
VIANOCE KAŽDÝ DEŇ 

1 

Milí bratia a sestry, 

kto by nepoznal pesničku nedávno zosnulého Mira 

Žbirku a skupiny Lojzo Každý deň budú vraj Vianoce? 

Jej podmanivá melódia a metaforický text rok, čo rok 

chytá za srdce mladých i životom skúsených: „Každý 

deň budú vraj Vianoce, ticho šepkajú ľudia po vonku. 

Už sa nám pozlátko ligoce, čo však ukrýva iba kamie-

nok či sladkú salónku!“ Znie to tak trochu ako pekný 

detský sen či naivná túžba...  

Priatelia, dovolím si nám všetkým položiť otázku: 

„Je vôbec možné, aby pri každodennom zhone, aktuál-

ne poznačenom covidovým lockdownom, boli každý 

deň Vianoce? Odvážim sa tvrdiť, že je to možné! A do-

konca si myslím, že je to pre každého z nás zaväzujúca 

„domáca úloha“.  

Na Vianoce oslavujeme historický príchod Boha na zem 

v ľudskej podobe. Boh prijal našu ľudskú prirodzenosť, 

aby na zemi bolo krajšie. Boží Syn sa stal človekom, aby 

nám priniesol na zem Božie kráľovstvo - „Kráľovstvo 

lásky, spravodlivosti a pokoja“, aby obnovil pôvodnú 

krásu stvorenstva. Ježiš chce, aby „každý deň boli Via-

noce“. Do mysle sa mi tlačia otázky: „Otvoríme svoje 

srdce ponuke nebeského Dobra, Lásky, Pokoja?  Dovolí-

me Bohu, aby z nás robil nositeľov ducha Vianoc? Aby 

sa cez nás dostal kúsok neba na zem?“  

Bratia a sestry, každý človek dobrej vôle, my kresťania 

o to viac, sa denne pýtame Ježiša Krista ako apoštoli: 

„Učiteľ, kde bývaš?“ A počujeme Jeho pozvanie: „Poďte 

a uvidíte!“ (porov. Jn 1, 38n.) Pri Kristovi sa každý môže 

stať dobrým človekom, človekom svetla, človekom    

Vianoc. Pri Ježišovi sa môžeme učiť žiť život, ktorý      

vo svojom imidžovom pozlátku ukrýva sladkú salónku 

dobroty, lásky, pokoja. Od Neho sa môžeme naučiť 

zvládnuť našu „domácu úlohu“. Žiť život s Kristom, 

to sú Vianoce každý deň. 

 

Milí priatelia, sestry a bratia. Z celého srdca Vám 

všetkým vyprosujem k vianočným sviatkom           

a do Nového roka 2022 cez príhovor Božej Matky 

Panny Márie, požehnanie Emanuela – Boha s na-

mi, aby boli Vianoce každý deň. 

Miroslav Kyšeľa 

farár-dekan 

KRABICE PLNÉ LÁSKY 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Dá sa 

na túto otázku vôbec odpovedať? Na tom nezáleží, 

pretože už druhý ročník tejto iniciatívy na Základnej 

škole v Družstevnej pri Hornáde dokázal, že obyčajná 

krabica pojme toľko lásky, koľko do nej  vložíme. 

Na Vianoce chceme potešiť nielen seniorov z obce 

Družstevná pri Hornáde, ale aj osamelých seniorov 

z obce Sokoľ. Nezabudli sme ani na našich bývalých 



PRVÉ TRI MESIACE V ÚRADE 

učiteľov Základnej školy v Družstevnej pri Hornáde. 

Teplé ponožky, mydlá, čokolády, krížovky či čajíky,    

verím že potešia nejedného deduška i babičku a vyča-

ria im úsmev na tvári. Za srdiečka plné lásky ďakujeme 

nielen našim žiakom, ich rodičom, ale aj učiteľom 

a starostovi obce Sokoľ Ing. Ľubošovi Šucovi, ktorí 

s radosťou pomohli pri tejto krásnej akcii. 

Spolu sa nám podarilo naplniť 85 „krabíc lásky“, z kto-

rých 20 už poputovalo do obce Sokoľ.  

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aj napriek pandémii      

rozhodli urobiť seniorom krásne Vianoce, pretože naši 

starkí si to zaslúžia. 

 
PaedDr. Anna Vajdová 

riaditeľka školy v Družstevnej pri Hornáde 

ĎALŠÍ ROK ZA NAMI 

Úvod tohto vydania Sokoľských zvestí sme venovali 

Vianociam. Áno, ani sme sa nenazdali a pred nami 

sú Vianoce a koniec roka 2021. Prešlo leto, kedy sme 

si aspoň na chvíľku oddýchli od opatrení v súvislosti 

s neustále nás prenasledujúcou pandémiou COVID-19. 

Netrvalo dlho a pandémia sa  opäť rozrastá a prináša 

opatrenia, ktoré nám bránia žiť plnohodnotný život  

nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Tí, ktorí 

sú sami, sú ešte osamelejší a ohrozenejší. Aj preto sme 

aj v tomto roku mysleli na našich najstarších a jubilujú-

cich dôchodcov, občanov obce Sokoľ. Mikuláš, ktorý 

navštívil našu obec ich neobišiel a potešil ich sladkou 

maškrtou, ovocím a rovnako aj deti v materskej škole. 

Určite mi dáte za pravdu, že je to náročné obdobie 

nielen pre starších a osamelých ľudí, ale pre každého 

z nás. Napriek tomu, život ide ďalej a aj v našej obci 

sa snažíme napriek ťažkostiam posúvať smerom do-

predu. Nakopnúť k tomu Vás môže aj autor tejto    

klapancie a jeho „pitane”! 
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MOJIM PRACEĽOM ... 

Śivi Ďoďa 

Kovid vedze nacešeni, 

cali śvet zbalamuceni... 

Omikron či alfa, delta, 

prikrije nas jak dach celta. 

Lokdavn nam priśtrihol kridla, 

ňet dze chodzic, šicko zhaslo... 

Kukňem, či dajeka škridľa 

nezlamana, poškodzena. 

Času mam do ošaľeňa. 

Co možeme, bedne, zrobic? 

Po zahradze śe prechodzic? 

No..., ta 

rozdumovac pri tim dobre.. 

Mam ja recept jednoduchi – 

teke sme jag tote muchi, 

stoporčic śe sceme kemu? 

Zaśčepic śe ňebars sceme, 

narjadzeňa obejdzeme, 

ňesluchame žadni prikaz, 

ňeporadzi z nami Mikas. 

Co zme glupe, zaśľepene? 

Šak z teho vec ňevindzeme! 

Ňesluchame, gančujeme, 

šickemu śe štorcujeme. 

Dze temu raz koňec budze?! 

Znaju to f Sokoľu ľudze? 

Ľudkove drahe! 

Boža ruka šicko vodzi! 

Nam inšo ňič ňeprichodzi, 

ľem ju trimac pevňe, mocno. 

Prestaňeme už šicko haňic, 

podzme sebe zdrave chraňic. 

Discipľinu v sebe majme, 

v rodziňe śe postarajme, 

každemu naj imunita 

mocňi, rośňe a prekvita. 

Ňezapomňme pri tim pitac: 

„Daj, Bože naš, z visokosci 

šickim nam tu tej milosci 

prečkac v zdravju čas ňešumni. 

Budz pri nas Ti, mocna Paňi, 

ňikto nas tak ňeubraňi 

pred choroscu i kovidom. 

Z Maloveski na nas kukaš, 

pitaj Sina, śvetu ukaž, 

co pre dobro ľudzi robiš. 

Šickim ľudzom mňe tak milim 

nadzeľ, Paňe, v totej chviľi 

požehnaňa prehojneho. 

Žebi zme śe mohľi stretnuc, 

pred Tebu pokorňe kľeknuc 

a veľebic slavu Tvoju.“ 

Cešime śe na ten moment: 

v oči sebe popatrime, 

dobru fľašku otvorime.. 

Že z poharik nam poškodzi?  

Ľem bortak, co ňema godži 

toto hučic, tverdzic može.. 

Ach, 

keľo bludoch f śvece, Bože! 

 

IDEME ĎALEJ 

POKRAČOVANIE REKONŠTRUKCIE KD 

V druhom polroku sme pokračovali v aktivitách, o kto-

rých sme písali v predchádzajúcich Sokoľských zves-

tiach v júni 2021. Asi najväčšou akciou v 2. polovici 

tohto roka bolo pokračovanie v rekonštrukcii KD a OÚ 

a s tým súvisiace dokončenie strechy a prípravy na za-

teplenie budovy. V súvislosti so strechou sa jednalo 

o  sadenie sneholamov na streche KD a OÚ. 

Súčasťou bolo aj oddrenažovanie, odvodnenie, odizo-

lovanie, zateplenie suterénu budovy a odkanalizovanie 

zvodov zo striech budovy a predpríprava na novú prí-

pojku vody. Pri realizácii týchto prác bolo potrebné 

obkopať celú budovu, čím došlo k poškodeniu     

chodníka vedľa KD a zbúraniu schodov k zadným 

vchodovým dverám vedúcim na javisko v sále KD.   

Práve tieto schody boli zdrojom vlhnutia stien v tejto 

časti budovy. 

Po realizácii týchto prác sme začali s bezprostrednou 

úpravou okolia budovy, a to osadením obrubníkov 

okolo vybudovaného drenážneho systému a vybudo-

vaním nového chodníka po celej dĺžke budovy.       

Boli odstránené už značne poškodené stromy 
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pod elektrickým vedením a v rámci možností priprave-

ný priestor na malú oddychovú zónu určenú pre    

malých a mladých, ale aj veľkých a starších obyvateľov, 

ktorej súčasťou bude detské ihrisko pre deti 

a workoutové ihrisko pre mládež a dospelých. 

 

 

DÓM SMÚTKU 

Ďalšou investičnou akciou, ktorú sme realizovali bola 

plánovaná úprava okolia Domu smútku, kde stará po-

škodená a krivá dlažba bola nahradená novou. Nevy-

hnutnou súčasťou úpravy a osadenia zámkovej dlažby 

bolo aj vybudovanie a predĺženie betónového oplote-

nia, ktorého dokončenie si budeme musieť nechať až 

na jarné obdobie. 

Rekonštrukcia okolia KD  

a  budovanie oddychovej zóny 

Okolie Domu smútku 
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V súvislosti s už zrealizovanou rekonštrukciou strechy 

na Dome smútku nám bolo v predchádzajúcich dňoch 

doručené rozhodnutie o refundácii nákladov za toto 

dielo vo výške 16 305,32 € na základe našej žiadosti 

o dotáciu prostredníctvom MAS (Miestnej akčnej sku-

piny) Hornád - Čierna Hora a PPA - Poľnohospodár-

skej platobnej agentúry.  

ÚDRŽBA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

Okrem investičných akcií sa priebežne vykonávali udr-

žiavacie práce obecného majetku, kosenie verejného 

priestranstva, oprava rigolov a práce na prístupových 

cestách v chatovej lokalite Uhrinč, v lokalite Hrabiny 

a ul. Havranej. Za veľkú pomoc pri opravách a údržbe  

týchto ciest ďakujeme Radoslavovi Medveckému, Ma-

rekovi Slovákovi ml. a Martinovi Vajdovi. 

Rovnako bola vymenená rúra v lokalite Malina na zber 

návalovej vody z lesa a s tým súvisiace osadenie  zber-

ného vpustu a výmena rúry v chodníku na ul. Kosto-

lianskej z dôvodu jej prevalenia a zatarasenia prietoku. 

Tmavá a neosvetlená cesta do lokality Uhrinč od 

ul. Hradnej, ako ju poznáme z predošlých rokov, sa as-

poň z časti stala minulosťou. Zatiaľ len na skúšku tam 

boli osadené 3 ks solárnych LED pouličných svietidiel. 

Čas ukáže či slnečné svetlo počas dňa dokáže dosta-

točne naakumulovať energiu na osvetlenie počas ve-

černých a nočných hodín. Lokalitu budeme monitoro-

vať a na základe skúseností rozhodneme o použití  

ďalších svietidiel. 

V súvislosti s bytovým domom bola realizovaná opra-

va strechy premokajúcej nad jedálňou MŠ a oprava 

oplechovania okolo striešok nad balkónmi, oprava 

rozvodu vody pod podlahou jedného z nájomných by-

tov.  

So začiatkom budovania optickej siete spoločnosťou  

T-Com bola obec súčinná pri koordinácii prebiehajú-

cich prác. V súčasnosti boli práce ukončené a pokračo-

vať by sa malo v jarných mesiacoch počas budúceho 

roka.  

Plány obce vysporiadať postupne čo najviac pozem-

kov pod miestnymi komunikáciami a verejnoprospeš-

nými stavbami priebežne pokračujú. Podarilo sa čias-

točne vysporiadať pozemky na ul. Kostolnej a Uh-

rinčianskej. 
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Dňa 2.9.2021 sme otvorili brány našej materskej školy, 

rozšírenej o novú triedu pre 20 detí, zriadenú v býva-

lých priestoroch základnej školy. Otvorením novej do-

časnej triedy sme zabezpečili prijatie ďalších 14 detí, 

pre ktoré by inak v našej škôlke nebolo miesto a rodi-

čia by boli odkázaní si hľadať miesto v inej obci resp. 

v meste. Celé leto sme pripravovali uvedené priestory, 

aby vyhovovali nutným základným podmienkam, ktoré 

boli stanovené Regionálnym úradom verejného zdra-

votníctva. Napriek tomu, že povolenie sme dostali len 

na jeden rok, budeme sa snažiť vytknuté nedostatky 

odstrániť. Bude si to však vyžadovať nie malé finančné 

prostriedky, ktoré sa budeme snažiť získať z dotačných 

programov.  

Spolu s novými dočasnými priestormi sme aj vďaka   

firemným a súkromným darcom mohli zriadiť nové 

detské ihrisko a tým vymeniť niekoľko desaťročí staré 

preliezky za nové.  

K darcom spomenutým v predchádzajúcom čísle 

sa pridala aj firma PEZA PRO s.r.o, za čo jej srdečne 

ďakujeme. 

 

 

 

 

ROZŠÍRENIE MATERSKEJ ŠKOLY 
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HRABINY A SMART CITY 

V lokalite Hrabiny bola na celej ulici Hrabovej zrealizo-

vaná kompletná rekonštrukcia poškodeného podzem-

ného vedenia verejného osvetlenia.  

V nadväznosti na to bola v celej lokalite  vykonaná 

kompletná výmena 18 ks svietidiel za  Smart City  LED 

svietidlá, ovládané pomocou IoT siete LoRaWAN, ktoré 

dodala bezplatne spoločnosť ANTIK Telecom ako pi-

lotný projekt. Toto riešenie má oproti klasickému sys-

tému niekoľko výhod. Umožňuje ponechať rozvod ve-

rejného osvetlenia trvale pod napätím 24 hodín denne 

a využiť ho pre ďalšie prvky Smart samospráv, ako sú 

kamerový systém, WiFi prípojné body alebo nabíjačky 

pre elektromobily. Okrem toho je možné svietidlám 

hromadne alebo jednotlivo meniť intenzitu svietenia 

počas noci, čím sa dosiahnu ďalšie úspory na elektric-

kej energii. Každé svietidlo obsahuje diagnostiku sve-

telného modulu a jeho zdroja, meria spotrebovanú 

energiu a obsahuje aj GPS prijímač pre presnú lokali-

záciu v prípade riešenia poruchy. 

Touto cestou by som sa chcel srdečne poďakovať spo-

ločnosti Antik Telecom za inovatívne riešenie a za po-

skytnutie  tohto osvetlenia. Veľké ďakujem patrí hlavne  

zamestnancovi tejto spoločnosti a nášmu občanovi 

Ing. Martinovi Kočíkovi. 

Okrem aktivít uvedených vyššie bola v tejto lokalite vy-

konaná oprava a výmena telekomunikačného káblové-

ho vedenia. Opravou a výmenou telekomunikačného 

vedenia sme rozšírili aj do tejto  lokality miestny roz-

hlas a urobili predprípravu na osadenie kamery, 

na monitorovanie prístupovej cesty do tejto lokality  

s možnosťou rozšírenia až na kontajnerovisko pred 

vstupom do obce, ktoré by mali byť súčasťou kamero-

vého systému v obci.  

Na ul. Dubovej bolo v spolupráci s niektorými obyva-

teľmi zrealizované čiastočné odvodnenie cesty od po-

vrchovej vody, ktorá robí vrásky miestnym obyvateľom 

najmä počas obdobia dažďov. Rovnako aj ulica Kopa-

ninová prešla menšími opravami, kde povrch cesty bol 

spevnený frézovaným asfaltom a zastriekaný živicou.  

Na určených rizikových úzkych križovatkách boli osa-

dené 2 ks dopravných zrkadiel. 

WiFi4EU - BEZPLATNÉ WIFI 

Od 30. júla bola v našej obci spustená prevádzka bez-

platného verejného Wifi internetu WiFi4EU s rýchlos-

ťou pripojenia až do 30 Mbps. Tento bezplatný  inter-

net bol vybudovaný opravou a rekonštrukciou starého 

telekomunikačného káblového rozvodu na základe zís-

kaného poukazu v hodnote 15 000,- €, ktorý je prepla-
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tený cez akčný program CEF Telecom, ktorý je kľúčo-

vým nástrojom EÚ na uľahčenie cezhraničnej interakcie 

medzi verejnou správou, podnikmi a občanmi pro-

stredníctvom nasadzovania infraštruktúr digitálnych 

služieb (DSI) a širokopásmových sietí.  

 

 

 

 

 

Na bezplatný wifi internet je možné sa prihlásiť 

v týchto lokalitách: 

1. ul. Kostolianska - zástavka Hrabiny 

2. Detské Ihrisko pri KD 

3. Pred materskou školou 

4. Ihrisko pri kultúrnom dome 

5. Nákupné centrum - Coop jednota 

6. Námestie Štefana Tutokyho - zastávka autobusu 

7. ul. Lesná - oddychová zóna 

8. ul. Hlavná - Zvonica 

9. ul. Kostolná 

KAMEROVÝ SYSTÉM 

Opravou a rekonštrukciou starého telekomunikačného 

káblového rozvodu sme okrem vybudovania bezplat-

ného WiFi4EU v našej obci vybudovali aj  nový kame-

rový systém a zároveň prepojili s pôvodným starým. 

Zvýšili sme počet kamier  z 5-tich na 20, čím by sa ma-

la zvýšiť aj sociálna bezpečnosť obyvateľov v našej ob-

ci. Prevádzkovateľom kamerového systému je obec 

Sokoľ. 

 

Kamery boli umiestnené na tieto miesta: 

1. Vjazd a výjazd  z obce ul. Kostolianska – zástavka 

Hrabiny 

2. Detské ihrisko pri KD - ul. Kostolianska   

3. Dvor pri KD a OÚ 

4. Nákupné centrum COOP Jednota   

5. Parkovisko pri nákupnom centre COOP Jednota 

6. Križovatka ul. Hlavná, Kostolianska, Námestie Št. 

Tutokyho 

7. Križovatka ul. Hradná, Veterná 

8. Križovatka ul. Havrania, Malinová 

9. Križovatka ul. Havrania, Lesná 

10. Križovatka ul. Orlia, Pažitná 

11. Križovatka ul. Hlavná, Kostolná 

12. Nový cintorín - kontajnerovisko 

13. Športový areál Pod Balkom 

14. Sála KD  

15. Sála KD 

16. Priestor pred OÚ Sokoľ 

17. Hasičská zbrojnica 

18. Bytový dom ul. Kamenná 1 

19. Zástavka autobusu Námestie Š. Tutokyho 

20. Lokalita Balk 

 

Uvedené miesta boli označené  takýmto upozornením  

s informáciou, že obec a objekty sú monitorované    

kamerovým systémom. 
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MERAČE RÝCHLOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

V nie jednom čísle Sokoľských zvestí, ale aj prostred-

níctvom rozhlasu Vás neustále upozorňujeme a prosí-

me na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti 

v obci. K dodržiavaniu rýchlosti by mali napomôcť aj 

novo osadené merače rýchlosti.  Vďaka Nadácii Allianz 

na základe našej žiadosti pribudli do našej obce dva 

merače rýchlosti so svetelnými panelmi. Na uvedený 

projekt zo strany Nadácie Allianz bola poskytnutá     

dotácia v hodnote 4 000,- € z celkových nákladov           

4 618,-€. 

Osadením meračov rýchlosti  obec Sokoľ spoločne 

s Nadáciou Allianz aktívne podporili bezpečnosť cest-

nej premávky pre všetkých jej účastníkov, prispeli 

k znižovaniu nehodovosti, k predchádzaniu vzniku 

škôd na zdraví a majetku a to najmä tým, že vodiči 

priamo pri sledovaní cestnej premávky sú upozorňova-

ní na nedovolenú rýchlosť. Zo skúseností je známe, 

že len málo vodičov si pravidelne počas jazdy kontro-

luje rýchlosť na palubnej doske svojho vozidla. Počas 

celého dňa a noci sa tak bude na týchto zariadeniach 

zaznamenávať rýchlosť spolu s časom prekročenia. 

Na základe uvedených údajov potom bude možné vy-

hodnotiť najkritickejšie časové pásma, čo môže slúžiť 

ako podklad pre políciu na vykonanie pravidelnejších 

kontrol. Preto aj touto cestou opätovne prosíme vodi-

čov, aby rešpektovali najvyššiu povolenú rýchlosť v ob-

ci a tým chránili nielen seba, ale aj iných účastníkov 

cestnej premávky. 

HASIČSKÝ ZBOR 

Dňa 10.11.2021 sme si z rúk riaditeľa Krajského riaditeľ-

stva HaZZ v Košiciach Ing. Jozefa Fedorčáka a predse-

du Krajskej organizácie DPO SR Košice Ing. Miroslava 

Semaniča slávnostne prevzali novučičké cisternové ha-

sičské vozidlo Iveco Daily Cas 15. 

Toto vozidlo bude slúžiť na zabezpečenie plnenia úloh 

obce na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávaniu 

menších požiarov, vykonávaním záchranných prác 

pri živelných pohromách a iných mimoriadnych uda-

lostiach, ako aj na vykonávanie odbornej prípravy a vý-

cviku členov DHZ Sokoľ. Bude súčasťou už v minulosti 

schváleného projektu „Aktívne protipovodňové opat-

renia“ z dielne Ministerstva vnútra Slovenskej republi-

ky, ktorého súčasťou je už našej obci pridelený proti-
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povodňový vozík. Samozrejme s pridelením vozidla 

plynú aj určité povinnosti, ktoré pomaly ale isto presú-

va štát na samosprávy. Či ich budeme zvládať ukáže až 

čas a aktivity súčasných aj budúcich dobrovoľných ha-

sičov. 

Minuloročné záplavy ukázali, že ak treba, vieme byť 

dostatočne nápomocní profesionálnym záchranným 

zložkám. Zásah v Družstevnej pri Hornáde, ale aj po-

moc pri odčerpávaní vody z obytných priestorov tu 

v Sokoli boli zvládnuté na profesionálnej úrovni členmi 

nášho DHZ. Rovnako začiatkom tohto roku zasahovali 

na likvidácii požiarov 1100 l kontajnerov v chatových 

lokalitách a požiari na dvore v blízkosti RD.  

Samozrejme musím spomenúť účasť a pomoc našich 

členov DHZ, ale aj ostatných občanov z našej obce 

na pátracej akcii po nezvestnej pani Vangorovej Oľge, 

73r., ktorá sa konala 5.7.2021. Prehľadávalo sa okolie 

obce Kysak, Trebejov, Družstevná pri Hornáde, Kosto-

ľany nad Hornádom až po mesto Košice. Z našej obce 

sa tejto akcie zúčastnili členovia DHZ Sokoľ, Michal   

Šuca, Igor Vajda, Filip Šuca, starosta obce Sokoľ 

Ing. Ľuboš Šuca, Bibianka a Peter Gajdošovci a posla-

nec obecného zastupiteľstva Michal Hreščák. V našej 

skupine sme ešte mali členov z DHZ z Kapušian pri 

Prešove, a to Dominika Husovského a Mareka Baláža. 

Bohužiaľ menovaná nezvestná bola bez známok života 

nájdená až o niekoľko dní po akcii v katastri obce     

Kysak. 
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HRA, ŠPORT A ZDRAVIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncom novembra pribudlo vedľa obecného úradu 

nové workoutové ihrisko. 

Tento projekt sme sa rozhodli realizovať so zámerom 

vybudovať v centre obce stále dopytovanú malú od-

dychovú zónu ako pre malých a mladých, ale aj veľ-

kých a starších obyvateľov. V súčasnosti priamo v obci 

absentuje akékoľvek detské aj workoutové ihrisko.   

Preto súčasťou tejto oddychovej zóny by okrem verej-

ne prístupného detského ihriska malo byť aj verejne 

prístupné workoutové ihrisko, kde si spoločne s deťmi 

oddýchnu aj rodičia. Dôvodom, že sme začali najskôr 

s workoutovým ihriskom bola príležitosť zapojiť 

sa do výzvy na podporu športu vyhlásenej Košickým 

samosprávnym krajom. Naša žiadosť bola úspešná 

a na realizáciu projektu nám bola poskytnutá dotácia 

vo výške 3 000,- € z celkových vynaložených prostried-

kov vo výške 5 598,- €. 

Náš cieľ nie je zamerať sa len na deti, ale aj mládež 

a dospelých. Myslíme si, že práve táto forma podpory 

športu môže prilákať k individuálnej športovej aktivite 

predovšetkým mládež, možno zástupcov aktívneho 

veku, ale aj seniorov. A práve to je naším cieľom. Našli 

sme jediné možné miesto v centre obce, kde by sme 

mohli vybudovať prvky workoutového ihriska priamo 

v obci a myšlienka aktívneho zapojenia a životného 

štýlu širšieho záberu generácií nás viedla k snahe reali-

zovať "Detské ihrisko pre dospelých". Veríme, že myš-

lienka vybudovať takéto ihrisko - športovisko, nasýti 

tých, ktorí oň žiadajú, ba čo viac, naplní očakávania 

i tých, ktorí náš zámer ešte nepoznajú. Podarilo sa  vy-

budovať ihrisko rôznymi jednoduchými prvkami 

pre rôzne kategórie športovania, na ktorom sa bude 

dať aktívne oddýchnuť si a zároveň i zašportovať 

a prispieť tak k zdravšiemu životnému štýlu. V ďalšom 

období bude nasledovať vybudovanie detského ihriska 

a samotného zázemia a zeleného okolia tejto oddy-

chovej zóny. Dúfajme, že sa podarí realizovať celkový 

projekt podľa našich cieľov v čo najkratšom čase. 

Z-BOX 

Poslanci obecného zastupiteľstva na poslednom      

zasadnutí  schválili umiestnenie a inštaláciu Z–BOXu 

v našej obci. Inštaláciou Z – BOXu  ponúkame obyva-

teľom riešenie, ktoré im prinesie zjednodušenie 

v doručovaní zásielok, ktoré si objednali z e-shopov.   

Z-BOX bude k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týž-

dni. 

Doručenie do Z-BOXu je rýchle a jednoduché. Už žiad-

ne čakanie na kuriéra či v radoch na pošte. Navyše      
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Z-BOX je ekologický, bez potreby pripojenia k elektric-

kej sieti. Cena za doručenie do Z-BOXu je pritom rov-

naká ako pre doručenie na výdajné miesto. 

„Z-BOX-y sú napájané solárnymi panelmi a fungujú 

bez potreby napojenia na elektrinu. Ide o bezdotykové 

samoobslužné výdajné aj podacie miesto.“ Túto službu 

môžu oceniť najmä zamestnaní ľudia. 

Táto technológia je moderná a bližšia k ľuďom v rámci 

digitalizácie v 21. storočí. Umiestnenie Z-BOXu bude 

priamo na betónovej ploche vedľa zastávky autobusu 

na Námestí Š. Tutokyho. 

Myslím si, že  táto novinka zaujme a vďaka nej sa pre-

beranie nákupov z internetu stane jednoduchšie 

a atraktívnejšie, najmä vďaka možnosti vyzdvihnúť 

si zásielku vtedy, kedy to obyvateľom bude najviac vy-

hovovať. Svoju zásielku si tak môžu vyzdvihnúť naprí-

klad aj v noci. 

Pre používanie Z-BOXu je potrebná mobilná aplikácie 

Packeta a zásielku je možné objednať aj na dobierku. 

Dobierku je možné uhradiť vopred priamo v mobilnej 

aplikácii, alebo online cez platobnú bránu pomocou 

odkazu, ktorý obdrží zákazník v e-maily. 

VEREJNÝ PORIADOK 

PARKOVANIE V OBCI 

Možno sa budem opakovať, ale to, ako sa žije v obci 

nezáleží len od starostu, poslancov obecného zastupi-

teľstva, ale predovšetkým od ľudí, ktorí v nej žijú.    

Neustále riešime dookola sa opakujúce problémy 

s parkujúcimi vozidlami na verejných priestranstvách, 

ktoré nielen v zimnom období bránia zimnej údržbe, 

ale aj počas leta pri údržbe verejnej zelene tvoria pre-

kážku. V predchádzajúcich obdobiach napriek najväč-

šej opatrnosti z našej strany došlo k poškodeniu skle-

nených výplní na vozidlách, čím sme urobili problém 

ako majiteľom vozidiel, tak aj sami sebe, a to zdĺhavým  

riešením poistných udalostí. Preto aj tentokrát žiadame 

vlastníkov vozidiel, ktorých sa to týka, aby si vypratali 

svoje dvory a s vozidlami parkovali na svojich pozem-

koch. 

 

POŠKODZOVANIE CUDZIEHO MAJETKU 

Nedá mi, aby som v súvislosti s verejným poriadkom 

nespomenul aj poškodzovanie cudzieho majetku 

a činnosti, ktoré môžu spôsobiť závažné škody 

na majetku, ale aj životoch. Neraz sa stalo, že v blíz-

kosti obecného úradu a hasičskej zbrojnice boli nájde-

né obhorené kusy papierov a vecí. V poslednom prípa-

de to bolo vo vestibule pred vchodovými dvermi 

do bytového domu nad materskou školou, kde bola 

pracovníčkami OÚ nájdená obhorená krabička od ci-

gariet, zvyšky z prskaviek, plomba z hasiaceho prístroja 

a bytovom dome aj použitý hasiaci prístroj. Zatiaľ 

sa nič vážne nestalo, ale viem si predstaviť, čo by neo-

patrnosť mohla spôsobiť. 

Ďalším fenoménom, s ktorým sa stretávame zväčša 

v mestách a ktorý sa objavil aj v našej obci je sprejer-

stvo. V predchádzajúcich mesiacoch došlo okrem iné-

ho aj k poškodeniu fasády v zadnej časti hasičskej 

zbrojnice. Tento skutok bol políciou posúdený ako 

trestný čin poškodzovania cudzej veci. Aj vďaka polícii 

uvedená udalosť bola vyšetrená a po predbežnej    

dohode s rodičmi školáka by škoda mala byť aj uhra-

dená. 
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ČISTOTA NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE 

Bezprostredne s verejným poriadkom súvisí aj poria-

dok na verejnom priestranstve. Žiaľ nie je ničím výni-

močným, že na mieste, kde sa stretávajú ľudia po ich 

odchode ostane na uvedenom mieste kopa odpadkov. 

Aj vďaka pracovníkom obecného úradu tento odpad 

na uvedených miestach nezostáva dlho, ale čas stráve-

ný zbieraním odpadkov by sme mohli využiť efektív-

nejšie.  Z väčšej miery sa v poslednom období jedná 

o miesta, kde sa stretáva, resp. kadiaľ sa pohybuje 

mládež, a to bez rozdielu či sa jedná o maloletých ale-

bo už dospelých mladých ľudí. V týchto miestach ne-

raz nachádzame plechovky od energetických nápojov, 

krabičky od cigariet, obaly z čipsov, ale aj alkoholu. 

Aj keď zo strany obce došlo k upozorneniu niektorých 

osôb a tým čiastočne aj k zlepšeniu situácie, prosíme 

touto cestou aj  rodičov našich najmladších obyvate-

ľov, aby upozornili svoje ratolesti na pravidlá slušného 

správania sa na verejnosti.  

V súvislosti s pravidlami slušného správania môžeme 

hovoriť aj o správaní sa k starším osobám, ktoré sme 

za posledné obdobie rovnako riešili na obecnom    

úrade. 

 

ODPAD V OBCI 

Nie málo času nám zaberá práca v súvislosti s odpa-

dom. Náš boj na ochranu životného prostredia pokra-

čuje ďalej. Stále nám však robí problém odpad  v okolí 

1100 l kontajnerov určených prevažne pre záhradkárov 

a chatárov. Častokrát sa stáva, že odpad je vyhodený 

vedľa prázdneho kontajnera. Poklop pritom riadne 

funguje. Pre viacerých z nás je to určite nepochopiteľ-

né. Odporúčame, že v prípade, ak potrebujete vyhodiť 

viac odpadu, aby ste sa najprv presvedčili či kontajnery 

majú ešte dostatočnú voľnú kapacitu, resp. vyhľadať 

iné kontajnerovisko. V oboch prípadoch, ak je odpad 

uložený mimo kontajnera sa toto konanie považuje 

za nelegálne uloženie odpadu. Neraz sa nám stalo, 

že kontajnery neboli spoločnosťou Fúra vyvezené, na-

koľko boli celkom naplnené stavebným odpadom, 

resp. odpadom pozostávajúcim z poškodených častí 

automobilu, pneumatikami a autodielmi, ktoré tam ne-

patria. Tento odpad  sme nútení vytriediť, čo nám za-

berie kopec času a energie. Aj z tohto dôvodu vyzý-

vam občanov, aby sme boli aj v tejto veci ohľaduplní 

a do kontajnerov nevhadzovali odpad, ktorý tam     

nepatrí.  

Na druhej strane chcel by som poďakovať občanom, 

ktorí separujú odpad a využívajú zber separovaného 

odpadu. Aj vďaka tomu sme napriek zvyšovaniu cien 

za odvoz a likvidáciu odpadu mohli poplatok minimál-

ne na budúci rok 2022 ponechať na rovnakej úrovni 

a aspoň čiastočne vymeniť poškodené 1100 l kontajne-

ry za nové.  

 

ODVOZ ODPADU 

Obecný úrad Sokoľ na základe 

dohody so spoločnosťou Fúra 

oznamuje, že v zimnom období 

od decembra 2021 do februára 

2022 budú 1100 litrové smetné 

nádoby vyvážané v rovnakom  

intervale ako 120 litrové smetné 

nádoby, t. j. každé 2 týždne. 

 

ČERPANIE DOVOLENKY 

V čase od 22. decembra 2021 do 9. januára 2022 bude 

úrad z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorený. 

V nevyhnutných prípadoch môžete pracovníkov   

obecného úradu kontaktovať e-mailom:  

obec@obecsokol.sk 

stavebny.urad@obecsokol.sk 
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ZIMNÁ ÚDRŽBA 

Aj v tomto zimnom období 

vyzývame všetkých obyvate-

ľov obce, aby zabezpečili 

priechodnosť miestnych ko-

munikácií a verejných prie-

stranstiev pre vykonávanie 

zimnej údržby, a to tak, 

že svoje motorové vozidlá za-

parkujú vo svojich dvoroch, garážach a nebudú tak vy-

tvárať prekážku na miestnych komunikáciách v zim-

nom období či už občanom idúcich pešo alebo auto-

mobilom. Z roka na rok pribúdajú odparkované autá 

pri komunikáciách a tým znemožňujú výkon zimnej 

údržby ciest. Ak motorové vozidlá budú aj naďalej za-

parkované v blízkosti komunikácií, obec zimnú údržbu 

na takejto komunikácii neuskutoční. 

 

POHYB PSOV PO VEREJNOM PRIESTRANSTVE 

 

 

 

 

 

Obec Sokoľ upozorňuje majiteľov psov, aby zabránili 

voľnému pohybu svojich psov po obci. Jedná sa 

o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľkosť či je to pes 

malého vzrastu, alebo veľký. Za psa vždy zodpovedá 

držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad 

psom vykonáva dohľad. 

Za posledné obdobie obec Sokoľ ako aj polícia s touto 

súvislosťou riešila viacero prípadov. V niektorých z nich 

sa jednalo dokonca aj o ublíženie na zdraví, ktoré ne-

skôr bolo posúdené ako trestný čin. Uvedomme si, že 

po verejných priestranstvách sa častokrát pohybujú  

mamičky s malými deťmi, bezbranné a staršie osoby, 

osoby, ktoré majú panický strach z akéhokoľvek psa. 

Aj preto berme ohľad na tieto osoby a o svojich milá-

čikov sa starajme tak, aby okolie nepociťovalo akúkoľ-

vek hrozbu z týchto zvierat. V prípade ak pes znečistí 

verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie,  

povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Psie výkaly    

je potrebné vhodiť do kompostoviska, ktoré boli doru-

čené do väčšiny domácností. Obyvatelia bytového    

domu majú kompostovisko k dispozícii v zadnej časti 

priestoru pred bytovým domom. 

 

POĎAKOVANIE 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať každému 

jednému  občanovi obce Sokoľ,  ktorý akoukoľvek čin-

nosťou prispel k zveľaďovaniu obce a jej verejného 

priestranstva. Ďakujeme občanom, ktorí sa nestarajú 

len o svoje dvory, ale aj verejné priestranstvo okolo 

svojho domu či záhrady, a to  pravidelným kosením, 

udržiavaním čistoty a podobne.  

Veľká vďaka patri všetkým, ktorí boli nápomocní pri 

testovaní obyvateľov našej obce v súvislosti s pandé-

miou COVID-19.  

Ďakujeme súkromným podnikateľom z našej obce, 

ktorí boli oslovení a boli nápomocní pri zveľaďovaní 

obce, odborných opravách rôzneho druhu, rekon-

štrukčných prácach a realizácii detského ihriska 

pri materskej škole. Bola by veľká škoda nevyužiť po-

tenciál, ktorý máme priamo pod nosom. Výsledkom je 

tak dobre odvedená práca v prospech obce a jej obča-

nov.  

Ďakujeme Karolovi Anďalovi, Petrovi Gajdošovi,       

Michalovi Hreščákovi, Marcelovi Brunclíkovi, Petrovi 

Zahumenskému, Martinovi Vajdovi, Jozefovi            

Hoffmanovi, Tomášovi a Miroslavovi Bednárovcom, 

Ľuboslavovi Vajdovi, Daliborovi Sukovskému,          

Bartolomejovi Dorovovi a ostatným, na ktorých sme 

nechtiac zabudli.  

Osobne ďakujem za spoluprácu v tomto roku pracov-

níkom obecného úradu, materskej školy, školskej ku-

chyne a poslancom obecného zastupiteľstva. 

Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc, 

mnoho osobných a pracovných úspechov v novom  

roku Vám praje 

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 

Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce 
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