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Vážení spoluobčania!
Po dvoch prázdninových mesiacoch sa Vám opäť prihováram, aby som Vás
poinformovala o nových udalostiach v našej obci. Počas leta prebehla posledná
časť rekonštrukcie kultúrneho domu. Budova bola zateplená, boli vymenené
plechy na atike, nanesená nová fasáda, prebieha izolácia balkóna a položenie
novej dlažby. Nový vzhľad dostal aj vstup do budovy. Myslím, že rekonštrukcia
prispeje k dôstojnému vzhľadu obecného úradu i kultúrneho domu.
Ďalšou veľkou akciou bola výmena strechy na materskej škole. V tejto
65-ročnej budove sme vymenili okná, vonkajšie dvere, položili sme dlažbu
na chodbe, v jedálni, v najbližších dňoch urobíme prístrešok nad predným
vchodom a obložíme schody. Samozrejme, v rekonštrukcii je potrebné pokračovať.
Predložili sme projekt na zateplenie budovy, ale štát rozhodne v septembri, či
uvoľní prostriedky cez environmentálny fond.
V máji sme sa stretli pri vatre oslobodenia na Osičoch, za organizáciu patrí
poďakovanie poslancovi Alojzovi Jonekovi.
V júli sme urobili opravu výtlkov na cestách pod Osičami i za poštou. Začali sme
s úpravou oplotenia ihriska, vyčistili sme priľahlé plochy a oplotenie dostáva nový
náter.
V septembri 20. - 21. nás čaká veľké dvojdňové podujatie – Dni
Nižnohrabovčanov. V sobotu 20.9. od 9.00 bude otvorený jarmok, kde budú
prezentované remeselnícke výrobky i ďalší tovar v predajných stánkoch. Nebude
chýbať ani občerstvenie. V sobotu popoludní od 14.00 vystúpia viaceré folklórne
a hudobné skupiny v kultúrnom dome. V nedeľu o 9.30 bude v rím.-kat. kostole
celebrovaná svätá omša našimi kňazmi rodákmi spolu so správcami oboch farností
– rímskokatolíckym i gréckokatolíckym. Popoludní o 14.00 sa začne podujatie
živou pozvánkou – folklórnym sprievodom na koňoch a vozoch. O 14.30 bude
strihanie pásky dokončenej rekonštrukcie KD a posvätenie budovy. Od 15.00
začne 5. ročník Okresnej prehliadky folklórnych speváckych skupín seniorov.

Na tieto podujatia pozývame všetkých Hrabovčanov, aj tých, ktorí bývajú mimo
svojho rodiska, aby sme sa stretli všetci spolu.
Keďže začína školských rok, máme niečo nové aj pre deti. Od októbra začína
v našej obci činnosť Centrum voľného času. Zámerom založenia CVČ je trávenie
voľného času, rozvíjanie záujmových aktivít detí vo svojom bydlisku pod vedením
skúsených vedúcich krúžkov. Výhodou je, že dieťa je doma, necestuje z mesta
vo večerných hodinách najmä v zimných mesiacoch. Verím, že CVČ prispeje
k rozvoju vedomostí a zručností mladých Hrabovčanov.
Mgr. Marcela Pčolinská,
starostka obce

UPOZORNENIE
Okresný úrad Vranov nad Topľou – pozemkový a lesný odbor, vykoná v okrese
Vranov nad Topľou kontrolu zameranú na starostlivosť o pozemky, predovšetkým
na zaburinenosť pôdy.
V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní pozemkov a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov každý vlastník pozemku alebo nájomca a správca pozemku je povinný
predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.
V zmysle ustanovenia § 25 ods. 1 písm. b) ZOPP priestupku na úseku ochrany
pozemkov sa dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie
poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti
poľnohospodárskeho pozemku.
V zmysle ustanovení § 25 ods. 2 ZOPP za priestupok podľa ods. 1 písm. a) až c)
môže Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor uložiť pokutu do 330 eur
a právnickej osobe v zmysle ustanovení § 25 ods. 2 ZOPP od 166 eur
do 33 200 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.
Mgr. Marcela Pčolinská,
starostka obce

Základné informácie
o CENTRE VOĽNÉHO ČASU Nižný Hrabovec
Centrum voľného času (ďalej iba CVČ) zabezpečuje podľa výchovného programu
školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí,
mládeže, rodičov a iných osôb od 5 do veku 30 rokov v ich voľnom čase.
CVČ usmerňuje rozvoj záujmov detí, žiakov, mládeže a ostatných zúčastnených
osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností,
podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času.
CVČ nemá právnu subjektivitu, záujmové vzdelávanie sa bude realizovať
v priestoroch Základnej školy Nižný Hrabovec 155, ktorá je právnym subjektom.
Zriaďovateľom CVČ a základnej školy je obec Nižný Hrabovec.
Záujemca o záujmové vzdelávanie v CVČ sa stane jeho klientom na základe písomne
podanej žiadosti (prihlášky) a následného Rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí žiaka
(klienta) do školského zariadenia v zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien.
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ je určená všeobecne
záväzným nariadením zriaďovateľa CVČ, t. j. obce Nižný Hrabovec. Citácia z VZN
č. 2/2014:
„Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižný Hrabovec č. 2/2014 o určení výšky
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Nižný Hrabovec TRETÍ DIEL: PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ
CENTRA VOĽNÉHO ČASU § 7
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
prispieva mesačne
a) zákonný zástupca na dieťa alebo žiaka do 18 rokov sumou 1 €
b) dospelá osoba nad 18 rokov sumou 2 €
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca vedúcemu záujmového útvaru.“
VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ CVČ SA DELÍ NA:
1. pravidelnú záujmovú činnosť v záujmových útvaroch CVČ,
2. príležitostnú záujmovú činnosť formou podujatí, súťaží, výletov a exkurzií
zameraných na rozvoj vedomostí, zručností, schopností, mravných hodnôt a
kultivovanosti,
3. spontánnu záujmovú činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov,
na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú CVČ,
4. prázdninovú činnosť formou sústredení, športových činností záujmových útvaroch a
krátkodobých podujatí.
Ing. Andrea Kovaľová,
poverená vedením CVČ
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