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PROJEKTY V ROKU 2020 

Milí Sokoľčania, 

blíži sa koniec ďalšieho kalendárneho roka 2020. Roka, ktorý 

už od začiatku bol poznačený a sprevádzal nás pod rúškom 

koronapandémie. Táto pandémia, ktorá netestuje len naše 

zdravie, ale aj naše vzájomné vzťahy nás do určitej miery po-

značila. Stále nové príkazy, zákazy, obmedzenia, pravidlá, 

ktoré ešte stále okliešťujú náš spoločenský a sociálny kontakt 

nielen so vzdialenejším okolím, ale aj s najbližšími. 

Žijeme v neistote či už pracovnej, sociálnej alebo finančnej. 

Možno práve teraz je vhodný čas zamyslieť sa a uvedomiť si, 

aké krehké je naše bytie. Zamyslieť sa nad tým, že nie všetko, 

čo v živote máme, je samozrejmosťou. Stačí čo i len malá od-

chýlka od nášho bežného štandardu a nastane chaos 

v našich životoch. Buďme preto voči sebe navzájom ústretoví, 

milí a empatickí. Skúsme sa prispôsobiť niektorým situáciám 

s disciplínou a porozumením, aj keď to nemusí byť vždy ľah-

ké a príjemné. Buďme ochotní prinášať obety v prospech 

iných, pretože nikdy nevieme, kedy budeme pomoc 

a podporu potrebovať práve my.  

Blížia sa vianočné sviatky, najkrajšie obdobie roka, kedy slá-

vime narodenie Ježiša Krista. Prejavme si vzájomné porozu-

menie, a to nielen v tomto krásnom predvianočnom advent-

nom období a počas Vianoc, ale i po celý nasledujúci rok, 

ktorý nám klope na dvere. Veď najkrajšie darčeky nie sú 

v krabiciach, ale v našich srdciach.  

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. 

Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej nálade každý 

z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, 

buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas vianoč-

ný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň mali-

linká. Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne  

zasadnime k štedrovečernému stolu. 

 

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám  

Božie dieťa vdýchne, radosť, pokoj, dobrú vôľu  

nielen v túto svätú chvíľu, ale i každučký deň 

v novom roku, nech Vám stojí popri boku.  

Krásne a požehnané vianočné sviatky Vám želá 

Starosta obce, 

poslanci OZ a pracovníci OÚ 

Pred letom, keď sme vydali predchádzajúce číslo So-

koľských zvestí, som spomínal, že máme za sebou ťažké 

obdobie v súvislosti s prvou vlnou pandémie Covid 19. To 

som nevedel, že nás zasiahne ešte silnejšia druhá vlna, ktorá 

nám o to viac sťažila realizáciu našich plánov. 

REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKEJ KUCHYNE 

Napriek ťažkostiam sme úspešne v tomto polroku zrealizo-

vali viacero z plánovaných projektov. Projekt, ktorý sa reali-

zoval počas školských prázdnin, je rekonštrukcia školskej 

kuchyne a priestorov pre klubovú činnosť. Zámer realizácie 

som Vám bližšie opísal v predchádzajúcom vydaní So-

koľských zvestí. 

V súčasnosti už môžme konštatovať, že sa ho podarilo zre-

alizovať podľa plánu s najväčšou spokojnosťou, čo bolo po-

tvrdené a schválené aj Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Košiciach. 

Veríme, že nové priestory kuchyne uľahčia prácu v príprave 

jedál a  klubové priestory prispejú k rozvoju nových činností 

v obci.   

Nedá mi, aby som ešte raz nespomenul a aj touto cestou 

poďakoval za finančnú podporu vo výške 30 510,79 €, dnes 

už Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informati-

zácie Slovenskej republiky v rámci podpory najmenej rozvi-

nutých okresov. 

 

 



PRVÉ TRI MESIACE V ÚRADE 

REKONŠTRUKCIA STRECHY KULTÚRNEHO DOMU 

Ďalším z väčších projektov, na ktorý sme čerpali poskytnutú 

nenávratnú dotáciu vo výške 100 000 € a ktorý sme ukončili 

len na začiatku tohto mesiaca je rekonštrukcia a zateplenie 

strechy kultúrneho domu a obecného úradu.  

Ani tento projekt sa nezaobišiel  bez problémov, ktoré spô-

sobili posun realizácie až o 2 mesiace a ktoré sme spolu 

s dodávateľom a s poslancami museli riešiť operatívne. 

V rámci projektu sa realizovalo zateplenie všetkých striech 

vrátane výmeny strešnej krytiny a krovov. V súvislosti 

s rekonštrukciou striech bolo nutné v našej réžii vymeniť aj 

okná v kancelárskych priestoroch  a rekonštruovať elektrický 

rozvod a osvetlenie KD a javiska. Nevyhnutné práce ako aj 

výdatné dažde počas realizácie poznačili aj vnútorné prie-

story KD, kde spôsobili nemalé škody. Uvedenú záležitosť 

a nápravu škôd v súčasnosti spolu s dodávateľom riešime. 

Pevne verím, že sa nám to podarí v čo najkratšom čase. 

Oprava a zateplenie fasády bude musieť počkať až do po-

dania a schválenia ďalšej žiadosti o dotáciu. Výzva na takýto 

projekt na rok 2021 zatiaľ nebola vyhlásená. Som rád, že 

zrejme najťažšiu fázu plánovanej rekonštrukcie objektu má-

me úspešne za sebou. Ostáva len dúfať, že to bude plynule 

napredovať aj v najbližšom období.  

Za to, že sme mohli začať realizovať tento projekt sa chcem 

poďakovať Ministerstvu životného prostredia, ktoré pro-

stredníctvom Environmentálneho fondu poskytlo dotáciu. 

Tá pokryla zhruba 2/3 celkových nákladov.  

Rekonštrukcia školskej kuchyne  

a priestorov pre klubovú činnosť 

Nová strecha KD 
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PRVÉ TRI MESIACE V ÚRADE 

NOVÝ TRAKTOR 

V súvislosti s projektmi, na ktoré boli obci schválené a po-

skytnuté dotácie, by som rád spomenul aj nenávratný prí-

spevok vo výške 58 440 €, čo je 100% z celkových nákladov 

na zakúpenie nového traktora s príslušenstvom a prívesom.  

„Krst“ nového traktora zn. Zetor Major 80 CL s čelným na-

kladačom a trojstranne výklopného prívesu s nosnosťou 

5 ton sa uskutočnil 5.11.2020. 

Dotáciu na tieto zariadenia obec získala v rámci podpory 

projektu „Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych od-

padov v obci   Sokoľ“ v rámci podpory formou dotácie z En-

vironmentálneho fondu. Veríme, že títo pomocníci budú dl-

ho verne slúžiť v prospech občanov našej obce.  
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Pôvodná strecha KD 

Nový krov a strop v sále KD 

„Krst“ nového traktora Zetor Major 80 CL 

s trojstranne výklopným prívesom 



ĎALŠIE REALIZÁCIE 

Radi by sme spomenuli ďalšie projekty, ktoré boli realizova-

né už len z rozpočtu obce. Realizáciou rekonštrukcie okraja 

miestnej komunikácie a oporného múra na ul. Záhradnej 

sme vyriešili dlhodobý problém so stále sa zosúvajúcim sva-

hom. Zlepšila sa priechodnosť, šírka a bezpečnosť 

v uvedenom úseku ako aj  odvodnenie a usmernenie náva-

lovej vody počas dažďov. 

Tmavá a zle osvetlená Slnečná ulica, akú ju poznáme 

z predošlých rokov sa stala minulosťou. Postupnou rekon-

štrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia, ktorá 

v tejto lokalite prebehla za posledné dva roky sme dosiahli 

adekvátne osvetlenie miestnej komunikácie, verejného    

priestranstva a zároveň sme zvýšili bezpečnosť premávky 

a prispeli k predchádzaniu kriminality. V minulom roku sa 

zrealizovala prvá fáza (uloženie kábla) a v tomto roku sme 

realizovali uloženie stožiarov, montáž úsporných LED svetiel 

a napojenie na existujúci rozvod verejného osvetlenia v obci. 

Počas opráv NN rozvodu na ul. Záhradnej (realizovalo VSD) 

sa  uskutočnila aj obnova celého vedenia miestneho rozhla-

su na tejto ulici. Zároveň sa celé vedenie presunulo na stĺpy 

VSD. Tým sa zosúladili jednotlivé vzdušné vedenia na jednej 

trase a súčasne sa odstránením starých stĺpov uvoľnil verej-

ný priestor. 

Ďalšie finančné prostriedky boli použité na odstránenie ha-

varijných stavov vyskytujúcich sa v obci, ako je oprava výtl-

kov, rozšírenie časti miestnej komunikácie v chatovej lokalite 

Uhrinč, oprava koryta potoka na ul. Hlavnej, oprava rigolu 

na ul. Havranej, odstraňovanie čiernych skládok odpadu 

v katastri obce, kosenie a údržba verejných priestranstiev, 

nákup nových 1 100 l kontajnerov, osadenie nových doprav-

ných značiek a iných činností v 1. polroku, uvedených 

v predchádzajúcom čísle Sokoľských zvestí.  

V priebehu roka sa pracovalo aj na iných, navonok neviditeľ-

ných administratívnych projektoch, najmä na majetkovo-

právnom vysporiadavaní, zabezpečovaní podkladov 

k územnému konaniu pre rozšírenie kanalizácie - zmluvy 

o budúcich zmluvách, ďalej zabezpečenie opatrení 

v súvislosti s pandémiou Covid 19, distribúcia kompostérov, 

celoslovenské štatistické sčítanie domov a bytov,  podanie 

nových žiadosti o dotácie a mnohé iné. 

To, čo budeme realizovať nasledujúci rok, do veľkej miery 

záleží od úspešnosti podaných projektov či pandemickej si-

tuácie. V každom prípade to bude rekonštrukcia strechy na 

dome smútku, realizácia projektu verejne dostupného prí-

stupu na internet - Wifi4EU (dotácia 15 000 €), rekonštrukcia 

vedenia miestneho rozhlasu, rozšírenie kamerového systé-

mu, bleskozvod na budove OÚ a KD. Ďalej plánujeme re-

konštrukciu vnútorných priestorov KD, čiastočnú opravu 

podláh balkónov a striešok na bytovom dome. 

V závere by som sa chcel ešte poďakovať všetkým obča-

nom, ktorí nezištne poskytli v tomto roku pomocnú ruku 

obecnému úradu vtedy keď to bolo potrebné, ktorí sa sve-

domito starajú o svoje okolie, udržujú verejné priestranstvo 

v okolí svojich príbytkov, a tým vytvárajú príjemnú atmosfé-

ru v našej obci.  
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Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce 



VYPÚŠŤANIE ŽÚMP - VÝZVA 

Jedným z problémov, ktorými sa neustále zaoberá a musí 

riešiť obec je vypúšťanie splaškov zo žúmp a septikov.  

Obecný úrad Sokoľ opakovane aj na základe neustálych 

sťažností od občanov upozorňuje na prísny zákaz vypúšťa-

nia obsahu žúmp a septikov na verejné priestranstvá, do 

jarkov, potokov a na poľnohospodárske pôdy! 

Nepovoleným vypúšťaním fekálií zo žúmp a septikov si sami 

znepríjemňujeme život v našej obci a poškodzujeme život-

né prostredie. Zamestnanci obecného úradu pri čistení 

a údržbe rigolov pravidelne monitorujú neidentifikovateľné 

vpusty v potokoch a rigoloch. V prípade zistenia, že tieto sa 

využívajú na vypúšťanie fekálií, budú tieto vpusty bezod-

kladne odstránené a vlastník riešený.  

Rovnakým upozornením a prosbou sme sa obrátili na Vás 

občanov v predchádzajúcich Zvestiach. Napriek tomu prob-

lém doslova viditeľne neustále pretrváva. Do dnešného dňa, 

vďaka niektorým z Vás, už bolo riešených niekoľko          

občanov. V niektorých prípadoch upozornenie zabralo, 

v niektorých problém stále pretrváva.  

Tak, ako bolo avizované počas rekonštrukcie a opráv korýt 

potokov a rigolov, boli niektoré vpusty odstránené. Zároveň 

upozorňujeme občanov, že v tomto trende budeme aj na-

ďalej pokračovať. Najväčšou drzosťou je, že niektoré prípa-

dy boli zadokumentované počas dňa a dokonca víkendu, 

kedy je pohyb obyvateľov obci najväčší (o 15:30 hod.), a tým 

šíriaci sa zápach najviac obťažuje. V každom prípade nepri-

chádza do úvahy dohovor, ale radikálne riešenie veci. Zo 

skúsenosti vieme, že nie je to prijemná záležitosť ani zo 

strany obecného úradu, ani z tej druhej strany.   

Každý z Vás určite porovnáva jednotlivé obce, kde sa ako 

darí, čo majú nové, ako sa tam žije, ale málo z nás si uvedo-

muje, že nie len starosta, poslanci, obecný úrad tvoria obec. 

Obec tvoria v prvom rade jej občania a práve ich správanie 

a konanie sa odráža v úspechu obce a kvality života v nej.  

Preto vás vyzývam, buďme voči sebe viac ohľaduplní! 

 

POVODNE V NAŠOM KRAJI 

V októbri na väčšine územia Slovenska došlo po výdatných 

dažďoch k výraznému zvýšeniu hladiny vodných tokov a ná-

sledným povodniam. Takáto situácia sa nevyhla ani nášmu 

kraju, keď došlo k maximálnemu naplneniu vodnej nádrže 

Ružín, pričom začala stúpať hladina Hornádu a priamo ohro-

zovala obydlia a majetky v susednej dedine Družstevnej pri 

Hornáde. Do tejto oblasti boli povolaní na pomoc aj Dobro-

voľní hasiči zo Sokoľa, ktorí vo večerných hodinách dňa 

13.10.2020 za obzvlášť ťažkých podmienok sprevádzaných sil-

ným dažďom a tmou budovali protipovodňové zátarasy     

na ul. Orechovej v Družstevnej pri Hornáde. Hasiči súčasne 

zasahovali aj v obci Sokoľ, kde pomáhali pri odčerpávaní vo-

dy presakujúcej do suterénnych priestorov jedného z miest-

nych rodinných domov.  

Touto cestou sa chceme poďakovať členom DHZ zo Sokoľa 

za ich rýchlu a profesionálnu nasadenosť v tejto akcii, ktorej 

sa  zúčastnili: Igor Vajda, Radoslav Medvecký, Filip Šuca, Sa-

muel Lietava s priateľkou, Milan Hreščák, Jozef Oravec, To-

máš Bednár, Leo Jeník, Ľuboš Šuca.  

Veľká vďaka. Vážime si to! 

Vzhľadom na polohu našej obce nedošlo, resp. neboli hláse-

né veľké ujmy na majetku priamo v obci. Povodňová vlna 

však zasiahla časť pod Balkom, a to futbalové ihrisko, ktoré 

bolo celé zaplavené vodou. Voda doniesla aj množstvo od-

padkov, ktoré sme sčasti už stihli pomocou pracovníkov 

obecného úradu a VPP odpratať. 
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Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce 



PRVÉ TRI MESIACE V ÚRADE 

Povodeň úplne zdevastovala už aj tak do značnej miery zni-

čený most vedúci ponad rieku Hornád. Preto obec Sokoľ     

z dôvodu ochrany života a zdravia občanov nainštalovala    

na poškodený most zátarasy. Touto cestou prosíme obča-

nov, aby rešpektovali toto obmedzenie a nevstupovali       

na teleso mosta z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva.  
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Naplavené odpadky 

Uzatvorenie mosta cez Hornád 

SPOLOČENSKÉ AKCIE 

Vzhľadom na celkovú situáciu pandémie korona vírusu, kto-

rá nepriaznivo zasiahla všetky spoločensko–kultúrne a so-

ciálne oblasti, sme boli nútení zrušiť v našej obci pravidelné 

akcie ako napr.: májový pochod, Deň obce - Stretnutie pod 

Balkom, oslava 750. Výročia prvej písomnej zmienky 

o Sokoli, predvianočné posedenie s dôchodcami či silves-

trovskú zábavu. 

Jednou z najväčších akcií, ktorú nám naplánovala vláda SR 

bolo celoplošné testovanie na COVID-19, ktoré prebiehalo 

v dňoch 31.10. - 1.11. 2020. Účelom testovania bolo zachytiť 

ohniská nákazy, a tak eliminovať jej ďalšie šírenie. 

Štatistika testovania v obci Sokoľ 

 

Touto cestou sa chceme poďakovať celému odberovému tí-

mu, (ako zdravotníkom, tak aj dobrovoľníkom), ktorý tento 

náročný víkend zvládol s minimálnymi komplikáciami. Veľká  

vďaka patrí aj občanom za ich trpezlivosť a disciplínu. 

Celkový počet zúčastnených 896 

Počet pozitívne testovaných  7 

Počet negatívne testovaných  889 

Percento nakazených  0,78 



ĎAKUJEME, o. STANISLAV 

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (sv. 

Ján Pavol II.) – zrejme nie náhodou si vybral toto motto náš 

odchádzajúci kňaz otec Stanislav Stronček na rozlúčkové 

stretnutie. Ak by sme mali jediným slovom charakterizovať 

jeho pastoračnú misiu medzi nami, určite by to bolo slovo 

LÁSKA. A potom odvodené slová – láskavosť, láskyplnosť, ... 

Jeho usmievavé oči, príjemné vystupovanie, priateľské sprá-

vanie, priame „chlapské“ podávanie ruky charakterizovali 

tohto kňaza ako človeka s očami uprenými na ľudí okolo, 

ale so srdcom napájaným z nevysychajúceho zdroja Lásky - 

na Ježiša Krista. 

Svojmu nebeskému Majstrovi sľúbil vernosť pred dvadsiati-

mi rokmi, keď bol povolaný do služby medzi Kristových 

kňazov. Rodák z Nemcoviec sa tak postavil do predného ší-

ku bojovníkov za lepší svet na strane Boha a Jeho pravdy. 

Do šíku bojovníkov? Áno, bojovníkov. Aj keď ich zbrane nie 

sú v arzenáloch žiadnej armády sveta, ich zápas o spásu 

zverených ľudských duší prebieha dennodenne. Nenávisť 

porážajú láskou, zlobu dobrom, ohováranie, zlorečenie 

a prázdne reči modlitbou, namyslenosť či ješitnosť pokorou 

a službou, vznetlivosť rozvážnosťou, prázdnotu bohatstvom 

ducha... Presne takto medzi nami pôsobil aj otec Stanislav, 

náš dôstojný pán farár, pán dekan...  

Rozlúčka s kňazom, ktorého si všetci obľúbili, nebola jedno-

duchá. Lenže nesmieme zabúdať, že kňaz nepatrí žiadnej 

farnosti ani nikomu, je Kristovým vojakom, ktorý na povel 

vrchného Generála si svoj pomyselný kufrík zbalí a ide tam, 

kde je potrebný. Pri lúčení sa s ním vo všetkých kostoloch 

farnosti odzneli koncom júna t. r. príhovory starostov obcí, 

kurátorov (a ďalších ľudí, jeho blízkych spolupracovníkov), 

v ktorých sa nedalo vyhnúť určitému hodnoteniu jeho pät-

násťročného pôsobenia u nás. V sokoľskom Kostole Bož-

ského Srdca Ježišovho sa veriaci so svojím obľúbeným kňa-

zom lúčili 21. júna 2020 pri odpustovej slávnosti. Za všet-

kých otcovi Stanislavovi ďakovali starosta obce Ľuboš Šuca, 

kurátor Jozef Lipovský a originálne ďakovalo aj Divadielko 

Červienka. 

Vysoko bola ocenená starostlivosť o všetky Božie stánky, ich 

rekonštrukcie, obnovovanie, zvlášť dostavba nového kostola 

v Tepličanoch či starostlivosť o okolie chrámov, vybudova-

nie vonkajších krížových ciest v Malej Vieske a Kostoľanoch 

n. H. „Ak rajská záhrada vyzerá čo len z milióntej čiastky tak 

ako farský dvor, vieme, na čo sa máme tešiť.“- zaznelo pri 

rozlúčke, pričom rečník mal na mysli peknú a reprezenta-

tívnu úpravu dvora farského úradu.  

Otec Stanislav sa nám bude pripomínať aj na vychádzkach 

do okolitej prírody, ktorú za krátky čas spoznal z bicykla 

lepšie ako my, rodáci. Jeho rukopis a jeho vzťah aj 

k netradičným formám pastorácie nesú i lesné kaplnky osa-

dené pri turistických chodníkoch. A pri rozlúčke sme počuli 

aj toto: „Jedným z pozitívov toho všetkého (rozumej: od-

chodu o. Stanislava) snáď je fakt, že v lese po Vašom od-

chode pre nás ostatných ostane viac kozaroch.“ (autor člán-

ku si pri tom len povzdychol: „Omyl, Ruskov nie je až tak 

ďaleko“). 

Duchovné dedičstvo otca Stanislava je veľmi bohaté, lebo 

sa venoval všetkým vekovým a sociálnym skupinám veria-

cich: ...“či môžu povedať naši seniori, že ste ich zanedbáva-

li? Alebo môžu mladí ľudia namietať, že ste im neboli pas-

toračne nablízku? A čo deti? Môžu snáď ony zaprieť svojho 

láskavého učiteľa, duchovného otca a veľkého priateľa? 

Nech Vás za Vašu starostlivosť odmení náš Pán.“ – aj to za-

znelo. Skúsme teda spomenúť niektoré aktivity a dnes už 

tradičné podujatia, pri zrode ktorých otec Stanislav bol 

(okrem tých skutočne tradičných, ako je príprava na sv. prijí-

manie či na birmovku, dôstojné odpustové slávnosti, oso-

bitne v milom pútnickom chráme v Malej Vieske, a pod.). 
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Farský ples „Radujte sa v Pánovi“ prekonával rekordy 

v účasti (v posledných rokoch možno aj preto, že v už po-

vestných paródiách známych rozprávok si zahral aj otec 

Stanislav – spomínať budeme na jeho originálnu Starú ma-

mu v Červenej Čiapočke, durného Kazisveta v Princeznej 

so zlatou hviezdou, dôstojného Kráľa v Popoluške či neza-

budnuteľného Mrázika). 

Veľká časť veriacich vďaka ním organizovaných pútí spo-

znala pol Európy a Svätú zem. 

Letný detský tábor sa stal neoddeliteľnou súčasťou začiatku 

prázdnin, pričom záujem o účasť v ňom pretrváva. 

Deti a mladí tiež nezabudnú na spolu prežité chvíle, ďako-

vali takto:  

„Milý náš duchovný otec, 

my, mladí farnosti, si uvedomujeme, akým požehnaním pre 

nás bola skutočnosť, že ste v našom strede boli práve Vy. Váš 

mladistvý elán, nadšenie a láska k Božím veciam sa prenáša-

la aj na nás. Spomienky na Vaše prípravy prvých svätých pri-

jímaní, birmovaní, púte, cyklotúry, výlety, opekačky, letné tá-

bory, stretká, súťaže, zábavy a plesy, či rôzne kvízy ostávajú 

v našej pamäti natrvalo. Dúfame, že duchovné ovocie týchto 

aktivít nám v ďalšom živote bude veľmi nápomocné na ceste 

k Bohu, v upevňovaní našej viery a v službe ľudskému spolo-

čenstvu. 

Dovoľte, aby som sa Vám takto symbolicky poďakoval za 

Vami sprostredkovávané Božie dary za mladých a deti našej 

farnosti. Duchovný otec, veľmi sme Vám okrem iného vďační 

za citlivé vedenie k odkazu bl. Anky Kolesárovej, mladej mu-

čeníčky čistoty, ktorá nech natrvalo inšpiruje aj naše životy.“ 

Zaujímavou sa stala aj tradícia poľnej sv. omše na So-

koľskom hrade začiatkom mája pri obcou organizovanom 

výlete do krásnych okolitých lesov. Trvalou súčasťou prípra-

vy na slávenie Veľkej noci je aj každoročná kvetnonedeľná 

krížová cesta z Kostolian n. H. do Malej Viesky. Z tých už 

očakávaných udalostí sú aj jasličkové pobožnosti v Sokoli 

v podaní Divadielka Červienka a minulý rok už aj 

v Tepličanoch. 

Pri rozlúčkach s duchovným otcom sme mu sľúbili, že sa    

za neho budeme modliť. V pesničke sa spievalo: 

 

„Duchovni, drahi naš, šumňe dzekujeme, 

spominac mi na Vas, hoj, vše radzi budzeme. 

Spominac, ňeľem to, aľe śe i modľic, 

bi sce zdravi mohľi, hoj, daľej ľudzom služic.“ 

 

V jednom z príhovorov sme počuli: 

„Našou vďakou starostlivému Nebeskému Otcovi sú a budú 

aj modlitby a najmä obety tých najbezbrannejších spomedzi 

nás - chorých a bezvládnych. Tým ste pravidelne prinášali 

nielen Eucharistický chlieb, ale aj dar ľudskosti, úsmevu, prí-

vetivosti, láskavého humoru a obyčajnej ľudskej radosti. Na-

oko Váš obyčajný stisk a pohladenie ruky bol pre nich nielen 

dotykom kňaza, ale aj milého a dobrého človeka. Radi Vám 

tlmočíme, že Vás majú radi a že sa za Vaše dielo modlia. Tak 

ako aj my všetci, drahý náš duchovný otec.“ 

Všetky rozlúčky boli veľmi emotívne, akoby aj nie, veď pät-

násť rokov spoločného súžitia je jednou veľkou životnou 

etapou každého z nás. S obľúbeným a milovaným duchov-

ným otcom sa lúčili spevácke zbory z Kostolian n. H.       

a zo Sokoľa, Folklórna skupina Karička, hudobno-spevácke 

trio Maja, Saška a Peter. Zvlášť dojímavá bola rozlúčka detí 

s duchovným otcom z Divadielka Červienka: pred oltár 

v scénickom obraze prišlo 15 zvieratiek v najkrajších kostý-

moch, nechýbala Červienka so svojimi deťmi, Oslík, komót-

na Ťava, Motýliky, pomalá Húsenička, Slimáčik, bojovné 

Mravčeky, ktoré chceli otca Stanislava brániť do krvi: 
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„Kopijami zastavíme každý útok proti Vám. 

Keď Vám skúsia ublížiť, kamarátov zavolám.  

Odrazíme nepriateľa, nech je bitka, nech sa strieľa!“ 

V ich túžbe bojovať im zabránila Červienka, ktorá im kopije 

premenila na srdcia plné lásky po vzore Najsvätejšieho Srd-

ca Ježišovho. Oslík sa s úpenlivou prosbou obrátil aj na 

Pannu Máriu: 

„Mamka, milá naša Pani, ber ho, prosím, pod plášť svoj, 

bez brnenia, on bez zbraní, Ty sama buď jeho zbroj.“ 

Keď Lastovička povedala: 

„Koľko liet ste medzi nami, toľko ruží dávame, 

k trónu Pána milého vďaky svoje skladáme..“, 

vtedy k dojatému duchovného otcovi pristúpili zvieratká 

s ružami v rukách, aby ho objali a poďakovali sa mu. Včielka 

však mala pre neho ešte jeden darček: 

„Nemám nič, len medík sladký, ten si šetrím na ten deň, 

s duchovným keď rozlúčim sa. Všetko mu dám, med je preň. 

Keď ho chutnať bude v kľude, nech spomenie si na nás tu, 

nielen med tak sladký bude, aj spomienky zosladnú.“  

Kontroval jej Slimáčik: 

„Ak by smútok z rozlúčky rosil očká naše, ja, slimáčik maličký, 

zopakujem zase: Pane sveta celého, 

vrúcne prosím Teba, opatruj duchovného, 

vždy mu daj, čo treba.“ 

A potom sa už kostolom nieslo mohutné volanie: 

„Dušiam našich zraneným pomohli ste k obnove. 

Nech sa Vám vždy tak darí aj na fare v Ruskove!“ 

 

Keď sme už pri tých veršoch, v Tepličanoch sa s otcom Sta-

nislavom lúčili aj v reči našich materí a otcov: 

 

„Duchovni naš, oče drahi, povem vam to bez pripravi: 

Bars Vas mi tu radzi mame, šicko dobre Vam želame. 

Za modľitbi Vašo vrele dame našo prozbi śmele: 

U Boha furt mesto majce, na nas šickich pametajce.  

Maloveska, Kosceľani, a i Sokoľ, Cepľičani 

hutorja Vam, milovani - :  

Dobre śe v tim śvece majce v Ruskove nas spominajce!“ 

 

S duchovným otcom sa všade úprimne lúčili všetci veriaci, 

zvlášť tí, ktorí s ním úzko a často spolupracovali – obetaví 

kurátori a členovia pastoračnej rady, miništranti, kantori, 

lektori, kostolníčky, animátori, ekonómky, sponzori, speváci 

a speváčky, rozdávatelia, horlitelia a členovia Bratstiev po-

svätného ruženca a Božského Srdca Ježišovho, dôchodco-

via, členky modlitbového spoločenstva matiek, ďalej tí, ktorí 

zdobili naše chrámy, nástenkári, brigádnici a všetci ostatní. 

Duchovný otec Stanislav sa pred svojím nateraz posledným 

požehnaním po svätej omši poďakoval všetkým ľuďom 

dobrej vôle za spoluprácu, modlitby a ochotu, priateľskú 

blízkosť. Jedným z jeho odkazov bola aj prosba: 

„Prichádza k vám nový kňaz, duchovný otec Miroslav. 

Modlite sa za neho. 

Starajte sa o neho tak, ako ste sa starali o mňa ...“ 

Milý duchovný otec, nech Vám Nebeský Otec všetko, čo ste 

pre nás urobili, stonásobne odplatí! 

Vladimír Franka, člen pastoračnej rady 
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NEBUDE TO „ZLATÉ PRASIATKO“ 

„Ešte sa 3 razy vyspíme a príde Ježiško!“ Ako milo to znie, 

bratia a sestry, od našich najmenších niekoľko dní pred Via-

nocami. Milé je nielen to detské počítanie času, ale zvlášť to 

detsky vášnivé očakávanie „Toho, kto príde“. To jednoduché 

detské nadšenie a nedočkavosť nás dospelákov niekedy až 

zahanbuje... 

Drahí bratia a sestry, začal nám v plnom tempe ubiehať ad-

ventný čas, čas očakávania vzácneho Hosťa. Ako každoroč-

ne postupne, týždeň po týždni, zažneme ďalšiu a ďalšiu 

sviecu na adventnom venci a ako každoročne, opäť sa sta-

neme obeťou predvianočného zhonu. Myslím si, že nám 

v tom nezabráni ani korona. S veľkou nádejou však dúfam, 

že nám pri prežívaní tohtoročného adventu nepostačí len 

nejaký nákupný „Black Friday“ so svojimi zľavami či punč 

a predčasné vianočné koledy na obmedzených predvianoč-

ných trhoch ... Viem, je to potrebné, no nie je to to podstat-

né! 

Milí priatelia! Namiesto lacnej kritiky sprofanizovaného pre-

žívania adventu, sa mi tlačí do mysle otázka: „Čo by malo 

naplniť náš adventný čas?“ Dovolím si k vašim osobným ad-

ventným predsavzatiam pridať niekoľko heslovitých podne-

tov, aby sme aj my prežili nadšené a detsky vášnivé advent-

né očakávanie Pána:  

• namiesto nekonečného vysedávania pri televízore, 

večerný priamy prenos sprítomnenia reálnej Kristovej 

nekrvavej obety pri sv. omši v kostole; 

• namiesto čítania reklamných zľavových letákov, den-

ne čítať list z neba – Sväté Písmo;  

VITAJTE, o. KYŠEĽA 

 

NA UVÍTANIE  

NÁŠHO NOVÉHO KŇAZA 

OTCA MIROSLAVA KYŠEĽU 

DEKANA OBIŠOVSKÉHO  

DEKANÁTU 

 

Paňe z visokeho ňeba, daš nam šickim, co nam treba. 

Ta i teraz, f čas julovi, prišol ku nam pľeban novi. 

Jezu Krisce, tis ho vibral, bi do śerca sebe pribral 

z tej kotľini daľšich ľudzi, žadni z ňich naj ňezabludzi. 

Vam, pan arcibiskup mili, utorime v totej chviľi, 

že śe šicke radujeme, za darunek dzekujeme. 

Ňet spaśeňa bez modľeňa, ňet ovečkoch bez vedzeňa. 

Duchu svati, Oče drahi, ňezejdzeme ňigda z drahi.  

Vedľi nas i v minulosci pastire dobre. K spokojnosci 

už nam ľem bulo treba, bi každi z nas šol do ňeba. 

Zname už od našich ococh, maľi zme furt dobrich vodcoch. 

Ľudze, za ňich śe modľime, za jich spaśeňe prośime. 

Teraz gu ňim pristupuje, farnosc cala śe raduje, 

duchovni až zo Stropkova, to pre nas pośila nova. 

 

Vitajce, oče Miroslave, šicko služi Božej slave! 

Naj Vas sam Boźičko z ňeba požehnava, da, co treba, 

bi sce stado ochraňeľi, na večnosc ho pripraveľi. 

Matko Boža, Paňi naša, viproś šicko, co obnaśa 

spasa dušoch bednich našich. 

Z Maloveski na nas kukaš pitaj Sina, śvetu ukaž, 

co pre dobro ľudzi robiš. 

I pastira tak našeho, ňemožeme žic bez ňeho, 

Tvojim rukom zverujeme, k Tebe ho mi kerujeme: 

Dze śe pohňe, chraň ho všadzi, Tvoj zavoj naj mu nahradzi 

pevnu zbroj i zbraňe šicke. 

S Tebu vihra každu bitku, dušičku hocjeku britku 

očisci, umije, pripravi do radosci, Božej slavi. 

Svati Štefan, ti chodz za ňim i z anďelom jeho stražnim. 

Od ňeho śe ňerušajce, pomahac śe ponahľajce.  

Maloveska, Cepľičani, tež i Sokoľ, Kosceľani, 

prośa pre svojho pastira: 

„Daj mu, Paňe, svojo dari, žeň od ňeho šicke chmari!“ 

Z miloscoch Tvojich každučki dzeň kebi mi hoľem kuśčičko 

čvirklo. O to ce pita (a mi z ňim) naš duchovni ocec Mirko! 

V. F. 
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• namiesto bezduchých klebiet, osobný rozhovor 

s Bohom v modlitbe;  

• namiesto luxovania bytu a umývania okien, upratova-

nie v duši a osobných vzťahoch pri úprimnej vianoč-

nej spovedi...  

Verte, bratia a sestry, oplatí sa takto využiť adventný čas, le-

bo ak vydržíme, síce neuvidíme „zlaté prasiatko“ ako v zná-

mej televíznej reklame, ale zato nájdeme Niekoho, kto po-

núka životu človeka nádej, radosť a „pokoj ľudom dobrej 

vôle“.  A to potrebujeme ako soľ, o to viac v tejto korona 

dobe!!! 

  

Želám nám všetkým, bratia a sestry, požehnaný 

a milostiplný adventný čas prežitý s otvoreným srdcom pre 

prichádzajúceho Pána! 
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Miroslav Kyšeľa, farár-dekan  

OBECNÉ OZNAMY 

 

PRENÁJOM PRIESTOROV 

Obec Sokoľ ponúka prenájom priestorov vhodných na den-

ný stacionár, materskú školu, jasle, kancelárie, športovo re-

laxačné využitie, skladové a iné. Ide o bývalé priestory zá-

kladnej školy, bezbariérový prístup, prízemie, 3 triedy, kniž-

nica, šatňa, zrekonštruované toalety, s možnosťou stravova-

nia, vlastné kúrenie, možnosť samostatného merania spo-

treby elektrickej energie, podružné meranie. Bližšie informá-

cie na OÚ Sokoľ, t. č.: +421 55 7290 468,  emailových adre-

sách: starosta@obecsokol.sk, podatelna@obecsokol.sk. 

 

TRIEDENIE BIOODPADU 

Obce sa triedeniu kuchynského bioodpadu nevyhnú. Ročne 

sa u nás vyprodukuje 100 kg biologický rozložiteľného  ma-

teriálu na obyvateľa, ktorý končí na skládkach, kde hnijúce 

zvyšky potravín produkujú takzvaný skládkový plyn. Ten 

ohrozuje podzemné vody a prírodu. To je jeden z dôvodov, 

pre ktorý budú mať obce a samosprávy od roku 2021 zo zá-

kona povinnosť zberu biologicky rozložiteľných kuchyn-

ských odpadov z domácností (KBO). Cieľom novely zákona 

o odpadoch je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

odpadu z domácností a pozitívne ovplyvnenie životného 

prostredia, čo vyžaduje aj EÚ. Nebudú platiť ani „výnimky 

o finančnej neúnosnosti“, ktoré vyplývali zo zákona. 

V platnosti zostanú len tri prípady, kedy sa povinnosti bude 

dať vyhnúť. Budú to obce, kde:  

1.  zmesový odpad končí 

v zariadení na energetické 

využitie odpadu (Bratislava 

a Košice), 

2. nie je triedený zber 

technicky možný - histo-

rické centrá miest, riedko 

osídlené oblasti, 

3. domácnosti všetok ku-

chynský bioodpad kom-

postujú. 

 

Ak už nám v domácnostiach vzniká kuchynský bioodpad, je 

najlepšie ho zhodnotiť kompostovaním, a tak znížiť výdavky 

na zber biologického odpadu, ktoré sa v opačnom prípade 

dotknú nielen obce, ale aj samotných obyvateľov.  

 

ÚHRADA NEDOPLATKOV 

Upozorňujeme tých občanov, ktorí neuhradili svoje záväzky 

za rok 2020 a predchádzajúce roky na dani z nehnuteľnosti, 

komunálnom odpade a miestnej dani za psa, aby tak urobili 

do 31.12.2020. Práve v tomto čase prebieha príprava pod-

kladov k daňovému exekučnému konaniu, ktoré je konaním,     

v ktorom správca dane z úradnej moci vymáha daňový ne-

doplatok, peňažné plnenie uložené rozhodnutím, exekučné 

náklady a hotové výdavky.  



VÝZVA MOTORISTOM 

Obecný úrad vyzýva vodičov, aby dô-

sledne dodržiavali predpísanú rých-

losť 50 km/h pri jazde po miestnych 

komunikáciách, ale najmä pri vchá-

dzaní a vychádzaní z obce v smere   

na Kostoľany nad Hornádom.  

Týmto Vás žiadame o maximálnu 

ohľaduplnosť, pochopenie a zároveň 

dodržiavanie ostatných dopravných 

predpisov v záujme všetkých účastníkov cestnej premávky. 

Stav a situácia na komunikáciách v obci a blízkom okolí bu-

de aj naďalej monitorovaná políciou. 

MIESTNE KOMUNIKÁCIE 

S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyva-

teľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komu-

nikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zim-

nej údržby odhŕňania snehu a parkovali vozidlá na svojich 

pozemkoch. V miestach, kde budú vozidlá brániť v prejazde, 

zimná údržba nebude vykonaná. 

ZÁKAZ VOĽNÉHO POHYBU PSOV 

Obecný úrad opätovne 

upozorňuje všetkých 

chovateľov a majiteľov 

psov na prísny zákaz voľ-

ného pohybu psa         

na verejnom priestran-

stve z dôvodu ochrany 

zdravia občanov a najmä detí. Na verejnom priestranstve je 

možné vodiť psov len na vodítku a s náhubkom. V prípade, 

že psy z dvora opakovane utekajú, žiadame majiteľov          

o vykonanie účinných opatrení na ich zabezpečenie.  

V prípade nerešpektovania vyššie uvedených náležitostí mô-

že byť chovateľovi, resp. majiteľovi uložená finančná pokuta 

do výšky 166 €.  

ODVOZ ODPADU 

Obecný úrad v Sokoli upozorňuje občanov, že počas zimné-

ho obdobia v čase od decembra 2020 do februára 2021 sa z 

dôvodu racionalizácie budú 1100 l kontajnery vyvážať 

v dvojtýždňovom intervale spolu so 110 a 120 l kuka nádoba-

mi. 

ČERPANIE DOVOLENKY POČAS SVIATKOV 

Od 23. decembra 2020 

do 8. januára 2021 bude 

obecný úrad z dôvodu 

čerpania dovolenky za-

tvorený. 

V nevyhnutných prípa-

doch nás môžete kon-

taktovať mailom: 

 

 

Vážení občania, v rámci  tohto vydania obecného občasníka - Sokoľské zvesti, je našou snahou Vám priniesť cenné informácie z diania v obci. Chceme Vás 

informovať o tých najdôležitejších témach v obci, ale budeme veľmi radi, pokiaľ nám zašlete aj  Vaše námety na nové témy. Obzvlášť nás bude tešiť, ak sa 

rozhodnete zapojiť do tvorby tohto občasníka zaslaním zaujímavých fotografií z obce alebo aj dokonca článkom o aktivitách či združeniach v obci.  

Vaše námety a reakcie nám môžete zaslať na adresu  

sokolske.zvesti@obecsokol.sk. Za každý Váš príspevok alebo reakciu 

vopred ďakujeme. 
Grafický návrh a spracovanie - Ing. Gabriel Tutoky, PhD., poslanec OZ  
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obec@obecsokol.sk,  

stavebny.urad@obecsokol.sk 

VINŠUJEME VÁM 

Šťastlivý nový rok zo srdca vám hlásame, 

keď vám náš vinšok do domu prinášame. 

Starodávna krásna obyčaj panuje, 

keď jeden druhému Nový rok vinšuje. 

I my teraz k nebu srdce pozdvihujeme  

a od Pána Boha toto vyprosujeme: 

Šťastie, zdravie, život pekný,  

dlhý, úrodu na poli, v dome zdar žiadaný. 

Dietkam prajeme svornosť, poslušnosť rodičom,  

nevinnú veselosť pannám i mládencom. 

Manželom, manželkám radosť obapolnú,  

jeden ku druhému oddanosť nezlomnú. 

Starcom i starenám vidiny ich staroby by plynuli milé, 

a tak prežívali všetky roka chvíle. 

A po tejto časnosti, 

aby sme sa dostali do nebeskej radosti.   

Starosta, poslanci a pracovníci OÚ 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ PREŽITIE 

VIANOČNÝCH SVIATKOV 


