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Sokolie krídla 
Sokolie krídla  je neziskovým, nezá-
vislým, nepolitickým a dobrovoľným 
združením členov a priateľov, obča-
nov, rekreantov a priateľov obce Sokoľ. 
Združenie vzniklo, aby  svojou čin-
nosťou podnietilo hlavne obyvate-
ľov, rekreantov a priaznivcov obce 
Sokoľ k aktivitám, ktoré obec Sokoľ 
skrášlia, zveľadia, zmodernizujú a 
urobia hodnotnejšiou a tiež preto, 
aby pomohlo predstaviteľom samo-
správy s realizáciou pre Sokoľčanov 
prospešných projektov, prípadne im 
pomohlo rozhodovať, konať a hos-
podáriť pre Sokoľčanov čo naj-
prínosnejším spôsobom.

Sokolie krídla
www.sokol.sk

Nové občianske 
združenie 

 Ako Predseda novozaloženého 
občianskeho združenia Sokolie krídla 
by som Vám rád priblížil dôvody pre 
založenie tejto organizácie ako aj 
ciele, ktoré sme si vytýčili. 
   Podrobnejšie informácie o novom 
združení pre Sokoľčanov nájdete na 
webe www.Sokol.sk. Budem rád, ak 
si ho pozriete. Verím, že túto aktivitu 
privítate, že rýchlo uvidíte 
a pocítite jej prínos pre 
Sokoľ a zároveň dúfam, že 
sa do aktivít zveľaďujúcich 
našu obec zapojíte. 
              Ing. Peter Kokoľus 
             Zakladateľ a Predseda

   Novú webovú stránku www.Sokol.sk som vytvoril tak, aby nám poskytovala 
všetky informácie, ktoré ako Sokoľčania často hľadáme. Ako pomerne čerstvý 
Sokoľčan som sám hľadal veľa informácií a nie všetky bolo ľahké nájsť. Tento web som 
zapĺňal presne takými informáciami. Nájdete tu všetky potrebné údaje o Sokoli 
(poloha, história, počet obyvateľov, čo v obci je a čo chýba), kontakty a otváracie hodiny 
úradov, lekárov, obchodov, pošty, školy, škôlky, informácie, ktoré je povinná zverejňovať 
obec; nájdete tu informácie o športových aktivitách, kultúrnych podujatiach, o pamiat-
kách, o dopravných spojeniach, o zbere odpadu, aj aktuálne počasie v Sokoli. 
  Môžete sa zaregistrovať ako odberateľ noviniek (budete informovaní o všetkých 
aktualitách). Zriadil som aj jednoduchú a modernú Sokoľ - inzerciu. Pre oživenie nám 
poslúži sekcia, do ktorej každý môže pridať zaujímavé a aktuálne fotky a videá o Sokoli. 
    Na stránke informujeme o zámeroch, cieľoch a výsledkoch, ktoré občianske združenie 
Sokolie krídla spôsobuje a bude spôsobovať. O dôvodoch, ktoré ma viedli k založeniu 
občianskeho združenia Sokolie krídla hovorím vo svojom príhovore, ktoré nájdete             
na úvodnej stránke www.Sokol.sk. Budem veľmi rád, ak si ho pozriete.
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Program zasadnutia: 
1. Predstavenie vedenia združenia, cieľov 

združenia, jednotlivých programov           
a ich prínosu pre Sokoľ.  

2. Diskusia o programoch, ktoré bude-
me realizovať (vrátane určenia priorít 
programov).                 

3. Informácie o členstve v združení a vý-
hodách členstva.                              

4. Ako sa zapojiť do aktivít.                                    
5. Voľná diskusia.          

Inštrukcie k zasadnutiu: 
• Keďže ide o prvé stretnutie a pred-

stavenie účelov a programu zdru-
ženia, ide o orientačný program a ten 
môže byť prispôsobený podľa aktuál-
nych potrieb.  

• Aby sme mali šancu toto stretnutie 
patrične zorganizovať, chcel by som 
Vás požiadať, aby ste nám svoju 
účasť nahlásili vopred telefonicky 
alebo mailom na nas@sokol.sk.

POZVÁNKA 
Srdečne  Vás  pozý vame na  prvé  zasadnut i e   

obč ianskeho  združen ia  Soko l i e  kr íd la .   
Utorok, 3. 3. 2015 o 18:00                Zasadačka Kultúrneho domu, Sokoľ

   Za poslanie združenia sme si stanovili zjednotenie síl a potenciálu obyva-
teľov, rekreantov a priaznivcov obce Sokoľ aktívne spôsobovať skrášľovanie            
a zlepšovanie obce a postupne a neustále sa tak približovať k ideálnej scéne 
obce Sokoľ, ktorou je: 
• Obec Sokoľ je krásnou, bezpečnou, čistou, modernou a prosperujúcou obcou,          

v ktorej je radosť žiť, navštevovať ju, či sa v nej rekreovať;  
• Obec je spravovaná a riadená zástupcami, ktorým záleží na verejných záujmoch, 

hospodária rozumne  a v prospech obce a jej obyvateľov; 
• V obci sa všeobecne dbá na pohodu bývania, kultúru, životné prostredie, slobodu 

názorov, vierovyznania a ľudské práva všeobecne; 
• Zákony a morálny kódex sú dodržiavané ako oficiálnymi predstaviteľmi obce, tak aj 

všetkými právnymi subjektami a jednotlivými obyvateľmi, rekreantami a návštevníkmi; 
• Vzťah k súkromnému majetku je všetkými rešpektovaný a vzájomne dbáme na 

udržiavania a budovanie hodnôt nielen vlastných, ale tiež spoločných                           
(či obecných), čo vedie nielen k všeobecnej estetike obce ale aj k jej lukrativite a to 
následne vyúsťuje do neustále rastúcich hodnôt všetkých nehnuteľností v obci ale 
tiež ku kvalite bývania v obci.
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Tieto a stovky ?alších oma?ovaniek nájdete na www.malypablo.sk!

občianske združenie
Sokolie krídla
Malinová 2, Sokoľ
www.Sokol.sk
nas@sokol.sk

0905 353 640

     Peter Sýkora  
                _______________________________________    
     Podpredseda
                                 Ing. Peter Kokoľus

______________________________________________________

                                                                Predseda

občianske združenie Sokolie krídla          Spravodaj č. 2015/1      Február 2015

… vytvorme spolu krajší Sokoľ.
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