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Vážení spoluobčania!
V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je
prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás
Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné
problémy.
Veď na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity a snažíme sa s nimi
podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Hľadáme úprimné ľudské porozumenie
a túžime po láskavom ľudskom dotyku. Áno, v tom je to veľké tajomstvo
a bohatstvo života. Bolo by krásne, keby to tak mohlo byť aj v bežnom
a každodennom živote. Preto si vážme jeden druhého a zachovajme si slávnostné
chvíle z vianočných a novoročných sviatkov po celý rok.
Pri tejto príležitosti Vám chcem poďakovať za Vašu prácu pre našu obec i
za prácu na Vašich pracoviskách. Verím, že v novom roku i v ďalších rokoch sa
pre nás všetkých zlepšia podmienky i samotný život.
Želám Vám veľa zdravia,
šťastia,
lásky
a veľa
trpezlivosti pri zdolávaní
osobných problémov.
Prajem Vám všetkým
krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup
do nového roka.
Mgr. Marcela Pčolinská,
starostka obce

PLASTOVÁ PLANÉTA
Naša škola sa v školskom roku 2012/2013 zapojila do projektu, ktorý sme si
nazvali „Plastová planéta“. Rozhodli sme sa viac svojej pozornosti venovať
ochrane životného prostredia a nájsť spôsob nového využitia plastov, ktoré
zahlcujú priestor okolo nás. Vyhlásili sme preto zber plastových vrchnáčikov
z umelohmotných fliaš. Deti boli skutočne usilovné a už o pár mesiacov sa im
podarilo s výdatnou spoluprácou a koordináciou pani učiteľky Naňákovej a pani
učiteľky Haluškovej vytvoriť takúto krásnu plastovú recyklovanú planétu. Už dnes
ale zbierame ďalej a máme plán, s ktorým ozdobíme ďalší priestor našej školy.
PaedDr. Lucia Kitková

Keď papierové ruže rozkvitnú
Aj tento rok k nám zavítala pani Hittmárová z Hornozemplínskeho osvetového
strediska vo Vranove nad Topľou, aby spolu s deťmi našej školy opäť vyrobila
nádherné jesenné dekorácie a dala tak inšpirácie na zútulnenie našich príbytkov.
My jej za to ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšiu príjemnú návštevu a skvelé
rady a nápady.
PaedDr. Lucia Kitková

OZNAM
Športová komisia pri OcÚ Nižný Hrabovec Vás
srdečne pozýva
dňa 28.12.2013 o 13.00 hod.
na vianočný turnaj o putovný pohár starostky obce
v stolnom tenise.
Turnaj sa uskutoční v telocvični základnej školy. Vchod do telocvične je
od ihriska.
Štartovné je 2 eurá na osobu (platí sa na mieste).
Tešíme sa na Vašu účasť.
Martin Dzurko, predseda ŠK

Vážení spoluobčania!
Napriek tomu, že sa blížia sviatky, chcem ešte pár poznámok k našej činnosti.
Koniec októbra je vždy obdobím, kedy upravujeme cintoríny. V okolí nového
i starého rastie množstvo náletových drevín, ktoré musíme prácne aj niekoľkokrát
v roku vyrezať. Aj tentokrát sa zamestnanci malých obecných služieb potrápili
s množstvom porastov. Je načase uvažovať aj o rozšírení cintorína, lebo o pár
rokov už nebude stačiť. Zároveň pri rozširovaní je nutné urobiť aj nové oplotenie,
pretože terajšie je už poškodené.
November je mesiac lístia, orezávania stromov, likvidovania zvyškov zo záhrad.
Záhradný odpad by si mali občania začať kompostovať sami, vieme pomôcť
s odvozom konárov. Nevieme si rady s likvidovaním čiernych skládok, ktoré naši
ľudia vytvárajú pod Plastimexom pri Ondave a za Ondavou pri starej ceste. Vyčistili
sme väčšinu odpadu, len na Vás záleží, či okolie obce bude čisté alebo bude
veľkým smetiskom.
Dôležitou úlohou bola oprava strechy na šatniach v areáli ihriska, ktorá bola
strhnutá víchricou. Tešíme sa už z novej, v jarných mesiacoch dáme do poriadku aj
vnútrajšok. Verím, že sa budeme tešiť aj z lepších výsledkov našich futbalistov.
Máme za sebou peknú akciu pre deti – Mikuláša, na ktorú obec finančne
prispieva.
V nedeľu 15. decembra o 14.30 hod. Vás všetkých pozývame na vianočnú
akadémiu, ktorú pripravujú deti MŠ a ZŠ. 29. decembra o 14.30 hod. Vás
pozývame na vianočný koncert, na ktorom Vás koledami poteší hrabovská mládež,
folklórna skupina Potoky a dychová hudba, ktorá sa pripravuje v našom kultúrnom
dome. Verím, že aj týmto programom prispejeme k Vašej vianočnej pohode.

Mgr. Marcela Pčolinská,
starostka obce
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