LETO - ČAS ODDYCHU
Milí Sokoľčania,

bude tohtoročná letná sezóna naozaj časom oddychu?
Budeme môcť slobodne a bez strachu cestovať? Kde
a ako budeme môcť bezpečne dovolenkovať? Toto sú
časté otázky mnohých, ktorí chcú aspoň na krátky čas
vymeniť svoje pracovné povinnosti, užiť si leto
s blízkymi a načerpať nových síl. Určite je mnoho ľudí,
ktorým na oddych postačí vlastná záhrada, bazén,
kúpalisko či okolité krásy prírody určené na turistiku,
cyklistiku a výlety.
Či už sa rozhodujeme o výbere dovolenky tak či onak,
naše rozhodovanie by malo byť v prvom rade rozumné
a zodpovedné. Zodpovedné smerom k sebe, k našim
deťom, našim blízkym, ale aj k svojmu okoliu, a to
vzhľadom na pretrvávajúce nebezpečenstvo pandémie
COVID-19. Myslíme na to, aby sme sa po vytúženom
dovolenkovom oddychu nevrátili na začiatok výskytu
pandémie, ktorá nás obmedzovala a do určitej miery
ešte stále obmedzuje v rôznych oblastiach.

k priaznivému vývoju pandémie a tým urýchliť návrat
do života bežných všedných dní.

Buďme preto obozretní a zodpovední aj počas dovolenkových dní, pretože každý z nás môže prispieť

Ing. Ľuboš Šuca
Starosta obce

Prajem Vám príjemný a hlavne v zdraví prežitý
čas prázdnin a dovoleniek

PRVÁ POLOVICA ROKA 2021
Len nedávno sa začal rok 2021, kedy sme si priali
hlavne zdravie a šťastie a už jeho polovicu máme
za sebou. Nanešťastie, kríza sa nás dotkla zo začiatku
roka ešte viac, ako sme to predpokladali.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu sme zriadili a prevádzkovali mobilné odberné miesto na zisťovanie prítomnosti ochorenia COVID-19 a aktívne sme sa zapojili do organizovania pravidelných plošných testovaní.
V spolupráci s inými organizáciami a združeniami sme
v prvotných fázach pomohli najmä najzraniteľnejším
občanom našej obce so zabezpečením ochranných
pomôcok a pomoci osobám a rodinám v karanténe
prostredníctvom zriadenia terénneho asistenta Covid.
Aj touto cestou sme chceli dať najavo, že sa snažíme
budovať komunitu, v ktorej by každý jeden obyvateľ

cítil, že samospráva pri ňom stojí vždy, keď to potrebuje za podmienok, že jej to kompetencie dovoľujú
a umožňujú.
Každopádne to bolo a je náročné obdobie. Všetky
naplánované investičné akcie sa budú musieť prispôsobiť finančným možnostiam, ktoré nám táto doba
dovoľuje. Musíme myslieť aj na rezervy na zabezpečenie chodu obce aj do budúcna, lebo sú krátené príjmy
obcí z podielových daní a pribúdajú nové kompetencie delegované zo strany štátu bez dostatočného krytia štátnym rozpočtom.
Napriek tomu je potrebné pokračovať v rozpracovaných investičných akciách, pravidelnej údržbe
ciest, verejného priestranstva, pokračovať v nutnej
oprave a údržbe obecného majetku.
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PRVÉ TRI MESIACE V ÚRADE

Rekonštrukcia interiéru KD,
budovanie drenáže a bleskozvodu

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

ĎALŠIE REKONŠTRUKCIE

Napriek obmedzeniam, ktoré nás od začiatku roka
sprevádzali, pokračovali sme plynule v rekonštrukcii
sály KD, ktorej predchádzalo zateplenie a výmena
strechy na kultúrnom dome a obecnom úrade.

Ďalšou investičnou akciou, ktorú sme napriek pandémii stihli od začiatku roka bola plánovaná rekonštrukcia a výmena strešnej krytiny na dome smútku.

V rámci rekonštrukcie sály bola rekonštruovaná väčšia
časť elektrickej siete, vrátane výmeny osvetlenia, bol
odstránený starý drevený obklad. Steny sú pokryté
komplet novou omietkou, stropy novými podhľadmi,
vymenili sa vchodové dvere do sály vrátane všetkých
prechodových dverí. Podlahy boli ošetrené a natreté
novými nátermi.

K celkovému dokončeniu strechy a pred plánovanou
realizáciou zateplenia KD v rámci projektovej dokumentácie je potrebné vykonať montáž bleskozvodu.
Práce súvisiace s montážou bleskozvodu sa začali
v tomto období. Súčasťou bude aj oddrenážovanie,
odvodnenie, odizolovanie budovy a odkanalizovanie
zvodov zo striech budovy a predpríprava na novú
prípojku vody.
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Ďalej to bolo vybudovanie nového kontajneroviska
pri starom cintoríne a premiestnenie kontajneroviska
pri novom cintoríne, terénne úpravy na školskom dvore, za požiarnou zbrojnicou, pri novom cintoríne,
pri futbalovom ihrisku, výkopy v súvislosti s optickým
vedením na futbalovom ihrisku.

Kontajnerisko nový cintorín

Kontajnerisko starý cintorín

Pôvodná strecha Domu smútku

PRVÉ TRI MESIACE V ÚRADE

Nová strecha Domu smútku

JARNÉ UPRATOVANIE A OREZ STROMOV
V jarných mesiacoch a v čase pandémie, pokiaľ to
počasie dovoľovalo, sme vykonávali čistenie verejného
priestranstva od odpadkov za plotom starého
cintorína, na svahu v lokalite Pod Balkom a v rámci
možnosti sme po minuloročných záplavách vyčistili
okolie rieky Hornád.
V spolupráci s obcou Kostoľany nad Hornádom sme

zabezpečili orez stromov okolo štátnej cesty smerom
do obce Sokoľ. V spolupráci s p. Makšimom
zo záhradkárskej lokality bol vykonaný orez nebezpečných stromov okolo cesty do chatovej lokality Uhrinč
smerom od ul. Hradnej. V ostatných častiach obce
vo svahoch, v okolí ciest a verejného osvetlenia bol
orez vykonaný našimi pracovníkmi.
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po mojom nástupe krivka vytriedeného odpadu stúpa.
Za rok 2020 sme vytriedili 22,55 % odpadu. Na porovnanie v roku 2018 to bolo 12,81 % a v roku 2019
18,37 %. Vďaka tomu sme mohli poplatok za odpad
v roku 2021 udržať na rovnakej úrovni ako v roku
2020.

Nedá mi, aby som nespomenul aj zimnú údržbu.
Napriek tohtoročnej zime s bohatou snehovou nádielkou musím konštatovať, že sme to zvládli veľmi dobre.
Za to by som sa chcel poďakovať hlavne pracovníkom
obecného úradu a Milanovi Hreščákovi, ktorý premiérovo zvládol a využil techniku tak, ako sa patrí a neraz
zabezpečoval zjazdnosť cesty 3. triedy až do obce
Kostoľany, keďže SC KSK nestíhala.
V najbližšom období budeme pokračovať s úpravou
okolia okolo kultúrneho domu v súvislosti s realizáciou
bleskozvodu a odvodnenia. Vďaka sponzorským
príspevkom firiem a súkromných darcov letné prázdniny využijeme na vybudovanie nového detského ihriska
v areáli materskej škôlky. Na bytovom dome je plánovaná postupná oprava striešok a balkónov. V lokalite
Hrabiny sa pripravuje rekonštrukcia verejného osvetlenia a oprava podzemného vedenia. V súvislosti
s budovaním podzemnej optickej siete v našej obci
spoločnosťou T-Com bude obec súčinná pri koordinácii prebiehajúcich prác. Zároveň prosíme občanov
o porozumenie, pomoc a súčinnosť v priebehu výkopových prác a prosíme, aby upozornili pracovníkov
vykonávajúcich výkopové práce na prípadné podzemné vedenia, o ktorých sa nevedú záznam, aby sme tak
predišli možným škodám. V tomto období bolo začaté
zhromažďovanie podkladov k zámeru vysporiadania
pozemkov na ul. Kostolnej a v chatovej lokalite Uhrinč.
V súvislosti s odpadom, náš boj na ochranu životného
prostredia pokračuje ďalej. Veľmi sa teším, že
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Chrániť si životné prostredie nie je len o zbere
a triedení tuhých odpadov, ale aj o odpadoch
zo žúmp. Toto poškodzovanie prostredia si ešte vždy
nevieme odpustiť a aj preto tento rok samospráva
bude na túto negatívnu činnosť apelovať oveľa viac.
Do ďalšieho obdobia si držme spoločne palce a zároveň Vám ďakujem za vašu podporu.
Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce

COVID-19
OČKOVANIE
Na základe poverenia MZ SR boli samosprávne kraje
splnomocnené zabezpečiť v spolupráci s mestami
a obcami koordináciu mobilného očkovania vakcínou
výrobcu Pfizer-Biontech proti ochoreniu COVID-19.
Táto možnosť očkovania bola podľa odporúčaní MZ
určená pre obyvateľov nad 16 rokov. Z tohto dôvodu
bola aj našej obci zaslaná žiadosť zo strany Košického
samosprávneho kraja o súčinnosť pri zisťovaní predbežného záujmu o očkovanie našich obyvateľov.
Obyvatelia sa mohli nahlásiť na OÚ Sokoľ či už osobne, telefonicky alebo emailom.

PLOŠNÉ TESTOVANIE
Plošné skríningové testovanie na COVID-19 v obci Sokoľ prebiehalo v mesiacoch január až máj, a to počas
15 dní. Počas tohto obdobia sa vykonalo celkovo 6692
testov. V priemere na jeden testovací deň pripadá 446
testov. Z tohto celkového počtu testov bolo 7 osôb
pozitívnych, čo je 0,1 % podiel pozitivity v našej obci.

Celkovo bolo dňa 22.6.2021 v našej obci prostredníctvom mobilnej očkovacej jednotky zaočkovaných
27 osôb.

DÁTUM

POČET

POZITÍVNE
TESTOVANÝCH

23. - 24. 1. 2021

526

0

30. 1. 2021

522

1

6. 2. 2021

538

0

13. 2. 2021

510

0

20. 2. 2021

521

4

RÚŠKA PRE DÔCHODCOV

27. 2. 3021

493

0

6. 3. 2021

497

0

13. 3. 2021

500

1

20. 3. 2021

486

0

27. 3. 2021

481

0

Na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie bola
nápomocná politická strana KDH a spolu s obcou boli
našim dôchodcom vo veku nad 62 rokov dodané
potrebné respirátory FFP2. V mene našich dôchodcov
strane Kresťansko-demokratické hnutie srdečne

3. 4. 2021

572

0

10. 4. 2021

448

1

24. 4. 2021

364

0

7. 5. 2021

234

0

Účelom týchto testovaní bolo zachytiť skryté ohniská
nákazy a spomaliť šírenie vírusu. Testovania sa nezúčastnili iba pracujúci obyvatelia, ale aj tí, ktorí si chceli
overiť svoj aktuálny stav, aby tak mohli ochrániť
svojich blízkych a ľudí v širšom okolí. Veľká vďaka patrí
všetkým za ich ohľaduplnosť, disciplinovanosť a trpezlivosť.

Ďakujeme!

Testovací tím a starosta obce
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV A DOMOV
V období od 15.2. do 31.3.2021 sa uskutočnilo historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov, kedy sa bolo
možné sčítať pomocou elektronického formulára
na stránke www.scitanie.sk z pohodlia domova.
Od 3.5. do 13.6. 2021 prebehlo asistované sčítanie,
ktoré bolo možné realizovať len s pomocou:

1. stacionárneho asistenta priamo na kontaktom
mieste – čiže OÚ v Sokoli,
2. mobilného asistenta, ktorý vás navštívil priamo
doma.
V našej obci Sokoľ sa k povinnosti sčítať sa zodpovedne pristúpilo 96,8 % obyvateľov.

KOMPOSTOVANIE ALEBO VYRÁBAME
SI ČIERNE ZLATO DOMA
Kompostovanie je spôsob, ako si môžeme svojpomocne vyrobiť z biologického odpadu kvalitný kompost –
organické hnojivo, tzv. „čierne zlato“, ktoré je ideálne
pre pestovanie rastlín. Pomocou neho vrátime späť
do pôdy živiny, ktoré sme z nej predtým pri pestovaní
odobrali.

V súčasnosti už žiaľ obec nedisponuje voľnými
kompostérmi, ale vzhľadom k tomu, že po nich vzrástol dopyt, obec sa zapojila do výzvy na získanie
prostriedkov na zakúpenie ďalších, v celkovom počte
100ks. Súčasne žiadame tých občanov, ktorí si ešte
nevyzdvihli kompostéry, aby tak urobili čo najskôr.

Kompostovisko by nemalo chýbať v žiadnej modernej
domácnosti!

Na základe zmlúv a prehlásení od občanov miera
separácie biologicky rozložiteľného a kuchynského
odpadu v našej obci je 100 %. Aj na základe toho,
obec nemusela zvyšovať poplatok za komunálny odpad. Cieľom nás všetkých je šetriť pani prírodu, a to aj
tým, že biologicky rozložiteľný odpad budeme znova
a znova využívať a recyklovať.

Čierne zlato nespadne z neba len tak, aby sme si ho
mohli vyrábať, potrebujeme na to:

RÝCHLOSŤ V OBCI
Obec Sokoľ už niekoľkokrát apelovala na vodičov
na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti v obci.
Leto je už tu a s príchodom teplejších dní je na ceste
viac cyklistov, viac detí sa hrá popri ceste. Na cestách
je celkovo väčší pohyb.
Prosíme preto o rešpektovanie maximálnej rýchlosti,
50km/h. Obec už v tejto súvislosti požiadala
o súčinnosť PZ, ktorý už náhodné kontroly dodržiavania rýchlosti realizuje a podľa informácií zopár jednotlivcov to pocítilo aj na svojej peňaženke. Opäť prosíme
o vzájomnú ohľaduplnosť a rešpekt v súvislosti
s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej dopravy v našej
obci.
Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce
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NP TA COVID-19
Vo februári sa obec zapojila do národného projektu
„Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“. Národný projekt je v súčasnosti predĺžený do 15.10.2021. Vďaka realizácii tohto projektu boli
realizované viaceré aktivity pre všetkých občanov, nie
len v marginalizovanej komunite, počas ktorých
sa bezplatne rozdávali respirátory a poskytovala
potrebná pomoc jednotlivcom, ale aj rodinám postihnutým pandémiou Covid-19 počas ich karantény.

obyvateľom a príslušníkom MRK v dotknutých oblastiach. Ďalším cieľom národného projektu je eliminovať
hrozby výskytu ochorenia COVID-19, prípadne iných
pandemických ochorení v lokalite, do ktorej sú smerované aktivity projektu a pripraviť obyvateľov MRK
na prípadné ďalšie vlny šírenia ochorenia COVID-19,
alebo iných druhov epidémií v budúcnosti.

Hlavným cieľom NP COVID MRK je zlepšenie prístupu
k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochorením COVID-19, monitorovaním stavu rizika, možnosti nákazy a vývinu
ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých marginalizovaných
rómskych
komunitách
(ďalej
len
„MRK“), cielene pôsobiť v sociálnej intervencii voči

ODPADOVÉ VODY A ŽUMPY
- POZOR ZMENA
Obec Sokoľ v spolupráci s Okresným úradom Košice okolie, odborom starostlivosti o životné prostredie
vzhľadom na neustále sa opakujúcu situáciu
s nelegálnym vypúšťaním žúmp a vôd z nelegálnych
domových čistiarní a zvyšujúcim sa počtom podaných
oznámení na príslušné úrady upozorňuje na novelizáciu zákona o vodách č. 364/2004 Z. z., kde sa sprísnili
podmienky likvidovania obsahu žúmp na Slovensku.
Zákon jednoznačne zadefinoval, kde sa zneškodňujú
tieto odpadové vody, akým spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti.
Podľa § 36 ods. 4 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z.:
„Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do

čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo
orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady
o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva
roky“ (účinnosť od 15. septembra 2020). Za nelegálnu
likvidáciu splaškových vôd sa považuje aj neschválené
použitie domovej čistiarne odpadových vôd, ktoré
schvaľuje príslušný Okresným úrad Košice - okolie,
odbor starostlivosti o životné prostredie.
Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať
predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa
§ 36 ods. 4 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení
účinnom od 15. marca 2018 najskôr od 15. septembra
2020.
Od 15. septembra 2018 sú teda občania povinní odkladať tieto doklady o odvozoch a osoby, ktoré vyvážajú
odpadové vody zo žúmp musia im ho vydať v rozsahu
ako je uvedené v zákone. Pre účely kontroly musia
disponovať týmito dokladmi obidve strany.
Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva
odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad
o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal.
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Zákonodarca touto novelou sprísnil aj podmienky
dokladovania spôsobu likvidovania odpadových vôd
akumulovaných v žumpách tým, že od producentov
vyžaduje o týchto vývozoch doklad pod hrozbou pokuty od orgánu štátnej vodnej správy (§ 77 ods. 3
písm. b) zákona o vodách č. 364/2004 Z. z.).
Ten, kto nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd
zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej
správy sa dopustí priestupku na úseku ochrany vôd
podľa § 77 ods. 1 písm. p) zákona o vodách
č. 364/2004 Z. z., za ktorý mu môže byť uložená
pokuta do 165 eur (§ 77 ods. 2 písm. c) zákona
o vodách č. 364/2004 Z. z.).
Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno,

priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd,
názov osoby, príp. firmy, ktorá odvoz odpadových vôd
vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.
V súvislosti s hore uvedenými informáciami Vás obec
Sokoľ v spolupráci s Okresným úradom Košice - okolie, odborom starostlivosti o životné prostredie vyzýva,
aby ste si vo svojom osobnom záujme zabezpečili
zákonnú likvidáciu odpadových vôd a o uvedenej likvidácii uchovali potrebné doklady, a tým sa vyhli prípadným nepríjemnostiam pri následnej kontrole. Je možné, že na budúci rok spolu s vyrubením dane, Vám
bude doručená aj výzva na preukázanie spôsobu likvidácie obsahu žúmp.

ODPADY NA CINTORÍNE
V súvislosti s odpadmi došlo v uplynulom období
k prekládke kontajneroviska na starom cintoríne
z dôvodu poškodzovania prístupovej cesty k domu
smútku nákladným vozidlom vykonávajúcim zvoz
odpadu. Z dôvodu vyčíslenia vysokých nákladov
na spevnenie svahu prístupovej cesty, dá sa povedať,
že len kvôli kuka vozidlu, obec pristúpila k premiestneniu kontajnerov na križovatku ul. Kostolná
a Záhradná.
Prosíme preto občanov, aby rešpektovali túto zmenu
a odpad z cintorínov nenechávali pohodený na starom
stojisku, prípadne pohodený pri oplotení cintorína, ale
využili na to určené kontajnery. Rovnako Vás prosíme,
aby ste neznečisťovali odpadom priestor za oplotením
cintorína. V jarných mesiacoch bol tento priestor
vyčistený pracovníkmi obecného úradu a neradi by
sme museli neporiadok riešiť aj v budúcom období.
V opačnom prípade takto vzniknuté náklady budú
v budúcnosti zahrnuté do poplatku za odvoz odpadov
a poplatku za prenájom hrobového miesta.

NÁLEPKY FÚRA 2021
V súvislosti s úhradou poplatku za komunálny odpad
oznamujeme
občanom,
ktorí uhradili predmetný
poplatok, aby si nálepku
Fúra 2021 čo najskôr prevzali osobne na obecnom
úrade v Sokoli v čase úradných hodín.
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AKO MINIMALIZOVAŤ PLASTOVÝ ODPAD
NA CINTORÍNOCH?
So zvyšovaním odpadov na cintorínoch sa len ťažko
vyhneme zvyšovaniu poplatkov za odpad!
Problémom sú umelé kvety, ktoré nemožno separovať
a sklo znečistené voskom.
Odporúčame, nekupujte umelé kvety a kytice. Skladajú
sa z rôznych druhov materiálov kvôli čomu sú nerecyklovateľné. Namiesto nich môžeme na hroby svojich
blízkych uložiť prírodné ozdoby alebo živé kvety
z vlastnej záhradky. Po ich zvädnutí ich môžete skompostovať. Sviečku napríklad uložte do malého
skleneného kahanca, ktorý po vyhorení sviečky nevyhadzujte, ale opakovane ho použite vymenením
náplne. Nepreháňajte to zbytočne s počtom sviečok
a ich veľkosťou.
Určite nám väčšina dáte za pravdu, že návšteva cintorína by mala byť predovšetkým o modlitbe
a spomienke na našich zosnulých.

Úradné hodiny počas letných prázdnin
(od 1.7.2021 do 31.8.2021)

Pondelok

6:30—14:30

Utorok

nestránkový deň

Streda

6:30—14:30

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

6:30—14:30

POVINNOSŤ OZNAČENIA STAVBY
Podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. je
obec povinná určiť súpisné číslo každej budove nachádzajúcej sa na území obce. Povinnosť označiť
budovu číslom vyplýva vlastníkovi budovy rovnako aj
podľa § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona).

vajúcou zo zákona, ale aj účinnou pomocou pre rýchlejšiu a správnu orientáciu v obci. Nemá slúžiť iba
cudzím občanom a tým, ktorí sa v obci nebývajú, ale aj
poštovým doručovateľkám, zdravotníkom, pri doručení zásielok objednaného tovaru, zriadencom plynární,
elektrární či vodárenskej spoločnosti a pri rôznych administratívnych úkonoch.

Súpisné číslo (čierne) musí mať každá budova, a tak sa
táto povinnosť vzťahuje aj na číslovanie orientačnými
číslami (červené), ktoré slúži na orientáciu v obci
a na konkrétnej ulici. Vlastníci stavieb nachádzajúcich
sa na katastrálnom území obce Sokoľ sú povinní
označiť svoje stavby súpisnými aj orientačnými
číslami podľa vzoru:

V neposlednom rade je nenahraditeľnou pomôckou
aj pri neočakávanej potrebe záchrannej zdravotnej
služby, polície, prípadne iného zásahu.

Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla
do 30 dní odo dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia. Vlastník stavby je povinný mať viditeľne označenú
budovu so súpisným a orientačným číslom, ak je určené.
Označenie domu číslami nie je iba povinnosťou vyplý-

V krajnom prípade, vlastník stavby, ktorá nie je
riadne označená, môže byť napadnutý, že ide o nelegálnu stavbu, nevybudovanú v súlade s územným
plánom obce a stavebnými predpismi a bez povolenia alebo dodatočného súhlasu príslušného stavebného úradu. Majte na pamäti, že neoznačená stavba
môže skomplikovať inak celkom nevinnú situáciu.

Všimnite si preto, koľko domov vo vašom susedstve
nie je správne, resp. vôbec označených číslami a vžite
sa do situácie napr. posádky vozidla zdravotnej služby,
ktorá pri nočnej návšteve nedokáže ani pri najlepšej
vôli nájsť medzi neoznačenými domami ani ten Váš.
V súčasnosti sú k dispozícii ako súpisné, tak aj orientačné čísla. O dostupnosti práve Vášho súpisného,
príp. orientačného čísla sa dozviete na tel. číslach
055/7290 468, 469.

DEMOGRAFIA OBCE K 31.12.2020

9

DEŇ DETÍ
Ja som malý športovec,
je to o mne známa vec.
Rád zdolávam prekážky,
vyskúšaj to raz, dva, tri.

Pri príležitosti Dňa detí sme sa rozhodli, že si urobíme
vlastné OLYMPIJSKÉ HRY.
Na začiatku sme vyvesili olympijskú vlajku, priniesli
olympijský oheň a spoločne zložili sľub - SĽUB DETÍ:

Na futbalovom ihrisku si všetci užili veselé športové
dopoludnie. Čakali ich rôzne súťaže, športové disciplíny a hlavne zábava. Nechýbal ani guláš, ktorý po športovom výkone všetkým chutil. Pán starosta si tiež
prišiel pozrieť našich športovcov a neprišiel veru
s prázdnymi rukami. Odmena bola zaslúžená. Každý si
domov odniesol zlatú medailu, balíček sladkostí, ale
hlavne veľa príjemných zážitkov. Bol to skutočne nádherný Deň detí so všetkým, čo k tomu patrí.
Mária Holubová, riaditeľka MŠ

POĎAKOVANIE
Touto cestou by sme chceli poďakovať firemným
a súkromným darcom za finančný dar na výstavbu detského ihriska v areáli materskej škôlky a poslancovi
Michalovi Hreščákovi, ktorý celu zbierku inicioval.
Poďakovanie patrí aj Ing. Bartolomejovi Dorovovi
a firme Jareva za bezplatné zapožičanie odvlhčovača,
ktorý obec použila v zimnom období počas rekonštrukcie sály KD.

ĎAKUJEME

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek dobrovoľnou činnosťou podieľali na rekonštrukcii KD, úprave
a čistení verejného priestranstva, zabezpečovaní
činností v súvislosti so zamedzením šírenia pandémie
v našej obci a iných verejne prospešných činností
v našej obci.
Zároveň ďakujeme pracovníkom obecného úradu
a poslancom obecného zastupiteľstva za prejavenú
dôveru, pomoc a podporu pri riešení problémov počas
tohto neľahkého obdobia.

Karol Anďal
Mgr. Jana Šucová

SEKY s.r.o
Peter Gajdoš

Starosta, poslanci a pracovníci OÚ
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
Grafický návrh a spracovanie - Ing. Gabriel Tutoky, PhD., poslanec OZ
vopred ďakujeme.
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