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Vážení spoluobčania!
Neúprosne plynúci čas nás opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia
roka. Vianoc! Pre každého známy pocit a jasná predstava krásnych chvíľ
strávených v kruhu rodiny.
Veď byť obklopený svojimi blízkymi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si
želáme všetci. To, že nás čas Vianoc vracia do minulosti a do krásnych
rokov mladosti, nás napĺňa pocitom šťastia, lásky a pokoja. Veď počas
celého uponáhľaného roka, plného každodenných starostí, je pocit
bezpečia, pokoja, šťastia a lásky zaslúženým darom. A preto sa pokúsme
vytvoriť podobnú atmosféru v našich domovoch a našich rodinách.
Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a
porozumenia.
A preto Vám, vážení spoluobčania chcem poďakovať za vašu prácu
v tomto roku. Za množstvo uskutočnených povinností, za prácu na Vašich
pracoviskách, za prácu v prospech nás všetkých.
Želám Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, želám Vám
aby sa splnili Vaše priania, očakávania a predsavzatia.
Tým najmenším želám, aby si pod vianočným stromčekom našli
vysnívaný darček, aby svojou radosťou a úsmevom obdarovali svojich
rodičov.
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Zmeny v zložení Obecnej rady
V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. § 14 odseku 2
došlo k zmene členov Obecnej rady. Nové zloženie
Obecnej rady vyplynulo z výsledkov tajných volieb
členov OZ. Členmi Obecnej rady sú Ing. Jozef Kovaľ,
Katarína Špallerová a Alojz Jonek.
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Čo sa nám podarilo...
Čas od vydania posledného čísla spravodaja sme využili na jesenné upratovanie
cintorínov. Keďže po obvode cintorína nám každý rok narastie množstvo
náletových drevín, trvá nejaký čas, kým tieto pracovníci malých obecných služieb
odstránia. Nasleduje odpratávanie starých ozdôb z hrobov, ktoré sú rozhádzané
popri plote a kosenie. Vymaľovali sme ohradu, ale drôt po obvode stojí už len
vďaka kríkom, ktoré ho držia. V budúcnosti bude nutné urobiť
nový plot. Starý cintorín je používaný
už len čiastočne, preto jeho vyčistenie
a kosenie je ťažšie kvôli množstvu
kríkov.
Pomaly
neidentifikovateľným
miestom sa stal židovský cintorín, ktorý
už bol neviditeľný. Aj židovskí občania
boli súčasťou histórie obce, preto
miesto ich odpočinku je tiež potrebné
udržiavať.
Dokončili
sme
jeho
vyčistenie a informovali sme o tom
židovskú náboženskú obec.
V jeseni sme vymenili ďalších 9 okien na zdravotnom stredisku, dvere
do pivnice a čaká nás maľovanie chodby a medziposchodia. V budúcom roku
vymeníme ešte okná v lekárni, nafarbíme mreže a strechu. Keďže občania, ktorí
cestujú zo zastávok na výpadovke, nemali v prípade nepriaznivého počasia žiadny
prístrešok, zabezpečili sme oplechovanie zastávky pri rómskej osade a urobili nový
prístrešok pod železničnou stanicou. Plechy boli dodané sponzorsky a bude
na nich vylepená reklama sponzora.
V septembri sme boli spoluorganizátorom okresnej prehliadky folklórnych
speváckych skupín, ktorá už tretí rok úspešne reprezentuje ľudové piesne nášho
regiónu.
V mesiaci októbri sme pre všetkých starších občanov organizovali kultúrny
program a spoločenské posedenie. Táto akcia nie je len pre členov Jednoty
dôchodcov Slovenska, ale pre všetkých občanov, ktorí sú už dôchodcami.
Začiatkom decembra kultúrna komisia potešila všetky deti, ktoré Mikulášovi
zaspievali, zarecitovali a zatancovali. Odmenou boli pre deti sladké balíčky.

16. decembra zavŕšime rok vianočnou akadémiou, na ktorú Vás všetkých
pozývame.
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Výstavba bytov
Obec Nižný Hrabovec má záujem pomôcť mladým rodinám s bývaním, a preto
uvažuje o výstavbe nájomných bytov. V prvom štádiu chceme zistiť, či je záujem
občanov a ak áno, koľko izbové byty by bolo potrebné postaviť.
Predpokladaná cena nájmu za mesiac je 1,80€ za 1 m2. Náš záujem je stavať
skôr menšie byty, pri ktorých občan platí aj menší nájom. Podmienkou
pre uchádzača je stále zamestnanie, pretože potrebuje každý mesiac zaplatiť
nájomné a inkaso. Okrem toho bude potrebné zložiť kauciu. Pre nás je dôležité
zistiť, o aké byty by bol záujem a tomu by sa prispôsobil projekt. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť na OcÚ.
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
Ó, ktože, ctí si Mikuláša, ó, ktože prosby k nemu vznáša?
Tomu, svätý Mikuláš, v každej chvíli pomáhaš
Mikuláš, Mikuláš...
Aj do Nižného Hrabovca v stredu podvečer dňa
5.12.2011 zavítal svätý Mikuláš v sprievode anjela a
čerta a pozdravil deti a mládež.
Nuž, kto bol svätý Mikuláš?
Bol obľúbeným kňazom, neskôr biskupom v Myre. Stal
sa známym pre svoju štedrosť, dobročinnosť a súcit s chudobnými. Vykonával dobré skutky,
pomáhal ľuďom tajne, tak, aby ho nevideli. Zvykom teda ostalo, že v noci pred svätým
Mikulášom obdarúvame aj my, svoje deti tak, aby nás nevideli. Aj preto je Mikulášske
obdobie obdobím radosti, tajomnosti, čarovnosti, štedrosti darovania.
Každý z našich malých Nižnohrabovčanov Mikuláša pri rozsvietenom stromčeku obdaroval
peknou piesňou, básňou a v radostnom očakávaní ich na oplátku zase svätý Mikuláš obdaril
sladkou nádielkou. Mikulášska sladká nádielka a predvianočná atmosféra potešila nielen
našich najmenších, ale všetkých nás. Pre rodičov a starých rodičov bolo potešením vidieť
svoje usmievavé a veselé ratolesti a tak bol každý z nás obdarovaný.
O rok sa opäť tešíme na svätého Mikuláša!

Október v škole
Vraví sa, že v októbri sa zem od zimy
zatvára a chystá sa na zimný spánok pod bielu
perinu. Naša škola však ani v októbri nespí,
práve

naopak,

prichystala

a zrealizovala

pre „svoje deti“ mnoho zaujímavých podujatí.
Ako už býva dobrým zvykom, aj v tomto
školskom roku boli deti z 1. stupňa v Škole
prírode v Tatranskej Lomnici. Počasie sa im vydarilo, zážitky z pobytu v prírode teda stáli
za to. Okrem zaujímavého programu, ktorý
pre nich bol nachystaný, načerpali aj značnú
dávku samostatnosti a zodpovednosti.
V októbri sa tiež uskutočnil pre žiakov 1. a 2.
stupňa výlet na Duklu. Duklianske bojisko a
pamätníky na Dukle a vo Svidníku sú národné
kultúrne

pamiatky,

venované

historickým

udalostiam, ktoré sa odohrali počas 2. svetovej
vojny v oblasti Duklianskeho priesmyku a pamiatke tu padlým vojakom. Žiaci si výlet
veľmi pochvaľovali a páčil sa im aj náučný zámer výletu, pretože sa dozvedeli veci, ktoré
sa nemožno dozvedieť v škole za lavicou. V takýchto výletoch chce škola pokračovať
a približovať deťom historické udalosti aj názorne, pretože skúsenosť je lepšia ako tisíc
kníh.
Mgr. Lucia Kitková

Zmeny cestovných poriadkov
železničnej a autobusovej dopravy
Dávame Vám na vedomie, že od 09.12.2012 boli zmenené cestovné poriadky
železničnej a autobusovej dopravy. Nové spojenia môžete nájsť na stránke
www.zsr.sk, resp. na internetových stránkach jednotlivých závodov SAD.
Ing. Jozef Kovaľ
Predseda KDaMK

