Spravodaj
obce Nižný Hrabovec
Číslo 3/2015
Po niekoľkých mesiacoch sa Vám milí spoluobčania chcem znova prihovoriť
a informovať Vás o vykonaných pracovných aktivitách, ale aj spoločenskom či
kultúrnom dianí v našej obci prostredníctvom Spravodaja obce Nižný Hrabovec.
Zo zimných mesiacov sme sa prehupli do letných dní a snažili sme sa
spoločnými silami skrášliť prostredie, v ktorom žijeme.
Na cintoríne bola zhotovená studňa s lavičkou, čo prispelo k estetizácii
prostredia. Aj týmto by som sa rada v mene nás všetkých poďakovala pánovi
Ottovi Šürümu za jeho pomoc a aktívny prístup pri jej zhotovení. V danej
lokalite sa postupne začalo aj s opravou parkoviska.
V Dome smútku boli zakúpené nové vázy, sviece, bola zrealizovaná výmena rámu na obraze
a bola zhotovená a nainštalovaná tabuľa označenia danej budovy. Smerom na Pošu bola opravená
autobusová zastávka a priebežne sa začalo s opravou verejného osvetlenia a výmenou telefónnych
stĺpov.
Obec prispela finančným príspevkom v sume 1.000 Eur na zveľadenie areálu rímsko –
katolíckeho kostola. V kultúrnom dome sa zastrešil balkón, ktorý bol zveľadený okrasnými kríkmi –
tujami. Obec ako zriaďovateľ základnej školy zakúpila do školskej kuchyne kuchynský konvektomat,
ktorý rozhodne prispeje k väčšej úspore energie, úspore času a priestoru a uľahčí prípravu
jednotlivých tepelne pripravovaných pokrmov.
Pravidelne sa v tomto období kosia verejné priestranstvá a vysádzajú kvetiny. Teší nás, že pán
Peter Palovský so svojimi pracovníkmi sa podujal pri čistení okolia potoka smerom na Pošu. Po
dlhšom vyjednávaní so spoločnosťou COOP Jednota v kaštieli v strede obce došlo k zaisteniu
bezpečnosti zabednením okien. Zapieskovalo sa multifunkčné ihrisko a zakúpil sa stolnotenisový
stôl.
Opakovane sa boríme s problémom havarijného stavu kanalizácie. Kanalizácia – nie je odpadkový
kôš! Často krát si nezodpovední občania neuvedomujú, že vyhadzovaním nepotrebného odpadu
ako autobatéria, pretrhnutý visiaci zámok dochádza k upchatiu kanalizačného potrubia, ale aj
k viacerým rizikám, čo obec stojí nemalé finančné prostriedky. Havarijný stav kanalizácie
v spoločnosti Bukóza, ktorý má výrazne negatívny vplyv aj na naše životné prostredie, bol nimi
odstránený aj finančne uhradený. Spoločne systematicky pracujeme na postupe likvidácie čiernych
skládok a v rámci tohto problému obec požiadala o dotáciu na ich odstránenie. Ekologickou
tematikou, zlepšením životného prostredia sa určite budeme venovať aj v nasledujúcom období.
Že obec žije, o tom svedčia jednotlivé kultúrne a spoločenské podujatia. Vzťah k folklóru, zvykom,
tradíciám, návrat k piesňam štýlu „retro“ si obec dňa 2.5.2015 pripomenula podujatím „Stavane
mája“. Toto kultúrne podujatie patrí k tradičnému otváraniu jarného obdobia, kedy každý z nás
pociťuje radosť z prebúdzania prírody, kvitnutia kvetov, stromov. Tohto roku bolo pripravené na
vysokej profesionálnej úrovni pod vedením Marty Jakubovej, so zapojením FS Potoky, mládeže
a iných speváckych telies.

Dňa 8. mája 2015 sa konalo tradičné zapálenie vatry na kopci Osiče z príležitosti Dňa víťazstva
nad fašizmom. Večer bol spestrený spevmi FS Potoky a púšťaním lampiónov šťastia. Vďaka patrí
poslankyni Márii Stuľakovej.
Dňa 17. mája 2015 sa z príležitosti sviatku matiek konalo kultúrne podujatie, v ktorom sa
predstavili deti tunajšej MŠ, žiaci tunajšej ZŠ a DFS Hrabovka. Svojim vystúpením všetkým mamám
a starým mamám prejavili úctu, vďačnosť a poďakovali sa za ich lásku, obetavosť a každodennú
trpezlivosť.
Dňa 6.6.2015 sa z príležitosti MDD, Dňa otcov a Dňa rodiny konalo športovo - zábavné
popoludnie, ktoré si deti a ich rodičia pripomenuli spoločnými športovými aktivitami, zábavnými
hrami. Že išlo o niektoré netradičné aktivity sa môžete dočítať v nasledujúcom príspevku.
Do obecného povedomia, spoločenského a kultúrneho diania našej obce sme zaradili organizáciu
milej a emotívnej slávnosti najmladších občanov, známu aj pod pojmom – „Uvítanie detí do
života“. Táto milá slávnosť sa konala dňa 26.6.2015 v Kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci.
Najmladších občanov narodených od 15.11.2014 do 30.5.2015 sme slávnostne privítali a títo boli
včlenení do veľkej rodiny Nižnohrabovčanov. Deti boli obdarené vecným darčekom a uvítacím
listom. K príjemnej atmosfére prispelo aj kultúrne vystúpenie žiakov ZŠ Nižný Hrabovec pod
vedením učiteľky, Mgr. Anny Fetkovičovej a sólový spev Vierky Burašovej.
Mali sme česť spoznať týchto nových občanov :
1. Karolína Bilá, nar. 19.11.2014
2. Šimon Veliký, nar. 21.11.2014
3. Zuzana Olachová, nar. 15.12.2014
4. Martin Špaller, nar. 18.12.2014
5. Alica Borová, nar. 15.1.2015
6. Olívia Borová, nar. 15.1.2015
7. Kevin Čonka, nar. 8.2.2015
8. Natália Gažiová, nar. 11.2.2015 ,
9. Viktória Procová, nar.20. 2.2015
10. Adam Červeňanský, nar. 19.3.2015
11. Justin Gažo, nar. 25.3.2015
12. Nikola Surmajová, nar. 4.4.2015
13. Matias Leško, nar. 8.4.2015
14. Samuel Gaži, nar. 9.4.2015
15. Eliška Semková, nar. 24.4.2015
16. Kevin Džudžo, nar. 2.5.2015
17. Matej Slivka, nar. 21.5.2015

Narodenie našich najmladších občanov nás veľmi teší, prajeme im veľa zdravia, lásky, tešíme sa
spoločne s ich rodičmi, ktorým taktiež želáme veľa síl a trpezlivosti pri ich výchove.
Zároveň nás teší, že naša najstaršia občianka, Mária Miklošová oslávila dňa 10. mája 2015
krásne životné jubileum 95 rokov. Medzi gratulantmi sme nechýbali ani my, zástupcovia obce a
FS Potoky. Oslávenkyni sme k jej sviatku zapriali pevné zdravie, radosť zo života a prežitie
pekných rokov v pokoji a v kruhu svojich najbližších.
Moje veľké poďakovanie patrí PaedDr. Janke Staškovej, predsedníčke komisie pre sociálne veci,
zdravotníctvo a kultúru za organizáciu vyššie uvedených kultúrnych akcií ako aj za prácu a
poradenstvo v sociálnych službách poskytovaných našim občanom. Zároveň moje poďakovanie
patrí aj môjmu zástupcovi Jánovi Ratajovi za jeho iniciatívny prístup a Ing. Jurajovi Minarčinovi za
poradenstvo v problematike životného prostredia.
Začalo dovolenkové obdobie a čas prázdnin, preto by som Vám rada popriala príjemné
strávenie letných slnečných dní, deťom pekné prázdniny, aby ste načerpali energiu a s elánom sa
vrátili zdraví a oddýchnutí do práce a školských lavíc.
Katarína Špallerová
starostka obce

...aby deti OTCA mali,
aby mali MAMU...
Spoločné hry, spoločné športy, aktivity, záujmy, pracovné činnosti, piesne, zábava, smiech,
spoločné prekonávanie prekážok, v neposlednom rade láska a porozumenie medzi najbližšími, to
všetko stmeľuje RODINU. Rodina – to je ako umelecké dielo, ktoré treba neustále formovať
a dotvárať. Rodina - to je patriť k sebe, navzájom sa ovplyvňovať, súcitiť, spoločne sa smiať, spoločne
plakať, báť sa jeden o druhého, vzájomne sa o seba zaujímať.
V Nižnom Hrabovci dňa 6.6.2015 sme si sviatok detí, sviatok otcov a sviatok rodiny pripomenuli
spoločným podujatím, na ktorom nechýbali športové hry, zábavné aktivity, v ktorých si nielen deti,
ale jaj rodičia mohli vyskúšať svoje pohybové a pracovné zručnosti. K tradičným športovým aktivitám
patril prekážkový beh, preťahovanie lanom, hokejbal. K tým zaujímavejším patrilo „Zamotané
koleso“, v ktorom si deti vyskúšali svoju vlastnú orientáciu a kop na bránu. Štvorboj, bola taktiež
veselá aktivita, táto sa však hodila skôr do kuchyne. Pozostávala z krájania cibule, orezávania
zemiakov, fúkania balónu a vypitia piva. Všetci ju nakoniec dobre zvládli a víťaz bol odmenený

šumivým mokom. Bolo horúco a voda bola dobrá aj pri zábavnej aktivite „Skúška odvahy“. Vyliatím
vedra vody na seba, aj keď nie úplne ľadovej vody, niesla v sebe myšlienku podpory a liečby
ochorenia amyotrofickej laterálnej sklerózy – ALS, známu pod pojmom „Ice Burcket Challenge“. Deti
mladšej kategórie sa zabavili pri športových hrách, skákaním na detskej trampolíne, vyskúšali si
kresbu na tvár a zapojili sa do kreslenia na chodníky. Spoločná aktivita „Pudingová párty“, alebo - ako
nakŕmiť svoje dieťa, si žiadala spoluprácu a tak úzko stmelila rodičov a ich ratolesti. Deti aj rodičia
za všetky svoje výkony boli odmenení sladkosťami a inými dobrotami, nechýbalo ani občerstvenie.
Celým podujatím nás sprevádzala hudba dídžeja Mira.
Prvá pomoc, pri ktorej nechýbalo meranie krvného tlaku, bola podávaná zdravotnícky
profesionálne starostkou obce Katarínou Špallerovou. V závere sa deti vyšantili v tanci na detskej
diskotéke a pri vození sa na Palovského koníkoch.
Poďakovanie patrí organizačnému tímu, predovšetkým kultúrnej komisii v zložení Mgr. Zuzane
Jonekovej, Martine Zavidnej, Jánovi Sotákovi, PaedDr. Jane Staškovej, ďalším aktivistom, ktorí
výrazne prispeli k úspešnému priebehu podujatia : Ing. Jožkovi Staškovi, Alkovi Jonekovi, Paľovi
Žultkovi, Milanovi Gažimu, Mariánovi Florkovi, Petrovi Palovskému, Jaroslave Poprockej, Natálii
Zavidnej, Sáre Staškovej, Kataríne Kužmovej. Za finančný príspevok ďakujeme firme Poľnofarm, s. r.
o. Malý Ruskov. Poďakovanie za materiálne vybavenie a finančné zabezpečenie patrí Obecnému
úradu Nižný Hrabovec.
Čo dodať na záver ? Nuž len to, že spoločne strávený deň mal svoj cieľ, ktorý sa naplnil. Rodičia aj
ich deti odchádzali z podujatia šťastní, naplnení radosťou a spokojnosťou. Ak budeme každý deň
dokazovať lásku svojim deťom, rodina bude silná a prekoná všetky prekážky, pretože zdravá
a funkčná rodina je pre dieťa najkrajším darčekom.
PaedDr. Jana Stašková

Opustili nás:
02.02.2015 neb. Ján Dobranský (81 ročný),
13.03.2015 neb. Helena Gažiová (54 ročná),
07.04.2015 neb. Jozef Leško (79 ročný),

13.02.2015 neb. Magdaléna Jarková (57 ročná),
18.03.2015 neb. Štefan Jakubo (50 ročný),
08.06.2015 neb. Ing. Jiří Marek, PhD. (83 ročný)

Manželstvo uzavreli:
5.3.2015 Milan Gaži a Petra Chimaľová,

9.4.2015 Marián Danko a Slávka Goroľová

Vatra na Osičí

Uvítanie detí do života

Zastávka smer Poša

Oprava multifunkčného ihriska

Studňa a lavička na cintoríne

Oprava parkoviska pri cintoríne

Skalka pred RK kostolom

Zaistenie bezpečnosti v kaštieli

Kultúrny dom - balkón

Deň detí, Deň otcov, Deň rodiny

Čo nepatrí do kontajnera na cintoríne

Čo nepatrí do kanalizácie

Kanalizácia – havarijný stav

Kanalizácia po havárii

Obec Nižný Hrabovec, v zastúpení starostkou obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :
Riaditeľ Centra voľného času, Nižný Hrabovec 155,
094 21 Nižný Hrabovec
s termínom nástupu do funkcie 1.septembra 2015
Kvalifikačné predpoklady:


vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov



minimálne päť rokov pedagogickej činnosti



vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov



pracovný úväzok 5 %, t. j. 2 hodiny týždenne
Iné požiadavky:



bezúhonnosť



komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť



znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov pre úsek školských výchovnovzdelávacích zariadení



spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu



manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť



znalosť práce s PC
Zoznam požadovaných dokladov:



prihláška do výberového konania



overené kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie (prvej kvalifikačnej
skúšky alebo jej náhrady)



výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace



profesijný životopis



potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti



písomný návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času vo Vranove nad Topľou



písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do
30. 07. 2015 (štvrtok) do 14.00 h. na adresu: Obec Nižný Hrabovec,
094 21 Nižný Hrabovec 407 s označením na obálke:
 Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Nižný Hrabovec 155,
094 21 Nižný Hrabovec“. NEOTVÁRAŤ !
Rada školy oznámi písomne – termín, čas a miesto výberového konania uchádzačom,
ktorí splnili požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie podmienky, v zákonom
stanovenej lehote.
V Nižnom Hrabovci dňa 30.06.2015

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

