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LETO, ČAS ODDYCHU 
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 Žijeme život v uponáhľanom svete. Len nedávno 

v poslednom vydanom čísle Sokoľských zvestí sme písali 

o Vianociach a už máme pred sebou obdobie letných 

prázdnin. Veľmi rýchlo ubiehajú dni, týždne, mesiace. 

Riešime každodenné povinnosti, starosti a akoby sme 

toho nemali málo, doliehajú na nás aj celosvetové prob-

lémy. Len čo sa podarilo dostať pod kontrolu boj 

s pandémiou COVID-19, ktorá sa nás všetkých dotkla  

a možno aj viacerých tvrdo poznačila, či už zdravotne, 

či stratou blízkeho človeka alebo aj  ekonomicky – stra-

tou zamestnania a už sa nás dotýka ďalší svetový prob-

lém – vojna. V našich myšlienkach sa určite vynorili hrô-

zy vojny a ľudské tragédie. Nemám v úmysle politizovať, 

bilancovať či strašiť, toto všetko sa na nás valí z médií, 

iba chcem poznamenať, že tieto udalosti majú a budú 

mať dopad aj na samosprávy. Každá obec sa musí vy-

sporiadať sama a po svojom. Následky týchto udalosti 

sa výrazne dotkli aj našej obce a to hlavne ekonomicky 

v súvislosti s vývojom cien nie len v Európe, ale aj vo 

svete.  Napriek tomu sa snažíme realizovať  aspoň nie-

ktoré z naplánovaných úloh. Našou snahou bude sa 

s tým vysporiadať tak, aby to občania našej obce pocítili 

čo najmenej. Napriek neľahkej dobe, ktorú prežívame, 

snažme sa prichádzajúce leto prežiť v kruhu rodiny 

a blízkych, s priateľmi a kamarátmi, aby tieto spoločne 

prežité chvíle spevnili nielen rodinné, ale aj vzájomné 

vzťahy, ktoré nás povedú k pocitu spolupatričnosti, vzá-

jomnej podpory a pomoci. Prajem všetkým Sokoľčanom 

pohodové, pokojné, ničím nerušené prázdninové 

a dovolenkové obdobie.  

Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce 

POSLEDNÝ ROK TOHTO VOLEBNÉHO OBDOBIA 

ZIMNÁ ÚDRŽBA A ŠTIEPKOVANIE 

 Pred pol-

rokom sme sa 

pomaly prehupli 

do posledného 

roka tohto vo-

lebného obdobia.  V zimnom období  a začiatkom toh-

to roka sme sa v prevažnej miere venovali zimnej údrž-

be, ako aj orezu náletových drevín okolo miestnych ko-

munikácií a pod vedením verejného osvetlenia, ktoré 

sme následne ihneď na mieste štiepkovali s novo zakú-

peným štiepkovačom.  Ako sa ukázalo štiepkovanie sa 

nám vynikajúco osvedčilo.  Túto skutočnosť 



ocenili aj občania, ktorí využili nami ponúkanú službu na 

štiepkovanie konárov z ich záhrad. Počasie nám k tejto 

práci prialo a stihli sme toho viac ako sme očakávali, 

aj to čo sme v minulosti nestihli. Vyčistili sme nielen celú 

cestu v chatovej lokalite Uhrinč, ale aj v iných lokalitách, 

čím sme zabezpečili a sprehľadnili bezproblémový pre-

jazd nielen pre komunálnu techniku, ale aj prejazd 

osobnými vozidlami.  

 

ČISTENIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 V období keď sa jarné slnečné lúče začali predierať 

z poza mráčikov sme začali s čistením verejného prie-

stranstva a s čistením miestnych komunikácií od posy-

pového materiálu. Aj v tomto prípade nám nedostatok 

pracovnej sily nahradila novo zakúpená technika,  

v podobe zametacej kefy za traktor vybavená kropením, 

zberačom s hydraulickým natáčaním, ktorú plánujeme 

využiť nielen na čistenie miestnych komunikácií po zim-

nej údržbe, ale aj počas celého roka.  

 Okrem uvedeného sme zabezpečovali bežnú 

údržbu verejného priestranstva ako kosenie a údržbu 

zelene, čistenie rigolov, spolupracovali sme pri výstavbe 

optickej internetovej siete a príprave na budovanie 

a rekonštrukcie verejného osvetlenia v lokalite Uhrinč 

a ul. Malinovej.  

CESTA K DOMU SMÚTKU 

 Pokračovali sme aj so začatou nutnou úpravou 

okolia Domu smútku v podobe opravy oplotenia ako aj 

spevnenia okraja a rekonštrukcie prístupovej cesty, ktorá 

sa začala prepadať. Preto sme boli nútení okraj cesty 

spevniť obrubníkom a oporným múrom. Následne bol 

povrch upravený asfaltovým povrchom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDYCHOVÁ ZÓNA 

 V neskorom jesennom období sme začali aj 

s budovaním oddychovej zóny vedľa kultúrneho domu 

v podobe osadenia workoutových prvkov, na ktoré časť 

financií na základe našej žiadosti poskytol Košický samo-

správny kraj. V súčasnosti pokračujeme v budovaní  tej-

to oddychovej zóny a to vybudovaním prístupových 

chodníkov,  dopadovej plochy, vysadením živého plota, 

SOKOĽSKÉ ZVESTI      Občasník Obecného úradu Sokoľ 

2 



SOKOĽSKÉ ZVESTI Občasník Obecného úradu Sokoľ 

zrovnaním okolia a zasiatím trávy. V najbližšom období 

k ihrisku pre dospelých pribudne aj detské ihrisko, lavič-

ky a odpadkové koše.   

KLZISKO 

 V zimnom období sa hoc len na krátko, ale pred-

sa podarilo  tento rok sprevádzkovať a zabezpečiť  pre 

deti a mládež ľadovú plochu na betónovom ihrisku pri 

kultúrnom dome a užiť si tak aspoň na chvíľu korčuľova-

nie.  

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY  A ŽIADOSTI  

O DOTÁCIE 

 Okrem fyzickej aktivity sme veľa času trávili aj pri 

príprave podkladov k rôznym projektom a žiadostiam o 

dotáciu.  Po troch rokoch od začiatku volebného obdo-

bia sa konečne podarilo dať projekt kanalizácie a ČOV 

do realizovateľnej podoby a bolo vydané právoplatné 

stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením 

na ČOV s príslušenstvom, stavebné povolenie na VN 

prípojku k ČOV a stavebné povolenie na rozšírenie ka-

nalizácie o lokality, ktoré neboli predmetom riešenia 

v pôvodnej dokumentácií. Koncom roka 2021 to bola 

žiadosť o dotáciu na nákup ďalších komposterov, trak-

torovej mulčovacej kosačky a motorového drviča drev-

nej hmoty. Spolupracovali sme pri tvorbe projektovej 

dokumentácií s názvom „Dobudovanie technickej infra-

štruktúry v obci Sokoľ“, ktorá bezprostredne súvisí 

s podaním žiadosti o dotáciu, ktorej cieľom je zlepšiť 

dostupnosť služieb pre obyvateľov MRK v rómskych 

osídleniach. Výstupom bude zabezpečenie spojenia 

osídlenia MRK  pozemnou komunikáciou vedúcou k jed-

nej alebo viacerým službám, ako napríklad 

k autobusovej zastávke, k predajni potravín,  úradom 

alebo inštitúciám verejnej a štátnej správe a podobne. V 

našom prípade  by výsledkom schválenej dotácie malo 

byť vybudovanie a výstavba ciest vrátane rigolov a prie-

pustov na ul. Lesnej, Havranej, časti Malinovej a ul. 

Hradnej a celého Námestia Štefana Tutokyho - zastávky 

autobusu,  až k ul. Kostolianskej.  Taktiež v priebehu 

predchádzajúceho obdobia sme začali so zabezpečova-

ním podkladov k Zámeru obnovy Národnej kultúrnej 

pamiatky - Hradu Sokoľ, ktorý bol v roku 2015 schválený 

v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Sokoľ – PHSR. V súvislosti s uvedenou aktivitou sme 

museli absolvovať viacero rokovaní, okrem iných aj 

s mestom Košice, na ktorého pozemkoch hrad stojí.    
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 V rámci projektu sú plánované tieto aktivity: 

1. odstránenie drevín ohrozujúcich zvyšky hradnej                 

architektúry (rastúce v areáli hradu), 

2. archeologickým výskumom očistiť zvyšky murív, 

3. zakonzervovať a doplniť hradné murivá tak, aby boli v 

teréne čitateľné, 

4. umiestniť vhodnú turistickú infraštruktúru v súlade s 

návrhom obnovy pamiatky, 

5. zabezpečiť dlhodobú údržbu (kosenie, zber odpad-

kov, opravy tabúľ a pod.).  

 Všetky spomenuté aktivity v súvislosti 

s uvedenými projektmi spolu s verejným obstarávaním 

a hodnotením projektov zabrzdila vojna na Ukrajine ako 

aj vývoj cien v Európe a vo svete.    

   Taktiež sme sa zapojili aj do menších 

lokálnych výziev, z ktorých sme mali záujem financovať 

detské ihrisko, rekonštrukciu oplotenia betónového 

ihriska a jeho povrchu a úpravy okolia oddychovej zóny. 

Z týchto výziev sme boli úspešní len v jednej, kde nám 

bola poskytnutá podpora vo výške 2000,- € z Košického 

samosprávneho kraja a to na projekt ,,Obnovme si špor-

tovú infraštruktúru - ihrisko pri kultúrnom dome Sokoľ“, 

cez ktorý zrealizujeme rekonštrukciu ochrannej bariéry 

verejne prístupného betónového ihriska, ktorá bude 

spočívať v montáži minimálne 50 metrov mantinelu 

a ochrannej siete zo severozápadnej a severovýchodnej 

strany, ktorý prinesie obyvateľom prospech vo forme 

zdravého a bezpečného pohybu na tomto ihrisku. 

V súčasnosti opakovane pripravujeme aj žiadosť na za-

teplenie obecného úradu a kultúrneho domu v rámci 

výzvy zameranej na  „Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov“ .  

 Po viacročnom úsilí a viacerých rokovaniach s vedením 

Košického samosprávneho kraja, Správou ciest KSK 

a poslancami KSK sa nám spolu so starostom 

z Kostolian nad Hornádom a poslancami Obecného za-

stupiteľstva v Sokoli podarilo zabezpečiť spracovanie 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu cesty z obce 

Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ, ako aj schvá-

lenie potrebných finančných prostriedkov v rozpočte 

KSK na realizáciu, ktorá mala komplexne prebiehať 

v roku 2022. Schválené prostriedky mali vystačiť na rea-

lizáciu celej stavby. Súčasná situácia vývoja cien na Slo-

vensku, ale aj vo svete však umožňuje tento rok realizo-

vať len časť stavby. V rámci celkového projektu by sa 

tento rok mal realizovať úsek od križovatky 

v Kostoľanoch nad Hornádom smerom na Sokoľ v dĺžke 

cca 600 m, priepust a odvodnenie pri výjazde z obce 

Kostoľany, mostík na Strašnom jarku pri jazdiarni 

a mostík v obci Sokoľ na križovatke ulíc Kostolianska a 

Hlavná. V súčasnosti už na tieto práce prebieha súťaž 

na výber dodávateľa. Pevne verím a dúfam, že realizácia 

zvyšných časti prebehne v najbližšom rozpočtovom ro-

ku 2023. Zároveň aj touto cestou by som sa chcel po-

ďakovať predsedovi Košického samosprávneho kraja 

Ing. Rastislavovi Trnkovi, poslancom KSK, riaditeľovi 

a investičnému riaditeľovi Správy ciest KSK za racionálny 

a konštruktívny prístup na rokovaniach, ktorého výsled-

kom by mala byť teraz už len postupná realizácia cesty 

Sokoľ- Kostoľany.  

 Na Hrabinách sa v najbližšom období začne 

s realizáciou kamerového systému so snímaním prístu-

pových ciest na základe požiadavky a udalostí, ktoré sa 

udiali v danej lokalite. Kamerový systém bude rozšírený 

aj o priestor v bytovom dome a priestoru v jeho okolí 

z dôvodu poškodzovania obecného  majetku 

a narušovania verejného poriadku. Tak, ako som už 

spomínal udalosti za predchádzajúce obdobie, vojna na 

Ukrajine a s tým spojený nárast cien energií, ropy, PHM, 

stavebného materiálu a podobne, spôsobili útlm pri 

realizácii viacerých väčších projektov, verejných obstará-

vaní ako aj vyhodnocovaní žiadostí o dotácie. V našej  
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obci sa za posledný polrok zvýšila cena za elektrickú 

energiu až o 860 %, áno 860%, z pôvodných 45,- €/

MW na súčasných 387,- €/MW. Aj táto skutočnosť vý-

razne ovplyvnila pripravované zámery obce a prinútila 

obec prehodnotiť ďalšie smerovanie obce na najbližšie 

obdobie. 

 Spoločnosť T-Com sa postupne pridala k Antiku 

a postupne v jednotlivých lokalitách ponúka v našej obci 

vysokorýchlostný internet pre našich obyvateľov. Som 

veľmi rád, že po dlhšej mnohoročnej snahe sa nám  po-

darilo našu obec napojiť na vysokorýchlostný optický in-

ternet  dostupný tak-

mer pre každú do-

mácnosť a dokonca  

súčasne až dvoma 

operátormi. Nielen, že máme tu možnosť využívať rých-

ly internet, ale dokonca si môžeme aj vybrať z viacerých 

služieb, ktoré nám jed-

notliví operátori ponú-

kajú. Aj táto investícia 

uvedených spoločností 

je pre našu obec posunom vpred a zvyšuje úro-

veň, komfort a atraktivitu bývania v našej obci.  

DOBROČINNÁ ZBIERKA 

 Aj touto cesto by sme chceli čo najsrdečnejšie po-

ďakovať všetkým občanom našej obce, ktorí sa s veľkou 

ochotou zapojili do dobročinnej zbierky v súvislosti 

s vojnou na Ukrajine, ktorú zorganizovala Obec Sokoľ 

v spolupráci s miestnou predajňou Coop Jednoty. Vďa-

ka Vám sa podarilo vyzbierať veľké množstvo trvanli-

vých potravín, hygienických, dezinfekčných a čistiacich 

potrieb, oblečenia, topánok, zdravotníckeho materiálu, 

paplónov a deky, ktoré boli  prerozdelené podľa aktuál-

nej potreby medzi organizácie, ktoré priamo poskytovali 

pomoc utečencom. Časť zbierky sme poskytli Staro-

mestskému koordinačnému centru pre ubytovanie 

a humanitárnu pomoc SOS UKRAJINA,  obci Družstevná 

pri Hornáde, ktorá pre ukrajinské rodiny s deťmi v prie-

storoch starej materskej školy a agitačného strediska 

zriadila 30 miest na dočasné ubytovanie. Väčšia časť 

poputovala do skladu humanitárnej pomoci pre Ukraji-

nu v priestoroch veľkokapacitného očkovacieho centra 

pri SOŠ informačných technológií na Ostrovského 1 v 

Košiciach, ktoré zriadil KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

ako aj do skladu v pavilóne November v Kasárňach 

(Kulturpark na Kukučínovej 2 v Košiciach). Sme hrdí, že 

aj v našej obci máme množstvo skvelých dobrých ľudí, 

ktorým potreba pomôcť druhým nie je ľahostajná. Preto 

ešte raz Vám všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.  

 

POMOC PRI VYKLÁDKE VLAKU S HUMANITÁRNOU 

POMOCOU 

 V noci z 5. na 6. marca Košickí skauti informovali 

o vlaku plného humanitárnej pomoci pre Ukrajinu, ktorý 

mal doraziť ráno 6. marca na železničnú stanicu v Kos-

toľanoch nad Hornádom, preto bolo potrebné zohnať 
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čo najviac dobrovoľníkov, ktorí by pomohli vyložiť vagó-

ny prichádzajúce z Českej republiky. Keďže vlak na 

Ukrajinu pokračovať nemohol, bolo potrebné veci po-

prekladať a dopraviť do skladu v Košiciach, odkiaľ bol 

zabezpečený prevoz tam, kde to potrebovali. Aj napriek 

krátkosti času na organizáciu sa po vyhlásení oznamu v 

našom miestnom rozhlase zišlo na akcii množstvo So-

koľčanov, ktorí nielenže pomohli poprekladať humani-

tárnu pomoc, ale aj zabezpečili jej prevoz do skladu 

v Košiciach. Preto aj v tomto prípade patrí srdečné po-

ďakovanie všetkým zúčastneným občanom z obce So-

koľ, členom DHZO Sokoľ, Tomášovi Bednárovi a f. TO-

MIKA, Petrovi Záhumenskému a f. PEZA PRO.  

TRIEDENIE ODPADU ZA ROK 2021 

 Náš boj za ochranu životného prostredia úspešne 

pokračoval aj minulý rok 2021. Nasvedčujú tomu výsled-

ky z výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. 

Kým v roku 2018 bola miera vytriedenosti odpadov v 

našej obci na úrovni 12,81%, v roku 2019 to bolo už 

18,37 %. V roku 2020 sme prekročili 20 % a miera vytrie-

denia predstavovala 22,55 %. Veľmi pekný výsledok sme 

dosiahli v predchádzajúcom roku 2021, kde výpočet 

úrovne vytriedenia komunálnych odpadov dosiahol 

hodnotu až 41,34 %. 

Táto stúpajúca krivka 

triedenia odpadov je 

výsledkom všetkých 

zodpovedných obča-

nov našej obce, ale aj 

pracovníkov obecného 

úradu, ktorí do znač-

nej miery nahrádzajú občanov, ktorým ešte tá zodpo-

vednosť chýba. Tieto výsledky sme dosiahli separovaním 

plastov, skla, papiera, elektroodpadov, ale aj zberom 

kovových odpadov, ktoré ste odovzdali v zberných su-

rovinách. Sme radi, že ochrana životného prostredia 

nám nie je ľahostajná. Dúfame, že takýmto smerom bu-

deme pokračovať aj naďalej.  

ČIERNE SKLÁDKY  

 Iný pohľad na ochranu životného prostredia majú 

ľudia, ktorí v lokali-

te Pod Balkom za 

futbalovým ihris-

kom smerom k bý-

valému mostu cez 

rieku Hornád vy-

tvorili takúto sklád-

ku odpadov. Kona-

nie osoby - osôb, 

ktoré to tam vy-

niesli je pre nás 

ťažko pochopiteľ-

né. Sme veľmi radi, 

že aj vďaka pozor-

ným občanom sme 

vedeli rýchlo zareagovať a zlikvidovať uvedenú skládku 

a tým zamedziť jej rozšíreniu.  Privítali by sme iniciatívu 
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občanov, ktorí sú svedkami podobných konaní a ich 

svedectvom by sa po-

darilo postihnúť tých, 

ktorí nám tieto čierne 

skládky vytvárajú. Preto 

akékoľvek informácie k 

páchateľom nielen tej-

to udalosti, prosím 

oznámte na obecnom 

úrade alebo aj priamo 

na polícii. Verím, že 

nápomocným nám bude aj novovybudovaný kamerový 

systém, ktorý budeme postupne ešte rozširovať. 

 

VEREJNÝ PORIADOK A POŠKODZOVANIE                  

CUDZIEHO MAJETKU 

 V minulom vydaní Sokoľských zvestí sme rozobe-

rali verejný poriadok a poškodzovanie cudzej veci. Aj 

keď môžeme konštatovať mierne zlepšenie stavu, 

v predchádzajúcom období sme sa nevyhli úmyselnému 

poškodeniu dverí do požiarnej zbrojnice,                           

čo potvrdil aj kamerový záznam.       

 Aj keď v tomto prípade bola rodičmi škoda uhra-

dená, v iných prípa-

doch na nápravu od 

rodičov ešte čakáme. 

Chystáme sa vybudo-

vať detské ihrisko 

a opraviť oplotenie be-

tónového ihriska, aj 

preto Vás opätovne 

prosím, neničme si veci 

a okolie, ktoré sa tu 

buduje pre všetkých 

nás. Vážme si veci, po-

užívajme ich nato, na-

čo sú určené a pri od-

chode za sebou nechajme poriadok. Veď čistota na ve-

rejnom priestranstve v obci je výsledkom správania sa jej 

obyvateľov.    

VENČENIE PSOV NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE 

 V polovičke februára tohto roku mi bola doručená 

žiadosť týkajúca sa venčenia a exkrementov od psov na 

verejnom priestranstve. Keďže sa táto otázka týka viace-

rých obyvateľov z našej obce rozhodli sme sa stanovi-

sko zverejniť v týchto zvestiach.   

 V uvedenej žiadosti sa obyvateľ obce dotazuje, či 

obec nemôže „zabezpečiť koše a vrecká na exkrementy, 

čo je už takmer všade len tu u nás nie“. Vykali sú všade, 

čo je hanba psičkárov ale aj obce. V poslednom časopi-

se bola informácia, že exkrementy mame nosiť do kom-

postéru. My sme od obce kompostér nedostali. Ale to 

nie je podstatné. Podstatný je proces. Keď si exkrement 

zoberiem do vrecúška a dám do kompostéru, kde dám 

špinavé vrecko? Druha vec je smrad na záhrade. Ne-

myslím si, že človek chce mať zbernú nádobu na exkre-

menty doma. Možno pri jednom malom psovi ok, ale ak 

ich máte dvoch a veľkých, tak je to problém. Myslím, že 

viacerí by privítali koše aspoň zopár. Toľko môj postreh 

a prosba. Ide totiž teplo a deti ani po tráve nemôžu 

kvôli nezodpovedným psičkárom chodiť. Ďakujem.“ 

 Čo sa týka zabezpečenia košov a vrecúšok na ex-

krementy obec v súčasnej dobe o tom neuvažuje a zá-

roveň odmieta akúkoľvek hanbu a zodpovednosť za vý-

kaly na verejnom priestranstve. Za výkaly na verejnom 

priestranstve sú v plnej miere zodpovedný majitelia 

psov. V obci Sokoľ až 99 % obyvateľov a majiteľov psov 

majú svoje vlastné pozemky, záhrady pri svojich rodin-

ných domoch a tento priestor by mali využívať na ven-

čenie. Koše a vrecúška majú svoje opodstatnenie hlavne 

v mestách pre obyvateľov bytoviek, ktorí nemajú svoje 

vlastné pozemky, záhrady a dvor a majú jedinú mož-

nosť venčiť svojich miláčikov len na verejnom mieste. 

Verejný priestor v obci Sokoľ nie je určený na venčenie 

psov. Ak je však niekto na verejnom priestranstve so 

svojím psom mal by mať so sebou vrecúško na exkre-

menty, ktoré sa spolu s exkrementami môže dobre re-

cyklovať v kompostovisku.  V prípade, ak aj vy vlastníte 

psov alebo iné zvieratká a kompostér ste nedostali mali 

by ste si ho vlastnom záujme zabezpečiť na vlastné  ná-

klady. Taktiež ma zaráža názor na smrad na záhrade 
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u človeka, ktorý má rád psov a má doma psov by táto 

prirodzená potreba tohto stvorenia nemal byť prob-

lém.  Ak niekto nechce mať nádobu na exkrementy do-

ma na pozemku, prečo by ju mala mať obec na svojom 

pozemku a verejnom priestranstve, ktoré využíva pod-

statne viac ľudí? Prečo by tieto nádoby mali svojim zá-

pachom obťažovať ľudí, ktorí psov nemajú? Doma nech 

mám poriadok a o verejné priestranstvo nech sa stará 

obec.  Ako je to u vás ostatných, kde dávate exkremen-

ty, príp. trávu z trávnika v súčasnosti? Každý kto chce 

mať psa by sa mal aj o svojho psa postarať, potrebné si 

zabezpečiť a prípadné malé kompostovisko v záhrade 

by mal strpieť. Výkaly po psíkoch môžete zbierať naprí-

klad lopatkou, vkladať ich do vedierka s viečkom a po 

príchode domov výkaly spláchnuť na toalete a vedierko 

umyť. Ďalším spôsobom je používať papierové vrecká 

s kartónovou lopatkou. Na trhu sú aj vrecká vyrobené 

zo škrobu, ktoré sú alternatívou ku plastovým vreckám a 

sú pre životné prostredie menej škodlivé.  

 Podľa dostupných informácií psie exkrementy sa 

nepovažujú za nebezpečný odpad, a preto ich môžeme 

vyhadzovať aj do zberných nádob na bežný komunálny 

odpad u Vás doma. 

 Dňa 24. 07. 2021 na výročnej schôdzi Klubu senio-

rov v Sokoli, bývalý výbor ukončil svoju činnosť a bol 

zvolený nový výbor.   

 Za predsedníčku bola zvolená Mária Lietavová, za 

podpredsedníčku Mária Koleničová, za hospodárku 

Magdaléna Sepešiová, za kronikárku Eva Vantárová 

a členkou výboru ostala Mária Hudáčeková. 

 11. 09. 2021 už nový výbor zorganizoval zájazd do 

Litmanovej a na Červený Kláštor. V Litmanovej sme sa 

zúčastnili na sv. omši na Hore Zvir a následne sme po-

kračovali v ceste na Červený Kláštor. Tam sme si pozreli 

národnú kultúrnu pamiatku Kláštor kartuziánov. Po pre-

hliadke sme sa poprechádzali okolo Dunajca alebo po-

sedeli v Krčme pod lipami. Niektorí tam ochutnali chutný 

mok, s prídavkom lesného zamagurského medu. Pri Du-

najci sme si aj s radosťou zaspievali. V speve sme pokra-

čovali aj cestou domov a obohatení novými zážitkami 

sme sa  v neskorých večerných hodinách vrátili domov. 

V októbri 2021 plánovaný zájazd do Poľska do Nového 

Targu a predsilvestrovské posedenie s jubilantmi boli 

z dôvodu mimoriadnych pandemických opatrení 

v súvislosti s ochorením COVID-19 zrušené. 

 Z podnetu členov výboru Klubu seniorov v Sokoli 

vznikol návrh na založenie Základnej organizácie Jedno-

ty dôchodcov Slovenska v Sokoli (ďalej len ZO JDS), kto-

rá je následníckou organizáciou bývalého Klubu senio-

rov v Sokoli. 

Na Ustanovujúcej schôdzi  konanej dňa 

23.02.2022 v Kultúrnom dome v Sokoli za prítomnosti 

predsedníčky Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov 

Slovenska za Košice - okolie p. Kažimírovej bola podpí-

saná Zakladajúca listina JDS.  
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JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA 

V SOKOLI 



 Prítomní členovia boli oboznámení so Stanovami 

Jednoty dôchodcov Slovenska (ďalej len JDS) a s jej čin-

nosťou. V súčasnosti má ZO JDS 75 členov.   

 Náplňou práce ZO JDS je, aby sa dôchodcovia 

stretávali pri kultúrnych, spoločenských a športových 

podujatiach, ako aj brigádnická činnosť v prospech našej 

obce. Touto cestou chcem poďakovať dôchodcom 

a zároveň aj členom Speváckej skupiny Sokoli, ktorí sa 

dňa 19.05.2022 zúčastnili brigády pri úprave terénu pri 

zriaďovaní workoutového ihriska pri Obecnom úrade 

v Sokoli (Ján Gula, Ján Vajda, Milan Koša, Juraj Sepeši, 

Mária Koleničová, Zita Borovanová a Eva Vantárová).

 Z ďalších podujatí, ktoré sme v tomto roku zorga-

nizovali po uvoľnených pandemických opatreniach bol 

dňa 31.03.2022 výlet do Poľska do Nového Targu. Po-

prechádzali sme sa po trhovisku, nakúpili čo bolo po-

trebné a občerstvili sme sa v reštaurácii. Za spevu 

a dobrej nálady nám cesta rýchle ubehla a šťastlivo sme 

sa vrátili domov.   

Z príležitosti osláv 15. výročia založenia bývalého 

Klubu seniorov v Sokoli a za podpory p. starostu obce 

Sokoľ Ing. Ľuboša Šucu, ktorému veľmi pekne ďakuje-

me, sme zorganizovali v kultúrnom dome podujatie 

spojené s oslavou životných jubileí našich oslávencov. 

V krátkosti sme si pripomenuli činnosť klubu seniorov od 

jeho začiatkoch až po súčasnosť. Oslávencom sme za-

blahoželali a odovzdali im darčeky. Oslávencom, ktorí 

neboli prítomní sme potom odovzdali darčeky osobne. 

Zároveň každý z prítomných obdŕžal darček ako spo-

mienku na túto oslavu. Jubilantom zaspievala Spevácka 

skupina Sokoli pod vedením Janka Gulu a o zábavu sa 

postaral náš harmonikár Jarko. Pre všetkých bolo pripra-

vené občerstvenie a pohostenie. Všetci sme sa dobre 

zabavili a schuti si zaspievali. V júli 2022 plánujeme zá-

jazd do Tatier a na Spišské výstavné trhy a v auguste 

2022 dvojdňový výlet na  Flóru Olomouc, na ktoré Vás 

srdečne pozývame. Z ďalších plánovaných akcií je výlet 

do Rajeckej Lesnej, na Vinobranie a koncom roka Silves-

trovské posedenie s jubilantmi. Už teraz sa tešíme na 

Vašu účasť.  
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Mária Lietavová, predseda ZO JDS Sokoľ 



Spevácka skupina Sokoli aj keď v menšom zlo-

žení, predsa len pokračuje o svojej činnosti pod vede-

ním p. Jána Gulu v zložení 4 mužov, 5 žien a harmoni-

kára.  Napriek tomu, že posledné obdobie bolo značne 

poznačené ochorením COVID-19, predsa len, ak to do-

volili pandemické opatrenia, sme sa stretávali na skúš-

kach a pripravovali sa na vystúpenia.      

 Na základe pozvania organizačného výboru Slo-

venského Dňa kroja sme sa ešte 01. 09. 2021 zúčastnili 

osláv „Slovenského dňa kroja“ v Banskej Bystrici. Aj keď 

bola účasť na Slovenskom dni kroja kvôli pandemickým 

opatreniam obmedzená, podujatie prebehlo vo veľmi 

dobrej nálade. Program bol bohatý. Boli tam odprezen-

tované folklórne skupiny a súbory miest a obcí v rámci 

Slovenska. V rámci popoludňajšieho programu a sprie-

vodu cez Námestie SNP sa odprezentovala aj naša spe-

vácka skupina Sokoli. Zároveň sme nadviazali nové kon-

takty. Vo večerných hodinách sme sa ešte zúčastnili na 

priamom prenose, ktorý odvysielala Slovenská televízia 

z príležitosti „Osláv Dňa ústavy“. No a za veľmi dobrej 

nálady sme sa po polnoci vrátili šťastlivo domov  so 

spomienkami na tento deň. 8. mája 2022 sme boli 

účastní na 50. ročníku prehliadky v speve ľudových pies-

ní Dargovská ruža vo Svinici. Prezentovali sme sa tam  

zvlášť mužská spevácka skupina a zvlášť ženská spevác-

ka skupina.  

 

Na základe pozvania sa zúčastňujeme aj na ro-

dinných oslavách a tak prispievame k spestreniu prog-

ramu, kde oslávencom pripravujeme prekvapenie 

a ostatným svojím spevom   spríjemňujeme  náladu . 

 11.06.2022 sme na členskej schôdzi Jednoty dô-

chodcov Slovenska v Sokoli zaspievali nielen jubilujúcim 

dôchodcom, ale všetci spoločne sme sa zabávali za zvu-

kov nášho harmonikára Jarka. Ako spevácka skupina 

sme sa dňa 19. 05. 2022 zúčastnili brigády pri úprave te-

rénu pri zriaďovaní workoutového ihriska pri Obecnom 

úrade v Sokoli (Ján Gula, Ján Vajda, Milan Koša, Juraj Se-

peši, Mária Koleničová, Zita Borovanová a Eva Vantáro-

vá).  
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Ján Gula, vedúci speváckej skupiny Sokoli 

 SPEVACKÁ SKUPINA SOKOLI 



Začiatkom apríla ďalší 6-ti naši členovia DHZO 

počas  4-roch víkendových dní úspešne absolvovali zá-

kladné školenie dobrovoľných hasičov, aby sa tak zdo-

konalili nielen v teórii, ale aj praktickej obsluhe pridelenej 

techniky  v súvislosti s novým prideleným vozidlom.  

Nové hasičské vozidlo pomáha aktívnejšie, rých-

lejšie a kvalitnejšie plniť povinnosti, ktoré sú kladené na 

dobrovoľných hasičov. Ako sme už spomenuli, za po-

sledné obdobie naši hasiči pomáhali pri vykládke 

a preprave humanitárnej pomoci pre Ukrajinu a pri likvi-

dácií požiaru trávy a krovinatého porastu medzi želez-

ničnou traťou a vodojemom VVS a.s. pri rieke Hornád.  

Aj prostredníctvom Sokoľských zvestí  by sme chceli po-

ďakovať všímavým občanom za skoré upozornenie a za 

rýchly zásah profesionálnych hasičov z Košíc a členov 

DHZO Sokoľ a to: Jurajovi Jánošíkovi, Igorovi Vajdovi , 

Filipovi Šucovi, Michaelovi Šucovi a starostovi obce So-

koľ, ktorý je taktiež členom dobrovoľných hasičov.  

Dobrovoľní hasiči oznamujú, že veľmi radi príjmu do 

svojich radov nových členov, ktorým pomoc druhým 

v krízových situáciách nie je cudzia. 
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DHZO SOKOĽ 



 Tento školský rok bol v mnohých ohľadoch nároč-

ný, no priniesol i veľa dobrého. 

 Vo fungovaní našej MŠ sa stal prelomovým. 

V priestoroch bývalej ZŠ pribudla nová trieda. Veľká 

vďaka patrí najmä zriaďovateľovi, ktorý zabezpečil úpra-

vu priestorov. Spĺňajú nielen zákonom stanovené štan-

dardy, ale sú aj estetické a deti sa v nich cítia veľmi dob-

re. S rozvojom obce vzrastajú aj potreby rodičov na 

umiestnenie detí v predškolskom zariadení. Aktuálne 

fungujeme ako dvojtriedna MŠ a preto dokážeme prijať 

dvojnásobné množstvo žiakov. V školskom roku 

2021/2022 nastúpilo celkovo 39 detí, z toho 22 nových. 

 Do nášho kolektívu pribudli 3 nové učiteľky 

a nová kuchárka.  

 Obnovou prešiel nielen interiér, ale aj exteriér, kde 

nám vďaka obecnému úradu a sponzorom pribudli no-

vé preliezačky, hojdačky a kolotoč. 

 Jedným z najdôležitejších období pre život člove-

ka je materská škola. Každý rodič cíti obrovskú zodpo-

vednosť pri jej výbere, pretože vkladá to najcennejšie, 

čo má – svoje dieťa do cudzích rúk. 

 Ako riaditeľka sa snažím v čo najväčšej možnej 

miere zabezpečiť, aby sa o Vaše deti staral tím vysoko 

kvalifikovaných odborníkov. Verím, že šťastné tváre Va-

šich detí a ich napredovanie sú toho dôkazom. 

 

 

 

DEŇ MATIEK 

 Obec Sokoľ  dňa 8. mája 2022 pri príležitosti DŇA 

MATIEK pripravila v KD Sokoľ pre všetky matky, ale aj 

ostatných obyvate-

ľov divadelný ve-

čer v podobe diva-

delnej hry s ná-

zvom ,,ŽIVOT NA 

VALALE“ v podaní 

Ochotníckeho divad-

la Rodzina pri o.z. 

Ži jem hudbou 

z Družstevnej pri 

Hornáde, kde hlav-

nými postavami ok-

rem iných boli aj 

mama a stará mama ako súčasť tradičnej trojgeneračnej 

rodiny.  
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ROK V MATERSKEJ ŠKOLE 

KULTÚRNE, ŠPORTOVÉ                                    

A SPOLOČENSKÉ AKCIE 

Mária Holubová, riaditeľka MŠ 



SOKOĽSKÁ TURISTIKA 

 Po dvojročnej prestávke sme aj tento rok pripra-

vili tradičný májový turistický pochod „Sokoľská turisti-

ka“  na trase Sokoľ ul. Malino-

vá,  Kráľova studňa, Vysoký 

vrch, Hrad Sokoľ, chata pod 

Žriedlami, Sokoľ. Turistický 

pochod vyšiel na jednotku. 

Prispelo k tomu krásne počasie, nádhera v podobe jar-

ného rozkvitajúceho sa prostredia okolitých lesov, 
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DEŇ DETÍ  3. júna sme časť pracovného dňa strávili s našimi 

najmladšími obyvateľmi obce, deťmi z materskej školy. 

Pri príležitosti MDD pani učiteľky spolu s kuchárkami 

a pani upratovačkou pripravili pre našich škôlkarov za-

ujímavý deň detí v znamení pirá-

tov, ktorý sa uskutočnil v areáli 

futbalového ihriska Pod Balkom. 

Deti, ale aj zamestnanci mater-

skej školy sa nám predstavili ako 

praví piráti. Nechýbali rôzne súťaže, hry a na konci dňa 

ani poklad plný zlatých dukátov. Deti mali radosť nie-

len z pokladu, ale aj z balíčkov plných sladkostí, ktoré 

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU 
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PARKOVANIE NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE 

 Parkujúce vozidlá na verejnom priestranstve sú 

opakujúcim sa problém 

v každom ročnom období.  

 Najmä teraz, počas leta 

tvoria prekážku pri údržbe ve-

rejnej zelene. Aj napriek naj-

väčšej opatrnosti z našej strany 

došlo v minulosti k poškodeniu 

okien na vozidlách, čím vznikol 

problém nielen majiteľom vozidiel, ale aj nám, a to 

zdĺhavým  riešením poistných udalostí.    

Preto opätovne žiadame vlastníkov vozidiel, ktorých sa 

to týka, aby si vypratali svoje dvory a s vozidlami par-

kovali na svojich pozemkoch. 

ODPADOVÉ VODY A ŽUMPY 

 Vzhľadom na neustále sa opakujúcu situáciu s 

nelegálnym vypúšťaním žúmp a vôd z nelegálnych do-

mových čistiarní a zvyšujúcim sa počtom podaných 

oznámení na príslušné úrady upozorňujeme, že obec 

alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať pred-

loženie dokladov o odvoze odpadových vôd.  

 Občania sú povinní odkladať doklady o odvo-

zoch 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. Ten, kto nepreukáže zneškodňovanie 

odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgá-

nu štátnej vodnej správy sa dopustí priestupku a môže 

mu byť uložená pokuta do 165 eur. 

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 

 

.  

 

 

             Pri príležitosti 752. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vás 13. augusta 2022                            

  srdečne pozývame na oslavu Dňa obce Sokoľ - „Stretnutie pod Balkom“. 

Pripravené sú atrakcie pre deti - skákací hrad, nafukovacia šmýkačka, maľovanie na tvár,       

prezentácia motocrossových motocyklov, penová show – hasiči, rádioamatéri – modelári, spoločnosť Antik bude 

požičiavať e-kolobežky, e-move a e-bicykle, predajné stánky s bižutériou, hračkami, balónmi a cukrovinkami.  

V hlavnom programe sa Vám predstavia Jožko Bryndza, FS Sokoli, mužská spevácka skupina        

Goroli z Lendaku, FS z Košickej Belej, FK Pristaše a večer nám spríjemní hudbou DJ Lukáš. 

Celým dňom Vás bude sprevádzať moderátor Jozef Jendřichovský. 

Z občerstvenia si prídu na svoje deti, aj dospelí. Pripravené budú cukrová vata, popcorn, gofry, 

grilované  klobásy, panini, hranolky, nanuky, alko a nealko nápoje. 


