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Milí Sokoľčania,
prihováram sa Vám v čase blížiacich sa najkrajších sviatkov –
„sviatkov pokoja“.
Vianočné sviatky sú obdobím, ktoré nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Aj keď sú Vianoce každý rok, stále sme v očakávaní prichádzajúcej atmosféry plnej spomienok, rodinnej pohody. Tieto pocity sa
nedajú ničím nahradiť a ani napodobniť. Čaro Vianoc v nás prehlbuje vzťahy medzi rodinou, susedmi, priateľmi.... možno to považovať za čas odpúšťania.
Vianočný stromček, blikajúce sviečky, ktoré sú symbolom pokoja
nech rozžiaria naše srdcia. Veď každý z nás má potrebu cítiť lásku, pohladenie a tým vníma svet krajším. Ako málo stačí na to, aby sme nepochybovali
o tom, že sa máme radi. Aké jemné vlákna nás spájajú! Je to to minulé, čo
sme prežili? Alebo to budúce, čo očakávame? Najskôr je to ten Ježiško. Tá Božia atmosféra, kde sme všetci prijatí.
To náručie, kde sme zmierení a milovaní.
Vo svojom mene i v mene celého obecného úradu Vám želám krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej
rodiny. Pozdravujem všetkých tých, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu byť v kruhu svojej rodiny. Želám krásne sviatky aj
tým, ktorí sú osamelí, chorí - nech prežijú tieto sviatky s radosťou. A všetci ich prežite s Božou láskou!
A keď sa potom po Vianociach rozídeme do chladného sveta, nech sa nám ľahšie prekonáva „zima a mráz“. Nuž
všetkým občanom veľa zdravia, šťastia, lásky, pochopenia a Božieho požehnania po celý rok 2018!
S úctou
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

Pozvánka na Sokoľské vianočné trhy
Obec Sokoľ Vás pozýva na 4.ročník Sokoľských vianočných trhov dňa
16.decembra 2017 (sobota) v čase od 15.00 do 20.00 hodiny v Kultúrnom
dome Sokoľ.
Sokoľčania všetci ste pozvaní na predvianočné stretnutie!!!
Predajné trhy sú predsa vítanou príležitosťou na stretnutia pred Vianocami i na
potešenie tela i ducha!
K tomu iste prispeje pestrá ponuka na pultoch: kapustnica, starostovský punč,
vínko, ale taktiež predaj medoviny, Handmade výrobky: bižutéria, anjelíci,
ikebany, výrobky z papiera a servítkovej techniky—decoupage, perníky,
včelárske produkty.
Srdiečko i dušu isto pohladí vystúpenie našich detí, našich spevákov či skupiny
Asfaltis z Družstevnej pri Hornáde.
Príďte sa zabaviť, príďte pomôcť vykúzliť čaro Vianoc, ale aj podporiť
našich šikovných ľudí, ktorí budú ponúkať svoje vianočné výrobky!
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Oznamujeme občanom, že počas vianočných sviatkov, budú úradné hodiny na obecnom
úrade z dôvodu čerpania dovoleniek nasledovné: 27.12.2017 - 29.12.2017
od 7.00 hod. do 10.30 hod., 02.01.2018 - zatvorené, 03.01.2018 - 05.01.2018 od 7.30 hod.
do 10.30 hod.
Trojkráľový stolnotenisový turnaj
Dňa 7.1.2018 sa v Kultúrnom dome Sokoľ bude konať Trojkráľový stolnotenisový
turnaj so začiatkom o 13.00
hodine. Prezentácia súťažiacich
sa uskutoční od 12.30 do 13.00
hod. Štartovné pre Sokoľčanov
a mládež z okolia je bezplatné,
pre ostatných účastníkov 1 €.

Šachový turnaj
Dňa 14.1.2018 sa v Kultúrnom dome Sokoľ bude
konať šachový turnaj so začiatkom o 13.00 hod. Prezentácia súťažiacich sa uskutoční od 12.30 do 13.00
hodine. Štartovné pre Sokoľčanov je bezplatné,
ostatní účastníci 1 €.

Parkovanie vozidel na verejných priestranstvách
Obecný úrad dôrazne žiada všetkých majiteľov a
užívateľov 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 využívať v prvom rade svoj súkromný
pozemok. Obecný úrad má zmapovaných všetkých
vodičov, ktorí už dlhšiu dobu parkujú na verejnom
priestranstve a tým blokujú jeden jazdný pruh
alebo verejný trávnik.
V prípade, že táto výzva bude neúčinná,
obecný úrad počas zimnej sezóny nebude na
predmetných miestach
realizovať zimnú údržbu komunikácie.

Tréningy stolného tenisu a šachu
ŠK SOKOĽ oznamuje, že od 10.11.2017
sa konajú tréningy stolného tenisu a šachu každý pondelok a piatok od
18.00 hod. do 20.00 hod.
Klzisko pri obecnom
úrade
Obecný úrad oznamuje, že klzisko pri obecnom
úrade bude sprevádzkované hneď, ako náhle budú
vytvorené podmienky pre
klzisko.

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 znení neskorších zmien a predpisov.
 Stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
 VZN Obce Sokoľ o odpadoch č. 2/2015.
Vypúšťaním žúmp na verejné priestranstvá sa znečisťuje životné prostredie a znepríjemňuje sa tiež život
celej obce zápachom. V prípade kontroly Okresného
úradu Košice - okolie, odbor
starostlivosti o životné prostredie, je občan povinný preukázať
sa dokladmi o spôsobe likvidácie obsahu žumpy
v počte min. 4 potvrdeniek.
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Dňa 24.júna 2017 sa v obci konali Dni Obce, ktoré boli organizované pri príležitosti 747. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Sokoľ, tradične na futbalovom ihrisku Pod Balkom. Náročné prípravy slávnosti prebiehali hladko vďaka všetkým dobrovoľníkom a sponzorom, ktorí sa podieľali na realizácií slávností za účelom príjemného zážitku pre Sokoľčanov a hostí z okolia.
Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program, začínajúci 23. ročníkom futbalového turnaja o Pohár
starostky obce. Súťažili mužstvá: OLD Boys Košice, Družstevná pri Hornáde a Sokoľ. Na 1. mieste sa
umiestnilo mužstvo Družstevná pri Hornáde, na 2. mieste družstvo Sokoľ a na 3.mieste družstvo Old Boys
Košice.
Súťažilo sa aj vo varení guľášu, kde vyhralo družstvo zo Sokoľa v zložení: R. Jánošík, V. Slovák, J. Slovák, E. Hreščák, M. Badida, na druhom mieste sa umiestnil tím z Družstevnej pri Hornáde
v zložení: M. Šuľa, Ľ. Marek, J. Marek, R. Varga, J. Hybala, P. Janec.
Po príchode krojového sprievodu začal hlavný program,
v ktorom účinkovali deti z MŠ a ZŠ, spevácka skupina Sokoli, Veronika Bačinská, folklórne súbory: Domovina, Pantlička, Parchovianka, Poľana, spevácky zbor Bohdanovčan, ľudový rozprávač p.
Pavol Hreščák. Okrem hlavného programu boli pre verejnosť pripravené stánky s občerstvením, rôzne sprievodné programy, ukážky
hasičského a policajného zboru, sokoľský jarmok a ďalšie.
Po ukončení hlavného programu začala letná country zábava, na ktorej do tanca hrala hudobná skupina
Kentucky Jack a o 20-tej hodine bolo zapálenie vatry. Návštevníci sa príjemne zabavili a už teraz sa tešíme sa
ďalší ročník.
Mgr. Adriana Lengeňová

Športový klub Sokoľ
bilancuje rok 2017. Klub združuje tieto športy: futbal, stolný tenis, šach,
kulturistiku a v závere roka k nám pribudli aj motorkári.
Futbalisti hrajú v V. lige, kde našim cieľom je v tejto lige zotrvať
a súťažiť aj v nasledujúcich sezónach. Tiež pripravujeme a trénujeme
žiakov vo veku 6-14 rokov, ktorých na jeseň budúceho roka chceme prihlásiť do súťaže. Tréningy sa tohto roku už skončili a o začatí tréningov
v roku 2018 Vás budeme informovať na webovej stránke obce Sokoľ.
Stolní tenisti a šachisti trénujú individuálne, ale súťaži sa nezúčastňujú. V období november - marec je k dispozícii na tréningy kultúrny dom, a to každý pondelok a piatok v čase od 18.00-20.00 hod. Upozorňujeme hlavne stolných tenistov, že si so sebou musia nosiť športovú
obuv na prezutie. V opačnom prípade im nebudú umožnené tréning. Pre šachistov je na tréning k dispozícií
šach.
V januári 2018 sa uskutočnia turnaje v stolnom tenise a v šachu, ktoré budú včas oznámené na webovej
stránke obce Sokoľ.
Na záver Športový klub Sokoľ praje všetkým športovcom a priaznivcom športu veľa zdravia a športových úspechov v Novom roku 2018.
Viliam Lastovecký
predseda klubu
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Školský rok 2017/2018 začal výnimočne a to tým, že sme 9.septembra boli
s rodičmi a deťmi gratulovať k svadbe p. uč. Agátke Virbovej - teraz už pani
Leškovej (pracuje v našej MŠ miesto p. uč. Marianny Redajovej).
Nástupom dieťaťa do materskej školy nastáva zmena v živote dieťaťa, ale
i v živote rodičov. Tento pobyt v MŠ ich môže ovplyvňovať na celý život.
Vždy sa budeme snažiť rozvíjať atmosféru dobrých vzťahov medzi školou
a rodinou. Dobré vzťahy učiteľ – dieťa – rodič prehlbujeme prostredníctvom
viacerých aktivít počas celého školského roka. Výstavka nazvaná
„Z babičkinej záhrady“, na ktorej sa podieľali rodičia aj deti zdobila MŠ dva
týždne.
Ku Svetovému dňu
výživy sme si už tradične
spoločne pripravili hostinu
„Zdravé dobroty“. Všetky
dobroty sme
ochutnali,
zahrali
si
rozprávku
„O REPKE“, zasúťažili a tvorili. Za aktivitu v súťažení
musíme pochváliť hlavne rodičov. Bolo vidno, že hra „NA
HUBÁROV“ ich naozaj bavila.
A teraz sa tešíme na pečenie a zdobenie medovníkov, zhotovenia darčekov, nácvik piesní, básní, kolied a
vinšov k téme, príprava vianočnej besiedky, ktorú robíme
ako spoločné stretnutie s rodičmi pri stromčeku.
Mária Holubová
riaditeľka. MŠ

Školský rok 2017/2018 sme začali so 17 žiakmi a novou pani učiteľkou Mgr. Slávkou Gáborikovou.
Výchovno-vzdelávací proces v novom školskom roku realizujeme v súlade so školským a štátnym vzdelávacím programom. Podporu máme v projekte KOZMIX, ktorý je na internete dostupný aj rodičom žiakov. Úlohy a animácie z projektu využívame skoro na každom vyučovacom predmete pomocou interaktívnej tabule,
alebo dataprojektoru. Žiaci našej školy majú k dispozícii moderné učebnice z vydavateľstva AITEC. Taktiež
máme zabezpečenú ich multimediálnu podporu, ktorá bola súčasťou dodávky učebníc. Z toho vyplýva, že každú učebnicu a úlohy z nej máme v elektronickej podobe a vieme to využiť vo vyučovaní. Vyučovacie hodiny
pre žiakov sú motivujúce, zaujímavé, atraktívne a hlavne tvorivé.
ŠKD príchodom pani učiteľky ponúka deťom veľa zaujímavých činností. Momentálne dokončujú projekt zameraný na environmentálnu výchovu. V rámci využitia vzdelávacích poukazov začal na škole pracovať
Tanečný krúžok. Všetci žiaci sa stretávajú každý piatok a spoznávajú regionálne, ale aj moderné tance.
V týchto dňoch nacvičujeme aj program k Vianociam.
Týmto Vám chceme v mene žiakov a učiteľov popriať príjemné prežitie Vianočných sviatkov
a šťastlivý Nový rok.
Mgr. Ladislav Petras
riaditeľ ZŠ
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Májové oslavy sa skončili a my sme upriamili
pozornosť na
letné aktivity – predovšetkým na Deň obce. A skúšali sme poctivo, pretože keď sme sa dozvedeli zoznam účinkujúcich bolo nám
jasné, že máme čo robiť. Ako sa nám to podarilo
to už nechám na Vás, ktorí ste nás videli. Ja si
myslím, že aj v tak kvalitnom obsadení aké snáď
Sokoľ ešte nezažil sme ani sebe ani obci hanbu
neurobili.
6. augusta 2017 sme absolvovali vystúpenie
v Košickej Belej. Tam sme okrem dvoch vystúpení ešte aj zaimprovizovali a divákom sme zaspievali spoločne s folklórnou skupinou zo Sokolian.
A zožali sme úspech.
12. augusta 2017 sme boli vystupovať na
v podstate už domáckej scéne v Parchovanoch.
Po „prázdninách“ sme sa koncom septembra
stretli opäť nabití energiou a elánom, aby sme začali s prípravou nášho vstúpenia na Sokoľských
trhoch. Ale popritom sme ešte odskočili na základe pozvania vystúpiť na svadbu v Prešove, kde sme verím
potešili novomanželov a ich hostí svojim takmer hodinovým programom.
No čo vy na to? Naozaj nemá nikto záujem sa pridať? Ja viem je to ťažké, keď sa stratila kontinuita,
ale práve preto sa na to treba dať. Je tu ale zároveň apel na učiteľov v škôlke i škole, aby sa viac vložili do tejto činnosti a zasiali do našich detí lásku ku ľudovým tradíciám, ktorú potom ale rodičia musia tiež podporovať. Verte, že vynaložené úsilie sa bohato vráti nám všetkým!
U nás sú dvere stále otvorené!
Ing. Štefan Dutko
vedúci folklórneho súboru

Po letných dovolenkách a prácach v záhradách klub začal pracovať na plné obrátky. S veľkým elánom
sme sa pustili do rekonštrukcie kríža pri Zvonici za účelom zveľadenia jej okolia. Na práci sa podieľali členovia: Ján Vajda, Maroš Vajda – sponzor, Pavol Hreščák, Ján Šefčík, Milan Koša, v spolupráci s obecným úradom. Ďakujem veľmi pekne tým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie.
Koncom augusta sme navštívili Bardejovské kúpele. Po prechádzke promenádou sme sa vybrali na
Bardejovský jarmok, kde sme zažili výbornú atmosféru, ochutnali sme miestne špeciality a priniesli si krásny
zážitok.
12. októbra 2017 sme absolvovali zájazd do Poľska – Nový Targ. Cestou späť bola zastávka na Kolibe
u Franka, kde sa každý mohol občerstviť.
Blíži sa koniec roka a 28. decembra 2017 o 16-tej hodine Klub seniorov usporiada Silvestrovské posedenie s jubilantmi, na ktoré Vás srdečne pozývame. Pomaličky sa blížia aj najkrajšie sviatky roka, Vianoce.
Dovoľte mi popriať Vám v mene celého výboru krásne prežitie Vianočných sviatkov a božieho požehnania po celý nastavajúci rok 2018.
Milan Koša
predseda Klubu seniorov
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Vážení Sokoľčania opätovne ako v každom občasníku informujem občanov o iniciatíve občanov,
ktorým záleží na našej obci a svojou činnosťou ju
pomáhajú zveľaďovať. Ako vždy im bude patriť a
patrí veľké poďakovanie za svoje činy. Preto veľké
ďakujem patrí:
- pánovi Milanovi Košovi a Klubu seniorov za výstavbu kríža na Hlavnej ulici pri Zvonici,
- pánovi Lukášovi Lastoveckému za sponzorovanie
piesku pre materskú školu,
- pánovi Miroslavovi Bednárovi za sponzorovanie
dopravy piesku pre materskú školu,
- pánovi Jaroslavovi Sepešimu za mulčovanie konariny,
- Viliamovi Lastoveckému, Stanislavovi Slovákovi,
Štefanovi Dutkovi, Michaele Szalayovej, Mikulášovi
Štecovi, Eve Vantarovej, Janke Gánociovej, Márií
Koleničovej, Marekovi Slovákovi ml., Radoslavovi
Medveckému, Jozefovi Slovákovi, Viktorovi Slovákovi, Richardovi Jánošíkovi, Erikovi Hreščákovi,
Michalovi Badidovi, Mirovi Gáborovi, Jánovi Jurkovi, Marekovi Onderkovi, Vladimírovi Gerečovi, Daliborovi Sukovskému, Jozefovi Oravcovi, Jurajovi
Onderkovi, Alici Antalíkovej, Márií Popovičovej,
Tomášovi Bednárovi, Vanesse Popovičovej, Miške
Antalíkovej, Anne Lastoveckej, Márií Jurekovej, Ladislavovi Petrasovi, Karin Brandeburovej, Pavlovi
Bednárovi, Miroslavovi Frankovi, za pomoc pri
obecných aktivitách,
- Márií Hudačkovej, Márií Jurekovej, Anne Špičkovej, za starostlivosť o zeleň,
- sponzorom obecných aktivít:

BAMAR SK s.r.o., STIHL s.r.o., Lepastav s.r.o.,
Fúra s.r.o., DARAS Group s r.o., Jukov s.r.o., Coop Jednota Sokoľ, Michalovi Sukovskému, Jurajovi
Onderkovi, ŠK Sokoľ, Ing. Róbertovi Jopekovi, Ing.
Ladislavovi Lazárovi, Andreah gravírovanie, LUSARO, s.r.o., Martinovi Vajdovi, Gabrielovi Ivanovi, Ing. Róbertovi Tóthovi, Ing. Eve Bókovej,
- za darovanie pozemkov na novom cintoríne:
p. Jánovi Amrichovi (0,61 m2), Milanovi Hreščákovi (0,05 m2), Marekovi Hreščákovi (0,05 m2), Rudolfovi Hreščákovi (0,16 m2), Ernestovi Jánošikovi
(5,31 m2), Jozefovi Jánošíkovi (1,32 m2), Jánovi
Lastoveckému (7,34 m2), Miroslavovi Ondirovi
(0,04 m2), Anne Prokopovej (0,39 m2), Jánovi Sabolovi, Prof. PhDr., Dr. Sc., (5,65 m2), Jozefovi Sabolovi (5,65 m2), Márií Sabolovej (0,61 m2), Lýdií
Škreptákovej 0,16 m2), Jane Štefanovičovej (4,72
m2), Margite Taraškovej Mgr., (5,65 m2), Gabriele
Trojčákovej (0,04m2), Jánovi Vajdovi (0,39 m2), Ondrejovi Vajdovi (0,39 m2), Rudolfovi Vajdovi (0,39
m2), Terézií Vasiľovej (0,20 m2),
- dobrovoľníkom hasičského zboru za aktivity, ktoré
vyvíjajú a budú vyvíjať na súťažiach Dobrovoľného
hasičského zboru pod vedením Jozefa Jakubíka: Tomášovi Bednárovi, Jurajovi Jánošíkovi, Mariánovi
Gáborovi, Radoslavovi Medveckému, Richardovi
Jánošíkovi, Michalovi Borovskému,
- Folklórnemu súboru Sokoli, za prezentáciu obce
Sokoľ a za prípravu kultúrnych aktivít v rámci obce.
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

Kokosové rožky

Ingrediencie: 200 g kokosu, 250 g hl. múky (môže byť aj bezlepková),
350 g práškového cukru, 1 čajová lyž. sódy bicarbóny, 250 g masla, 100 g
čokoládovej polevy.
Cukor s múkou a sódou preosejeme, zmiešame s kokosom a pridáme
maslo. Je ho dosť veľa, preto dávam hmotu najprv premiešať v robote s
hnetacou metličkou a potom už raz dva vymiesim cesto. Cestom plníme formičky na rožky, nevymasťujeme ich, postačí maslo v ceste. Cesta dávame tak aby bolo zarovnané s okrajom formičky. Pečieme pri teplote cca 160°C-170°C cca 12 - 15 minút, alebo podľa skúseností s vašou rúrou. Možno vám postačí nižšia
teplota. Z rúry ich vyberáme, hneď ako chytia ľahučký nádych, ale stále by mali byť svetlé. Po vychladnutí, konce rožkov môžeme namočiť v roztopenej čokoláde. Orechové rožky pripravíte rovnako, stačí kokos nahradiť mletými orechmi.
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.sokol@gmail.com, www.obecsokol.sk
Príspevky neprešli jazykovou ani štylistickou úpravou.

