ktorých Vám ponúkame spätný pohľad o živote v našej obci v prvom polroku 2017. 

S prichádzajúcim letom sa blíži aj náš najväčší sviatok roka „ Dní obce“, na ktorý Vás srdečne pozývam. Naše 

pozvanie prijali v rámci dobrej spolupráce folklórne skupiny a súbory, ktoré nám predstavia kultúru zo svojej 

oblasti. Samozrejme nebudú chýbať aj naši najmenší sokoľčankovia,, ktorí Vás tiež určite potešia svojim vy-

stúpením.  

 Teším sa na spoločné stretnutie a želám Vám nerušené čítanie.  
       Ing. Martina Dutková, PhD.       

    starostka Obce Sokoľ  
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Dni sa ne-

úprosne striedajú priam kozmickou rýchlosťou 

a často si ani nestihneme uvedomiť, ako rýchlo pre-

šiel čas od prvých krokov do MŠ, keď malá rúčka 

zvierala maminu dlaň a po líci sa kotúľala obrovská 

slza.  

A už máme za sebou ďalší školský rok. 

O dianí v MŠ  informujeme verejnosť na našej we-

bovej stránke:  

http://materska-skola-sokol2.webnode.sk/ 

Na skvalitnenie informovanosti o činnosti MŠ 

sme využívali aj: nástenky v šatni, zasadnutia 

a rozhovory rodičov s učiteľmi, či spoločné poduja-

tia s rodičmi. 

Akcie MŠ sú pestré a rozmanité. V priebehu 

školského roka sme sa zúčastnili kultúrno - spolo-

čenských akcií organizovaných Obecným úradom  

Sokoľ, ktorými  boli Vianočné trhy, Stavanie májov 

a Deň matiek. Spolu s rodičmi a pre rodičov sme v 

mesiaci október zorganizovali „Zdravé dobroty“, v 

decembri „Vianočnú besiedku“, v máji „Deň ma-

tiek“ a v mesiaci jún „Jánsku noc - Rozlúčku so 

školákmi“. Okrem týchto akcií, sme pre deti od za-

čiatku školského roka pripravili aj Mikuláša, korču-

ľovanie, karneval, divadelné predstavenie, Deň                 

zeme a Deň detí. 

 

 

Našim cieľom bolo a je, aby sa deti v mater-

skej škole cítili príjemne, mali pocit bezpečia a prie-

stor pre rozvíjanie svojej osobnosti. Veľmi si váži-

me spoluprácu s rodičmi, ktorí sú vždy ochotní po-

môcť, lebo vzťah pedagógov a rodičov zabezpečuje 

nielen rozvoj, ale aj kvalitu života detí. Budovanie 

vzťahov si často vyžaduje čas, úsilie a trpezlivosť. 

Preto je nám ľúto, že p. uč. Marianna Redajová po 

29 rokoch opustila našu MŠ  a od 1.5 2017 nastúpila 

ako riaditeľka v MŠ v Malej Vieske, no zároveň jej 

to prajeme a veríme, že jej odchodom sa nám otvo-

ria dvere k ďalšej spolupráci a to spolupráci medzi 

materskými školami.   

           Riaditeľka MŠ

 

 

  

 Opäť tu máme jún, posledný mesiac školské-

ho roka, v ktorom ešte prebieha vyučovanie. 

V piatok 2. júna sa naši žiaci zúčastnili Dňa detí na 

ihrisku. Opekali si klobásky a súťažili v rôznych 

športových disciplínach. Teraz ich čakajú závereč-

né opakovania takmer zo všetkých predmetov, po-

tom koncoročné a výstupné ročníkové práce. Medzi 

tým ešte chceme absolvovať koncoročný školský 

výlet.  

 V máji sme spolu s riaditeľkou MŠ 

a starostkou obce pracovali na projekte - Obnove-

nie a skvalitnenie vonkajších priestorov MŠ a ZŠ 

zameraných na rozvoj kompetencii detí a žiakov 

nevyhnutných pre udržiavanie zdravia a zdravého 

životného štýlu pri športe. V rámci projektu by sme 

mali získať úplne nové detské ihrisko, ktoré by ma-

lo byť v priebehu prázdnin nainštalované na škol-

skom dvore. V projekte sme mysleli aj na ľudí 

z obce. Na návrh pani starostky sme do projektu 

zaradili aj vonkajšie fitnes stroje vyrobené 

z nerezovej ocele. Detské ihrisko ako aj fitnes stro -                                

 

je budú k dispozícii širokej verejnosti.                            

 Záštitu nad týmto projektom nesie Úrad vlá-

dy SR, ktorý ho bude aj financovať. 

 S pani starostkou sme reagovali aj na výzvu 

Operačný program Ľudské zdroje. Máme možnosť 

získať finančné prostriedky na asistenta učiteľa po-

čas troch rokov. Projekt je financovaný EÚ. 

 Pred dvoma týždňami sme uskutočnili výme-

nu šatníkových skriniek. Tie staré už boli 

v nevyhovujúcom stave, nové sú pekné farebné 

a hlavne čisté. Žiaci v rámci ŠKD, pod usmernením 

vychovávateľky, si šatňu estetický upravili. 

 Tridsiateho júna odovzdáme žiakom vysved-

čenia, ktoré veríme že budú veľmi dobré. Týmto im 

zároveň prajeme aj príjemné prázdniny. 

 

 

                                                Mgr. Ladislav Petras 

                                                           riaditeľ ZŠ 

http://materska-skola-sokol2.webnode.sk/
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Myslím si, že začiatok roka 2017 zastihol čle-

nov nášho spevokolu v dobrej kondícií. Zrejme aj pre-

to prvých 5 mesiacov môžem charakterizovať ako 

úspešné. A tu je prehľad našich aktivít: 

 

Február 2017 

 Program na Fašiangovom posedení seniorov v KD 

 sme nastavili tak, aby odrážal fašiangovú atmosféru.  

A tak prítomných potešili nielen zaspievané piesne,  

ale i verejná spoveď pod taktovkou Ondreja 

Štofku a určite Pochovávanie basy, kde nezabudnuteľ- 

ný výkon podal Pavol  Hreščák. 

 

Apríl 2017 

 V tomto mesiaci sme  pod taktovkou starostky obce 

reprezentovali našu obec na nie menšej akcii ako boli 

Dni Ukrajiny. Najprv 22.04.2017 sme v spoločnosti 

Ukrajinského národného súboru vystupovali 

v košickom Kulturparku, kde sme mali dve vystúpe- 

nia. Súčasťou bola aj prezentácia našej obce a musím 

povedať, že návštevníci si naozaj pomaškrtili na dob - 

rotách, ktoré napiekli naše Sokoľčanky: p. Anna Las- 

tovecká, p. Mária Jureková, p. Mária Hudáčková,      

p. Anna Hreščáková a tie, ktoré s prirodzeným šar - 

mom ponúkali naše mladé slečny: Adriána Lengeňová  

a Erika Lengeňová zaodeté vo vkusných krojoch. 

 

 Zrejme pod dojmom, ktorý sme tam vytvorili prišla  

následne pozvánka vystúpiť 27.04.2017 na galavečere  

pri príležitosti ukončenia „Dní Ukrajiny“. Myslím, že  

všetci sme prežili pekný večer umocnený aj tým, pred  

akým auditóriom sme spievali. Nepodarí sa každý deň  

spievať pred veľvyslancom Ukrajiny, pred predstavi- 

teľmi rôznych ukrajinských miest, či pred predstavi- 

teľmi mesta Košíc – primátorom a jeho námestníkmi!  

Veď sa našej starostke aj dostalo obdivu  

a poďakovania za  pekný zážitok z úst pozvaných hos- 

tí! Som hlboko presvedčený, že sme našej obci urobili  

dobrú reklamu. 

 Keďže v tomto roku bola Veľká noc extrémne ne- 

skoro, bolo upustené od Vynášania Moreny a miesto  

           

 

toho sme pripravili Stavanie májov. A tak, 29.04.2017  

boli v našej obci vztýčené dva máje: jeden pred obec- 

ným  úradom a druhý na mostíku pri starom cintoríne. 

Pravda to všetko sa udialo za „veľkého hluku  

a spevu“, do  ktorého prispeli nielen naši speváci, ale 

aj naše detváky, či už zo školy alebo zo škôlky.  

Zaznelo množstvo ľudoviek, bola i tancovačka, ba      

dokonca sa nám dostalo po ceste i pohostenia. Treba            

poďakovať i tým „v úzadí“: p. Jurajovi Sepešimu,  

Pavlovi Bednárovi a Pavlovi Hreščákovi za máje  

i vyzdobenie obce briezkami, zamestnancom úradu,  

našim mladým dievčatám a chlapcom, ktorí sa úspeš- 

ne zhostili zdobenia, nosenia i vztýčenia májov. Celú  

akciu, ktorej cieľom bola oslava života a lásky vystih- 

la starostka obce v slovách: Nech je tento máj sym- 

bolom života, ktorý zrodila jar! Nech je symbolom  

našej nádeje, že všetky tiene, ktoré nás trápili  

a sužovali sa stratia v jej slnku! 

 

Máj 2017 

 Druhá nedeľa je tradične venovaná našim mamič - 

kám, babkám, všetkým sokoľským ženám. Myslím, že  

sme zohrali dôstojnú úlohu, aj keď riadne sťaženú  

krásnym vystúpením našich škôlkárov. Vystúpenie  

Pavla Bednára, Pavla Hreščáka, precítene zaspieva- 

né piesne v podaní Jarmily Hudáčkovej, Andrey Ma- 

kulovej a Radky Mičákovej sme úspešne zavŕšili  

kolektívnym vystúpením. 

 

 Život je jeden kolotoč a tak sa už pripravujeme na  

Dni obce a obzvlášť poctivo, lebo keď som počul aké  

hviezdy sa chystajú vystúpiť... 

 

                                                

 

                                             Ing. Štefan Dutko 

                                                   vedúci FSS 
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 Po silvestrovských oslavách sa seniori s elánom  

pustili do nového roku 2017. V úvode roka sme sa zú-

častnili na fašiangovom posedení, ktoré aj tento  rok 

organizovala pani starostka. 

Vzápätí  klub zorganizoval výročnú schôdzu, kde sa 

určil plán prác. Jedným z cieľov členov je aj obnove-

nie kríža pri zvonici. 

 Klub dôchodcov vyvíjal veľmi pestrú a potrebnú 

činnosť aj pre obec. Okrem toho, organizoval aj zájaz-

dy, brigády, oslavy, jubileá a pod. V súčasnosti sa 

klub zaoberá aj myšlienkou realizácie športových akti-

vít, ako je napr. turistika či športové hry pre našich 

členov. 

 Súčasťou folklórneho súboru je aj náš klub. 

Svoju činnosť v tomto súbore spolu s ostatnými člen-

mi sme odprezentovali na vystúpení v Kulturparku na 

Dňoch Karpatského euroregiónu Slovensko 

a Kunsthalle. 

 Svojím vystúpením, pekným slovom a piesňami  

sme sa tiež odvďačili všetkým matkám, ktoré si naše 

vystúpenie prišli pozrieť 14.5.2017 do kultúrneho do-

mu. 

 25.5.2017 klub zorganizoval poznávací výlet do 

Medzilaboriec, kde sme navštívili múzeum Andyho 

Warhola a kostol Svätého Ducha. Po ceste späť sme si 

s podrobným výkladom v Humennom prezreli zámok. 

Cestu späť domov sme si spríjemnili posedením pod 

Viničnou skalou. 

  V mesiaci jún sme už tradične absolvovali ope-

kačku pod Balkom, ktorej súčasťou bol aj pekný prog-

ram a oslava jubilantov. 

V auguste je v pláne zájazd na Bardejovské trhy. 

  

                                                                       

                                                               Milan  Koša 

 

Športový klub 

Sokoľ v spolupráci s 

obecným úradom v tomto roku  usporiadal 

v mesiaci január dva turnaje a to šachový a stolnoteni-

sový. Na stolnotenisovom turnaji sa zúčastnilo           

28 štartujúcich , ktorí boli rozdelení do piatich kategó-

rii a to: muži "A" a "B", dorastenci, ženy a štvorhry.  

Šachového turnaja sa zúčastnilo 8 šachistov. Pr-

ví traja boli vo všetkých kategóriách odmenení vecný-

mi cenami. 

 Športový klub v spolupráci s obecným úradom           

v  druhom polroku 

2017 plánuje usku-

točniť tieto športové 

podujatia: Futbalový zápas Nižňare - Vyšňare, malý 

futbalový turnaj Sokoľčanov, volejbalový turnaj a tur-

naj v stolnej kopanej.  

Taktiež dávame športovej verejnosti na známosť, že je 

k dispozícii volejbalové ihrisko pod Balkom. Termín 

turnajov bude včas oznámený. 

 

                                                          Viliam Lastovecký  

                                                        predseda ŠK Sokoľ 
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Výpis z uznesení zo zasadnutí obecného zastu-

piteľstva: 

 

 Uznesenie č. 164/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ  

schvaľuje  

a) nadobudnutie nehnuteľného majetku výkupom 

pozemkov od pôvodných spoluvlastníkov, ktoré sa 

nachádzajú na Novom cintoríne vymedzenom 

geometrickým plánom č. 7/2016 autorizačne 

overeným Ing. Zuzanou Buľkovou  dňa 

1.4.2016 a overeným Správou katastra 

10.5.2016. Pozemky sú vedené ako orná pô-

dy v registri „E“ k.ú. Sokoľ– parcely č. 

480/1,  481, 482, 483, 484, 485, 486,487 – 

oddelením novovzniknuté parcely KNC 

č. 833/2, 833/3,833/4, 833/5, 833/6, 

833/7,833/8, 833/9 vedené ako ostatné 

plochy, 

 

b) poveruje starostku obce uzatvára- ním zmlúv. 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 165/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ  

schvaľuje  

kúpnu cenu pre výkup pozemkov na Novom cintoríne 

v sume maximálne 5 Eur/m2. 

 

Uznesenie č. 186/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ  

schvaľuje  

- použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných 

prostriedkov zo ŠR v sume 11 501,6 EUR, zis-

teného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 

- zostatok finančných operácií v sume 11501,6  

EUR na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 

ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprá-

vy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

    

 

 

 

 Len nedávno sme boli svedkami 

úžasného projektu „Zem spieva“, ktorý 

bol uvedený na televíznej obrazovke. 

Ocenilo ho tisíce vďačných divákov. Je 

svedectvom bohatstva našej kultúry, vo 

svete jedinečnom. Do jeho rámca sa 

svojimi kultúrnymi hodnotami zaraďuje 

aj naša obec. 

   Rok 2016 sa niesol v znamení 

746. výročia prvej písomnej zmienky 

o Obci Sokoľ. Ľudia, ktorí tu počas 

týchto rokov žili, tvorili hodnoty nielen materiálne, ale 

aj duchovné. Niektoré sa vo svojej podobe zachováva-

li trvalejšie, iné rok čo rok nadobúdali novú tvár. Vari 

najviac sa vo svojej pôvodnej podobe zachovali ľudo-

vé tradície. Aby  zvyky a obyčaje, v dnešnej dobe po-

tláčané modernejšími prvkami ostali uchované, roz-

hodla sa pani starostka Ing. Martina Dutková, PhD. 

zriadiť „Sieň tradičnej ľudovej kultúry“, ktorá by vy-

povedala o živote našich predkov a dnešnej mladej 

a budúcej  generácii zanechala svedectvo o tom, aký 

Sokoľ bol, akí ľudia v ňom žili, ako a čím sa živili, 

aké zvyklosti zaužívali, ako sa zabávali.  

   Máme sa čím pochváliť. Vari najvzácnejšia zo všet- 

 

 

 

 

 

kých priorít je naša sokoľská reč – „sokoľské 

nárečie“, svojim spôsobom ojedinelé. Sokoľ 

bol od svojho prvopočiatku  

osídlením so zvláštnym poslaním. Žili tu ľudia 

– sokoliari – povinní chovať a cvičiť lovných 

sokolov pre tunajšie poľovačky kráľov 

a hradných pánov stredovekého hradu Sokoľ. 

Neskôr už ako roľnícke obyvateľstvo a ešte 

neskôr (po výstavbe železničnej trate) im po-

skytovala zamestnanie železnica. Tradície re-

prezentuje v súčasnosti veľmi úspešne spevácka sku-

pina Sokoli.  Aj o tom budú hovoriť vystavené expo-

náty a dokumenty. 

   Ľudové tradície zub času veľmi nenahlodal. A tak, 

chvalabohu, aj vďaka ochotným darcom 

a informátorom sú práce na príprave a inštalácii 

„Siene tradičnej ľudovej kultúry“ naplno rozbehnuté 

 a o jej sprístupnení budú občania včas informovaní. 

 

 

                                                  Veronika Bačinská 
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Parkovanie na verej-

nom     priestranstve 

 Obecný úrad 

dôrazne žiada všetkých majiteľov a uží-

vateľov automobilov, aby na parkovanie s okamžitou 

platnosťou využívali svoje súkromné pozemky (dvory 

a záhrady) a neparkovali pravidelne  a dlhodobo na 

verejnom priestranstve. Verejné priestranstvo slúži aj 

chodcom a iným účastníkom dopravy. Na  parkovanie 

(okrem krátkodobých návštev) má každý vodič využí-

vať v prvom rade svoj súkromný pozemok. Obecný 

úrad má zmapovaných všetkých vodičov, ktorí už dlh-

šiu dobu parkujú na verejnom priestranstve a tým blo-

kujú jeden jazdný pruh alebo verejný trávnik. V prípa-

de, že táto výzva bude neúčinná, obecný úrad počas 

letnej sezóny nebude vykonávať kosenie v priestore 

a aj okolie zaparkovaných áut a v zimnej sezóne nebu-

de na predmetných miestach zrealizovaná zimná údrž-

ba komunikácie.  

 

Úhrada nedoplatkov 

 Opätovne upozorňujeme občanov, ktorí  ne-

majú uhradené záväzky za rok 2016 a predchádza-

júce roky, aby tak  urobili čo najskôr.  

 Záväzky je možné uhradiť na účet obce                   

č. SK30 5600 0000 0004 9421 6003 alebo v hotovos-

ti pri platbách do 300 Eur zamestnancovi správcu 

dane, ktorý je poverený prijímať platby. 
 

 

 

Zhromažďovanie konariny 

 Obecný úrad Sokoľ upozorňuje, že konarinu nie 

je možné sústreďovať na verejných priestranstvách. 

Konarinu je možné zhromažďovať na Balku, kde sa 

následne rozdrví. 

 

Úradné hodiny počas letných prázdnin 

V súvislosti s letnými prázdninami obecný úrad 

oznamuje, že od 1.7.2017  do 31.8.2017 budú úrad-

né hodiny na obecnom úrade z dôvodu čerpania 

dovoleniek od 6.00 hod.  do 10.00 hodiny.  

 

Upozornenie pre stavebníkov 

V zmysle zákona č. 50/1976 je stavebník povinný 

pred uskutočňovaním prípojok inžinierskych sieti mi-

nimálne 30 dní  vopred požiadať  Obec Sokoľ 

o zvláštne  užívanie miestnej  komunikácie                             

 

za účelom uloženia stavby elektric-

kej, vodovodnej, kanalizačnej  a ply-

novej  prípojky do cestného telesa . 

 

Upozornenie pre všetkých majiteľov a držiteľov psov 

 Obecný  úrad Sokoľ na základe sťažností 

obyvateľov a v zmysle zákona  č. 282/2002 Z.z., 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 

psov opätovne upozorňuje občanov, aby venovali 

zvýšenú pozornosť pohybu svojich psov na verej-

ných priestranstvách. Obecný úrad v prípade vý-

skytu samovoľného pohybu psov pristúpi 

k odchytu týchto zvierat odchytovou službou 

a všetky náklady s tým spojené budú uplatňované 

u majiteľov psov. Zároveň upozorňujeme, že v 

zmysle zákona 282/2002 Z. z.  vyplýva povinnosť 

pre chovateľov a majiteľov psov likvidovať po 

psoch exkrementy zberom do mikrotenových vre-

ciek a uzatvorené likvidovať uskladnením v bež-

ných odpadových košoch. Nakoľko sú zo strany 

občanov obce  na neplnenie tejto povinnosti sťaž-

nosti, budú majitelia riešení v priestupkovom ko-

naní. Je v záujme nás všetkých, aby bola naša obec 

čistá a zdravá.    

 

Vypúšťanie žúmp 

Obecný úrad  Sokoľ opätovne upozorňuje          

na prísny zákaz vypúšťania obsahu žúmp do potokov 

a na verejné priestranstvá. Takýmto konaním sa občan 

dopúšťa porušovania: 

· Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v z.n.p. 

· Stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. v z.n.p. 

· VZN Obce Sokoľ  o odpadoch č. 5/2016. 

Vypúšťaním žúmp na verejné priestranstvá sa  

znečisťuje životné prostredie a znepríjemňuje sa tiež 

život zápachom celej obce. V prípade kontroly  Okres-

ného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o ži-

votné prostredie, je občan povinný sa preukázať do-

kladmi o spôsobe likvidácie obsahu žumpy v počte 

min. 4 potvrdeniek. 
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FAŠIANGOVÉ POSEDENIE S DÔCHODCAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatkom februára  sa v sále kultúrneho domu za 

účasti hojného počtu dôchodcov z našej obce uskutoč-

nilo „Fašiangové posedenie s dôchodcami“. Pri tejto 

príležitosti svoju činnosť odprezentoval aj spevácky 

súbor Sokoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁJOVÁ TURISTIKA 

 

Tak ako každý rok, aj tento rok sa 8.mája o 9.00 hodi-

ne stretli všetci nadšenci turistiky a spoločne sa vydali 

na už tradičnú májovú turistiku. Samotný výstup 

bol doprevádzaný krásnym počasím a dobrou náladou.  

 Prvotnou zastávkou bola Kráľová studňa, ktorá 

svojou čistou, ba až priezračnou a príjemne studenou 

vodou osviežila nejedného turistu. Neoddeliteľnou 

súčasťou tejto  zastávky bola aj opekačka. Tá dodala 

energiu, silu a chuť pokračovať ďalej. 

                                 

 

 

Ďalšou zastávkou bolo miesto dýchajúce históriou a 

duchovnou obnovou. Tým miesto bol hrad.  Po ob-

hliadke miesta sme sa pobrali ďalej k Poľovníckej 

chate, kde už na nás čakalo príjemné občerstvenie v 

podobe guľáša.  

 Počas celej doby nám do kroku vyhrával náš  

Mikuláš Štec, za čo mu patrí veľké „ďakujeme“. 

 

DEŇ MATIEK 

 

14.5.2017 o 15.00 hodine sa deti základnej a mater-

skej školy, ako aj spevácky súbor Sokoli poďakovali 

všetkým matkám, starým mamám a babičkám a vlast-

ne všetkým tým, ktorí nadovšetko milujú svoje deti. 
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Poďakovanie dobrovoľníkom  

Pravidelne v našich Sokoľských zvestiach informuje-

me občanov o tom, ako niektorí ľudia majú záujem 

o obec a pomáhajú našu obec zveľaďovať. Som rada, 

že sa stále nájdu takí, ktorým na našej obci záleží 

a vyvíjajú svoje aktivity, čas resp. pomôžu obci fi-

nančne. Preto opätovne chcem poďakovať:  

- Mirovi  Gáborovi,  Viliamovi Lastoveckému 

a Milanovi  Košovi za pomoc pri výstavbe prístrešku 

na Dome smútku,  

- Anne Lastoveckej, Márii Hudáčkovej, Márii Jureko-

vej a Anne Hreščákovej za pečenie koláčov na prezen-

táciu našej obce pre vystúpenie v Kulturparku 

a v Kunsthalle na Dní Ukrajiny,  

- Márii Hudáčkovej, Márii Jurekovej za pomoc pri 

výsadbe zelene pri zastávke na Nám. Štefana Tutoky-

ho, 

- Viliamovi Lastoveckému, Miroslavovi Gáborovi, 

Róbertovi  Ambriškovi, Petrovi Balčíkovi, Mariánovi 

Frankovi, Slavomírovi Remiášovi za pomoc pri úpra-

ve fasády na obecnej futbalovej šatni, 

- Jurajovi Sepešimu st., Pavlovi Bednárovi, Pavlovi 

Hreščákovi, Tomášovi  Bednárovi, Erikovi Hreščáko-

vi, Miroslavovi Gáborovi, Stanislavovi  Slovákovi,  

Viktorovi Slovákovi, Michalovi Badidovi,  Jozefovi 

Oravcovi,  Miroslavovi Bednárovi, Kristiánovi Kole-

ničovi, Šimonovi Koleničovi, Samuelovi Lietavovi, 

Márii Koleničovej, Viliamovi Lastoveckému, Marti-

novi Vajdovi za pomoc pri obecných akciách, 

- Vladimírovi Jánošikovi za opracovanie dosák, 

- Martinovi Kočíkovi za fotenie obecných akcií,  

- speváckej skupine Sokoli za prezentáciu Obce Sokoľ  

a za prípravu kultúrneho programu  obecné akcie, 

- Márii Tormovej za darovanie kvetín pre obec,  

- za darovanie pozemkov na novom cintoríne pp. Eri-

ke Hreščákovej (0,16 m2), PhDr. Vladimírovi Franko-

vi (4,23 m2), Elene Fujdovej (18,39 m2), Helene Hric-

kovej (0,05 m2), Anne Jánošíkovej (14,32 m2), Ľudmi-

le Lastoveckej (1,47 m2), Márii Lastoveckej (7,53 m2), 

Zuzane Lastoveckej (1,47 m2), Františkovi Lastovec-

kému (1,47 m2), Jozefovi Lastoveckému (7,34 m2), 

Lukášovi Lastoveckému (1,47 m2), Matúšovi Lasto-

veckému (1,47m2), Viliamovi Lastoveckému             

(14,68 m2), Adriane Liškovej (1,03 m2), Márii Mlyná-

rikovej (6,28 m2), Anne Onderkovej (3,14 m2), Ruže-

ne Renčkovej (2,35 m2), Viere Sviatkovej (18,39 m2), 

Ing. Ľubošovi Šucovi (0,02 m2) a Ladislavovi Jánoší-

kovi (4,72 m2).              

                                                 Ing. Martina Dutková, PhD. 

                                                                      starostka obce 

(pokračovanie zo strany  6) 

 

 

Podomoví predajcovia 

 

V posledných mesiacoch sú čoraz viac zazna-

menané prípady podvodov 

a krádeží, ktorých obeťami sú 

predovšetkým dôchodcovia. Pá-

chatelia zneužívajú ich dobrosr-

dečnosť a pod rôznymi zámienka-

mi ich pripravujú často aj 

o celoživotné úspory. Časté sú aj 

prípady, kedy spoločnosť vyšle 

svojich pracovníkov za účelom 

nalákania nových klientov a to aj 

v prípade nedostatočnej informo-

vanosti občanov. Aby ste sa ne 

stali obeťou podvodu, podpisovanie dokumentov 

predkladaných neznámymi osobami je vhodné naj-

skôr konzultovať s príbuzným alebo právnikom. 

Bezdôvodnú a v niektorých prípadoch až násilnú  

 

pomoc treba radšej odmietnuť. 

Môže byť formou podvodu, alebo 

cestou vedúcou k okradnutiu. 

V žiadnom prípade nevyberajte fi-

nančnú hotovosť alebo cennosti 

v prítomnosti neznámych osôb. 

Zároveň upozorňujeme obča-

nov, aby nedôverovali nezná-

mym osobám a nepožičiavali 

im peniaze, neotvárali cudzím 

ľuďom, nepodpisovali pod ná-

tlakom zmluvy a za žiadnych 

okolností ich nepúšťali do 

obydlia, ani pod zámienkou 

smädu, či potreby navštíviť toa-

letu.  

Len tak si ochránite svoje úspory a majetok.  
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