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Vážení spoluobčania!
Uplynul ďalší štvrťrok a ja Vás chcem poinformovať o aktivitách, ktoré obec
pripravila v uplynulých mesiacoch.
Hneď po Veľkej noci sa občania obce potešili z peknej akcie, ktorú už tradične
organizuje obecný úrad v spolupráci s p. Martou Jakubovou, s Michalom Borovom,
speváckou skupinou Potoky a mládežou Nižného Hrabovca. Ako ináč, bolo to
„stavane maja“. Na úvod všetkých privítala dychová hudba Vychodňare,
nasledoval obrad postavenia mája a potom to už boli rezké tóny ľudových piesní
a karičiek. Vrcholom podujatia bol retromajáles, kde výborné spevácke výkony
podali mladí i tí trochu skôr narodení.
11. mája sme si už tradične pripomenuli Deň matiek kultúrnym vystúpením
detí MŠ, žiakov ZŠ a opäť dychovej hudby. Každá mamička dostala od obce ako
pozornosť kvietok. Učiteľom, ktorí pripravovali program, patrí naše poďakovanie.
Dňa 1. júna mali sviatok najmladší Hrabovčania. Detské odpoludnie bolo
venované všetkým deťom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Čakal ich
rozprávkový nafukovací hrad, maľovanie na chodník a množstvo rôznych súťaží
i sladkých odmien. Srdečná vďaka za organizáciu patrí kultúrnej komisii na čele
s PaedDr. Jankou Staškovou.
Aby ani otcovia neobišli nakrátko, dňa 14. júna obec pripravila pre deti a ich
otcov pobyt v prírode v Trecej debri, hľadanie ukrytých pokladov a samozrejme
chutný guláš. Vďaka za prípravu patrí manželom Staškovcom a Martine Zavidnej.
O tom, že máme v obci veľa ochotných a iniciatívnych ľudí, svedčí
novopostavený altánok, na ktorý obec finančne prispela, ale materiálom a prácou
pomohli dobrovoľníci. Veľmi si cením, že svoj voľný čas obetovali nám všetkým.
Verím, že toto miesto bude slúžiť našim občanom na výlety a posedenia rodín
s deťmi a priateľmi.
Okrem zábavy máme za sebou aj veľa práce pri úprave verejných
priestranstiev. Čistenie cintorínov od kríkov, kosenie, výsadba kvetov,
odstraňovanie skládok je našou prvoradou povinnosťou.

Koncom mája začala aj posledná etapa rekonštrukcie kultúrneho domu. Oprava
prasknutých múrov, výmena krytiny na atike, zatepľovanie a nakoniec nová
fasáda, to je momentálne najdôležitejšia úloha. V týchto dňoch začíname ešte
jednu veľkú investičnú akciu a to výmenu krytiny na budove materskej školy.
Dúfam, že stavebné práce, ktoré prebiehajú, zveľadia majetok obce a Hrabovec
bude zas o niečo krajší.
Deťom, ale aj rodičom prajem príjemné prázdniny a veľa spolu prežitých
pekných chvíľ.
Mgr. Marcela Pčolinská,
starostka obce

OZNAM
V zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. mandát poslanca zaniká, ak
počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva.
Na základe kontroly prezenčných listín bolo zistené, že sa poslanci pani
Katarína Špallerová a Ing. Milan Šalata naposledy zúčastnili na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Nižnom Hrabovci dňa 27.06.2013 a teda dňom
27.06.2014 im zo zákona zaniká mandát poslanca Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci. Na účinnosť zákona nemá vplyv starosta obce ani obecné
zastupiteľstvo, aj keby po tomto dátume bývalí poslanci hlasovali, prijaté
uznesenia zastupiteľstiev by neboli platné.
Zasadnutia zastupiteľstiev sú obvykle vo štvrtok po pracovnej dobe o 17.00
hod., 1x bolo zastupiteľstvo v nedeľu a 1x bolo preložené na stredu kvôli
požiadavke poslancov (sviatok Božieho Tela).
V období od 27.6.2013 do 27.6.2014 bolo 6 zasadnutí zastupiteľstiev
(26.9.2013, 21.11.2013, 15.12.2013, 30.1.2014, 10.4.2014 a 18.6.2014), na
ktorých menovaní poslanci absentovali a v priebehu roka nevyvinuli žiadne
aktivity. Prezenčné listiny sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Nižnom
Hrabovci.
Poslanci ani starosta nezbavujú poslanca mandátu, iba dbajú na dodržiavanie
zákona a štatutár obce je povinný o skončení mandátu poslanca informovať.
Podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení do obecného zastupiteľstva
postupujú náhradníci.
Mgr. Marcela Pčolinská,
starostka obce

Detský folklórny súbor Hrabovka v Laponsku
V dňoch od 25.6.2014 do 29.6.2014 sa vo Fínsku, v krajine tisícich jazier
a ostrovov, hlboko v srdci Laponska, v meste Rovaniemi konal 20. ročník
multikultúrnej hudobnej udalosti JUTAJAISET FOLKLORE FESTIVAL. Na festivale
zaznela tradičná laponská hudba, fínske tance ako aj súčasní fínski interpreti
modernej a vážnej hudby. Hudobná udalosť ponúkala aj hudbu a tance
zahraničných umelcov z Turecka, Švédska, Slovenska.
Detský folklórny súbor Hrabovka z Nižného Hrabovca za týmto festivalom
cestoval viac než dva dni (2 297 kilometrov). Cesta bola dlhá, viedla cez Poľsko,
Litvu, Lotyšsko do Estónska. Po 9 hodinovej prestávke z mesta Tallinn sme sa
prepravili trajektom cez 390 kilometrový Fínsky záliv – Suomenlahti do hlavného
mesta Fínska – Helsinki. Z Helsínk už súbor tiahol do najsevernejšej provincie
Laponska – mesta Rovaniemi.
Mesto Rovaniemi – je rozlohou jedno z najväčších miest na svete a najväčším
v Európe, hoci v ňom žije iba 60 000 obyvateľov. Leží v tesnej blízkosti severného
polárneho kruhu, vzdialeného len 8 kilometrov, medzi vrchmi Ounas a Korkalo, na
sútoku riek Kemi a Ounas. Mesto je čisté, upravené, pokojné, s brezovými hájmi
uprostred priezračných jazier, v ktorých šplechotajú divoké kačky a čajky. Balzam
pre telo a dušu. Žiadna továreň, fabrika, dym, odpad, ruch, na ktorý sme my, južne
žijúci Európania nutne zvyknutí.
Prvý deň nášho pobytu a tanečné vystúpenie Hrabovky sa konalo v obci Sonka.
Obec je malá, nachádza sa na pláži Sonkajärven s početnými kopcami uprostred.
Od centra je vzdialená približne 30 kilometrov a žije v nej viac ako 200 obyvateľov.
Naši fínski priatelia pripravili pre našincov turistický výstup spojený s tradičným
opekaním, hrami a lovom rýb. Vlastnoručne ulovené a upečené ryby deťom veľmi
chutili. Slovenský večer v Sonke sa začal v štýle našich slovenských tradícií
a zvykov. Ako hostitelia sme sa veru nemuseli hanbiť. Na večeru sa podával chutný
bravčovo – hovädzí guláš, aj keď v týchto končinách okrem rýb miestni obyvatelia
konzumujú skôr sobie a medvedie mäso. Novinkou pre Laponcov boli bryndzové
halušky so slaninou, halušky s tvarohom, chlieb s masťou, oškvarkami a cibuľou.
Múčnik tvorila jednoduchá bábovka, ktorá všetkým veľmi chutila. Prípitkom bola
kopaničiarska slivovica a modranské víno. Počas večere si miestni obyvatelia
pochutnávali na zlatom moku - pive Šariš. Miestnosť bola vyzdobená farbami

našej vlajky, slovenskými výšivkami, typickými slovenskými výrobkami z dreva
a šúpolia, obohatené darčekmi s propagačným materiálom o našej obci. Starostka
obce, Mgr. Marcela Pčolinská, slovenský večer spestrila slovným výkladom
o našom regióne, o obci Nižný Hrabovec, o tradičných jedlách aj zvykoch a
tradíciách našej krajiny. Hrabovka ponúkla svojim hosťom pod vedením
umeleckého vedúceho, Ing. Martina Ťaska prezentáciu ľudových tancov z oblasti
Šariša a Zemplína v zostave : Sarka raz zo Strážskeho, fľaškový tanec zo Zámutova,
Šaffov tanec z Dlhého Klčového, Karička z dolného Zemplína, ložkový tanec, hra
na stonožku, na regrútov, na fúriky, Ľapkaná, schádzaná, čerjaná z Hanušoviec nad
Topľou. Všetky tance sa nesmierne páčili, pričom v závere si Laponci pokrepčili
a niektoré tanečné kreácie sa aj naučili. Naši folkloristi vo Fínsku v meste
Rovaniemi vystúpili 8 krát a vždy zožali veľký úspech. Temperamentné tance,

hudba, farebné kroje, veselý spev, úsmevy dievčat vytvorili veselú náladu
a príjemnú atmosféru. Aj napriek chladnému počasiu v krajine Suomi (v prvých
dňoch len 9 °C) a nesmierne dlhej a únavnej ceste sme sa všetci obohatili o nové
poznatky a skvelé zážitky pri tanci, pri speve a milých stretnutiach s tamojšími
obyvateľmi aj zahraničnými umelcami. Zážitkom všetkých nás zostáva aj návšteva
mestečka a oficiálneho domova Santa Clausa na severnom polárnom kruhu. Artic
Cicrle – je viditeľnou čiarkou na mape, kde slnko možno vidieť nad obzorom aj
o polnoci v lete. Tak tomu bolo aj v skutočnosti, a my sme boli svedkami bielych
nocí. Domov Santa Clausa bolo miestom, kde sa rozprávka stala pravdou.
PaedDr. Jana Stašková

Vyjadrenie k ambulancii všeobecného lekára
Po roku 1990 prešlo zdravotníctvo na Slovensku veľkými zmenami. Dnes už
všetky ambulancie všeobecného lekára sú súkromné a tiež väčšina odborných
ambulancií.
Naša obec je majiteľom a správcom budovy zdravotného strediska. Pre kvalitnú
zdravotnú starostlivosť sme zrekonštruovali kompletne budovu ZS zvonku
i zvnútra. Aby sme stabilizovali ambulancie a lekáreň, odpustili sme im nájomné.
Po mnohých rokovaniach sa podarilo zabezpečiť aj všeobecnú lekárku. Žiaľ ani po
roku sa dostatočne nezvýšil počet pacientov, aby bola ambulancia ekonomicky
rentabilná. Pani MUDr. Ohrisková odišla na materskú dovolenku a svoj obvod
v Nižnom Hrabovci predala. Pacientov je asi vyše 500 a pre rentabilný chod je
potrebných aspoň 1200. MUDr. Heligmanová ordinuje 3x v týždni popoludní
a každé dopoludnie vo Vranove. Keďže pani doktorka je vlastne súkromná
podnikateľka, ordinuje tak, ako jej to ekonomicky vychádza. Nepatrí pod obec, my
ju neriadime a nemáme právomoc meniť jej ordinačné hodiny. Preto nie je
namieste zlostiť sa na starostku, či žiadať petície za odchod p. doktorky
a podobne.
Pacienti odišli za MUDr. Suškovou do Vranova i do iných ambulancií. Nikto
nemôže donútiť Hrabovčanov či iných pacientov, aby sa vrátili. Tri roky sme prosili
občanov, aby si karty dali naspäť do Hrabovca. Nemôžem donútiť ani pani
doktorku, aby ordinovala, ako my chceme.
V prípade ambulancie všeobecného lekára nepatrí kompetencia obci ani
starostke. Preto nepotrebujem krytie chrbtu pre zlosť pacientov.
Čo sa rozsypalo pred rokmi, ťažko už naspäť poskladať.
Mgr. Marcela Pčolinská,
starostka obce

Deň otcov
Z príležitosti - Dňa otcov – v sobotu dňa 14.6.2014 sa konalo milé posedenie
rodičov a detí v lese v „Trecej debre“. Stretnutie sa konalo v príjemnom lesnom
prostredí, ktoré bolo vynovené novým altánkom a studničkou. Čistá studnička
v novom šate ponúkala chladený žltý mok horkastej chuti v znení songu „daj si
Beer a nálada sa ti vráti“, pričom lesom rozvoniaval podávaný chutný guláš. Deti
s otcami hľadali zakopané „lesné“ poklady a užívali si spoločne strávený deň.
Hlavným sponzorom bol Obecný úrad Nižný Hrabovec. Dodal drevo na altánok
a strechu.

Ďalší sponzori: Milan Sokol (dodal lavičky a stôl), Marián Krišta (dosky na
zavetrenie altánku), Marián Krivák (dosky na prekrytie studničky), Anton Pelecháč
(guláš a občerstvenie pre dobrovoľníkov, ktorí pracovali na výstavbe altánku).
Na výstavbe altánku pracovali: Marcel Nadzam, Slavo Marcin, pomocné práce:
Stano Nadzam, Pavol Slivka, Peter Juhás, Juraj Florko, Marián Krivák, Pavol Žultko,
Ondrej Boro, Jozef Soták, Milan Sokol, Slavo Dzurko, Slavo Teliška, Anton
Pelecháč, Peter Florko, Michal Jonek a Matej Juhás.
Všetkým patrí veľká vďaka!
Veríme, že takto novovytvorené lesné prostredie bude patriť všetkým, ktorí ho
navštívia a my, všetci, si ho budeme vážiť, chrániť ho a starať sa oň.
Mgr. Marcela Pčolinská,
starostka obce

Keď sa sny stávajú skutočnosťou
(ešte krajšie pokračovanie) ...
V dňoch 2. až 7. júna 2014 sa
uskutočnil v Trutnove ČR Európsky

šampionát v silovom trojboji, tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu s vybavením (EQ) a
bez vybavenia (RAW). Šampionátu sa zúčastnilo celkom 395 súťažiacich z 20 krajín
a v jednotlivých disciplínach absolvovali celkom 477 štartov. Slovensko na tomto
šampionáte reprezentovalo vo všetkých vekových a hmotnostných kategóriách s
vybavením aj bez vybavenia 59 pretekárov.
V súťaži bol opäť úspešný Ján Teliška. V kategórii RAW muži 110 kg obsadil
vynikajúce druhé miesto.
Ing. Jozef Kovaľ,
zástupca starostky obce
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