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Vážení spoluobčania!
Jeseň je obdobím zberu úrody, kedy sa tešíme z toho, čo sa nám urodilo
a žneme plody našej práce. Aj obec po náročných prácach na opravách kultúrneho
domu sa teší z hotového výsledku.
Pri stavebných prácach sa objaví často viac problémov a porúch, ktoré je
potrebné opraviť navyše. Napr. vo vestibule a na chodbe bolo nutné urobiť
na strope sadrokartón, sponzorsky nám naň prispela Bukóza a. s., sumou
1.000,- eur, za čo sa chcem vedeniu spoločnosti poďakovať.
Bolo potrebné urobiť nové rozvody ústredného kúrenia, zakúpiť radiátory,
pretože staré už dosluhovali. Verím, že kultúrny dom bude slúžiť Hrabovčanom
pri rôznych podujatiach aj v ďalších rokoch v dobrej kvalite.
Občania si naše dielo pozreli a užili na okresnej prehliadke speváckych
folklórnych skupín „Špivanočky mojo“, kedy sme kultúrny dom aj slávnostne
otvorili. Na tejto akcii sa zúčastnili mnohí hostia, 7 speváckych skupín a tanečná
zložka súboru Orgonina. Vystúpenia mali vysokú úroveň a potešili všetkých
divákov.
Hneď o týždeň bol Hrabovec opäť centrom kultúrneho diania, kedy náš súbor
Hrabovka oslavoval 10. narodeniny. Galaprogram bol zapojený do projektu
Višehradskej štvorky pod názvom „Učíme sa spolu tancovať“. Okrem domáceho
oslávenca v programe vystupovali súbory z Čiech, Poľska a Maďarska. Program
končil veľkolepým spoločným tancom všetkých zúčastnených.
V období letných prázdnin sa uskutočnila rekonštrukcia školskej kuchyne
a výmena podlahy v školskej jedálni, ktorá bola financovaná z našich zdrojov.
Počas leta sme pracovali aj na úprave parkoviska v centre obce. Terén máme
upravený, posiatu trávu a po uľahnutí štrku dovezieme ešte na vrch parkový štrk.
Venovali sme sa aj problematike kaštieľov. Atlasova kúria je stále v riešení, pán
Atlas uvažuje o darovaní tejto kultúrnej pamiatky. Bolo by ideálne, keby ju zobral

nejaký podnikateľský subjekt, ktorý by zainvestoval a v priestoroch mal nejaké
spoločenské priestory a miestnosti na podnikanie. Momentálne pán Atlas ponúkal
kúriu Krajskému pamiatkovému úradu, ten ho odmietol, nasledovala ponuka
Jednote, ktorá bude koncom októbra na predstavenstve o tom rokovať.
Na obecnom kaštieli momentálne upravujeme vzadu múry po vandaloch
a snažíme sa omietnuť a stabilizovať murivo na terase. Najlepším riešením
pre kaštieľ by bol tiež prenájom, príp. predaj, pretože 2,3 milióna eur na opravu
nemá nik. Štát nemá peniaze na štátne kaštiele v Rusovciach, či Topoľčiankach,
z fondov EU na tieto účely nie sú za posledné roky žiadne výzvy. Aj keby bol kaštieľ
opravený, obec by potrebovala veľké peniaze na prevádzku, predovšetkým
na kúrenie a elektrinu.
Vážení občania, mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším. Aj tento rok
pre Vás pripravuje obec na 27. októbra spoločenské posedenie, na ktoré pozývam
všetkých občanov nad 60 rokov, aj tých, ktorí nie sú členmi Jednoty dôchodcov
Slovenska.
Tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť, prajem pevné zdravie, pohodu a pokojnú
jeseň života.
Mgr. Marcela Pčolinská,
starostka obce
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(viac na www.niznyhrabovec.sk)

Upozornenie
V Obecnom spravodaji z februára tohto roku sme
upozornili na parkovanie automobilov na obecných
priestranstvách (chodníkoch a krajniciach miestnych
komunikácií). Po zhruba trištvrte roku bohužiaľ musíme
konštatovať, že problém parkovania automobilov (nielen
osobných, ale aj úžitkových a dokonca aj nákladných)
súkromných, či určených na podnikanie, parkujúcich
na vyššie uvedených miestach je stále viac. Najhoršia
situácia je v časti Osiče, kde miestne komunikácie
neumožňujú v zmysle Zákona č. 8/2009, v znení neskorších
predpisov státie, či dlhodobé parkovanie. No ani ostatné časti, či ulice našej obce
na tom nie sú o nič lepšie.
Vyzývame preto našich spoluobčanov, aby na parkovanie svojich
(súkromných, či služobných vozidiel) využívali pozemky v osobnom vlastníctve.
Výňatok zo Zákona č. 8/2009:
Zastavenie a státie
§ 23
(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne
s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak
nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a
stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí
zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy.
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba
smery jazdy. Pri státí vodič vozidla nesmie obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov.
(2) Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby
neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je
povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom
vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by
znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta,
vodič smie stáť len na nich.
Ing. Jozef Kovaľ, predseda KpDaMK
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