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Vážení spoluobčania!
Uplynula polovica volebného obdobia a ja chcem zhodnotiť 1. polčas, ktorý
prebehol veľmi rýchlo. Mojím hlavným cieľom bolo vyčistiť a skrášliť verejné
priestranstvá a poopravovať obecné budovy, ktoré slúžia občanom.
Prvý rok sme likvidovali čierne skládky, ktoré neboli najlepšou vizitkou obce.
Najviac bili do očí odpadky pri vstupe do obce od Strážskeho. Podarilo sa
zlikvidovať kopu odpadu pri kontajneri, vyčistiť celé koryto potoka a upraviť lúku
od kameňolomu až po most cez potok. Pravidelne kosíme toto priestranstvo
a upravili sme priestor medzi traťou a potokom na jednoduché ihrisko. Teší ma, že
si občania odvykli tam skladovať odpad. Okrem týchto úloh sme zrealizovali ďalšie
a to:
- rekonštrukciu priestorov obecného úradu,
- nová strecha na „A“ pavilóne ZŠ,
- rekonštrukcia detskej ambulancie,
- výmena okien v zdravotnom stredisku,
- výmena okien, dverí a časti podláh v MŠ,
- rekonštrukcia kotolne v ZŠ,
- dokončenie rekonštrukcie ZŠ, zaplatenia spoluúčasti,
- obnova prístreškov na autobusových zastávkach,
- postavenie pomníka a seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia
o. ThDr. Jána Mastiliaka, CSsR,
- postavenie 50-ich hrádzok na prítokoch potoka Hrabovca, ktoré zdržujú
vodu v hornom toku a bránia vylievaniu vody z koryta,
- vypracovanie projektu na protipovodňovú ochranu a úpravu brehov
potoka,
- označenie ulíc a inštalovanie smerových tabúľ,
- úprava záhonov a výsadba kvetov,
- zriadenie policajnej stanice v obci,
- nainštalovanie kamerového systému v obci,
- organizovanie športových podujatí,

-

podpora kultúrnych aktivít v obci:
o folklórny súbor Hrabovka,
o spevácka skupina Potoky,
o okresná prehliadka speváckych skupín
seniorov,
- úprava a vymaľovanie priestorov domu smútku, zakúpenie stoličiek
a kobercov,
- zakúpenie stoličiek do kultúrneho domu,
- kúpa pozemku v centre obce pre verejné bezplatné parkovisko,
- rekonštrukcia cestičiek v parku, osadenie lavičiek,
- zakúpenie nového čerpadla do prečerpávacej stanice,
- vydávanie „Obecného spravodaja“,
- rekonštrukcia parkového osvetlenia.
Čo sa nám nedarí?
Napriek veľkému úsiliu sa nám nedarí riešiť stav kaštieľov. Atlasova kúria síce
nepatrí obci, ale kazí jej vzhľad. Majiteľa pána Atlasa sme opakovane vyzvali
k náprave. Zúčastnil sa rokovania obecného zastupiteľstva, sľúbil, že sa bude
snažiť problém vyriešiť. Kúriu sa mu nepodarilo predať a teraz nereaguje na výzvy.
Obecný kaštieľ je síce menej schátralý, ale zub času sa podpísal aj na ňom.
Z európskych fondov nebola žiadna výzva na rekonštrukciu kaštieľa. Z vlastných
prostriedkov (predpokladané náklady 2 mil. EUR) obec nemôže opravy zvládnuť.
Ideálne by bolo stavbu predať alebo prenajať, ale zatiaľ sme nenašli záujemcu.
V najbližšom období plánujeme pokračovať s opravou materskej školy,
zdravotného strediska a opravou poškodených obecných ciest.
Aj doma nemôžeme opraviť všetko naraz, podobne i v obci je stále čo
zlepšovať, ale všetko sa musí postupne.
Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce

Fašengy, fašengy, fašengovo
časy
Fašengi śe kraca, už śe nenavraca,
stare dzivky plaču, že śe neodaju.
Mladojsc moja, veśelojsc,
kedy že ce budze dojsc?
S fašiangami, ktoré trvajú od Troch
kráľov po popolcovú stredu, a za ktorými
nasleduje 40-dňový pôst sa spája veselosť, ľudová zábava, zabíjačky, hodovanie.

Folklórna
skupina
Potoky
pod vedením Marty Jakubovej
pozvala 3. februára 2013 všetkých
milovníkov
ľudovej
kultúry
do Kultúrneho domu v Nižnom
Hrabovci na program „Fašengy,
fašengy, fašengovo časy“. V pásme
folklórnej skupiny bolo „śicko
narubi“ - muži sa prezliekajú
za ženy, ženy za mužov. Do domu
prišli „pribiranci“ (Jarka Fedáková a
Juraj Žultko), na stole je množstvo
rozmanitých jedál, pije sa. Gazdu
(Jozef Palenčík) a gazdinú (Anna
Joneková) prišli pozdraviť aj mladí (Valika
Borová, Ján Soták, Kristína Burášová
a Jakub Oleárnik), ktorí všetkým
nielen zaspievali ale všetkých
v dome aj povykrúcali.
Program bol určený seniorom
základnej organizácie JDS a niesol sa
v znamení fašiangových zábav
na Zemplíne.
Pred samotným programom
bolo
vyhodnotenie
aktivít
uplynulého roku v tejto základnej
organizácii, ktoré predniesla jej
predsedníčka
Anna
Joneková.
Seniorom sa prihovorila starostka obce
Mgr.
Marcela Pčolinská
a Anna
Sičáková,
členka
okresného
predsedníctva. Za hostí prijali pozvanie
aj zástupca starostky obce Ing. Jozef
Kovaľ a časť poslancov obecného
zastupiteľstva. Pozvanie prijala aj
pracovníčka HZOS vo Vranove n. T.
Anna
Delyová.
Predstavili sa aj
dievčatá
z FSk
Hrabovka.
Celé
nedeľňajšie popoludnie sa potom už
iba tancovalo za hudobného sprievodu
„pozbirancov“ Borových a Matúša Džuňu.
Anna Delyová, HZOS Vranov n. T.

Turnaj v minifutbale
V decembri naša škola usporiadala
mini futbalový turnaj, ktorého sa
zúčastnila aj naša futbalová mládež
pod vedením pána učiteľa Mgr. Jána
Poliaka. Mladí futbalisti z našej školy
hrali naozaj dobre a v celej súťaži
obsadili pekné druhé miesto. Už teraz
sa veľmi tešia, keď spoja opäť svoje sily
a so športovým duchom sa zapoja do ďalšieho podobného turnaja.
Mgr. Lucia Kitková

VIANOČNÁ AKADÉMIA
Aj tohto roku si žiaci našej školy dovolili pripraviť pre svojich spolužiakov
a pre všetkých obyvateľov obce program, s ktorým sme sa chceli rozlúčiť
so starým rokom 2012
a zároveň plný radosti
a prekvapení
očakávať
nový rok 2013. Žiaci
vystúpili v recitačných,
tanečných i dramatických
číslach, ktoré s veľkou
radosťou
nielen
nacvičovali,
ale
aj
predviedli pred zrakmi
svojich blízkych. Dúfajme,
že s rovnakým nasadením
budeme pracovať aj v novom
roku, že sa nám bude dariť rovnako dobre, ak nie ešte lepšie ako v starom
roku. Už teraz sa tešíme na ďalšie podobné stretnutie.
Mgr. Lucia Kitková

Zápis do 1. ročníka
5. februára 2013 bol v Základnej škole v Nižnom Hrabovci veľmi slávnostný
a výnimočný deň. Výnimočný najmä pre budúcich prváčikov, ktorí si prišli pozrieť
priestory, v ktorých strávia najbližších 9 rokov
na svojej ceste za poznaním. Škola si pre ne
pripravila pekný program, aby sa detičky cítili
ako vo svojom druhom domove a do školy sa
skutočne tešili. Zápis nakoniec dopadol veľmi
dobre, deti i škola sa už na seba navzájom tešia
a prajú si do budúcnosti veľa pekných
spoločných zážitkov, veď spolu prežijú kus
života.
Mgr. Lucia Kitková

Karneval
Február
je
mesiac
fašiangov
a karnevalov, a tak sa i naša škola
rozhodla, že aj v novom roku opätovne
pripraví pre menších žiakov školy karneval
v maskách. Ten sa uskutočnil 6. februára
2013 a bolo sa skutočne na čo pozerať.
Masiek bolo od výmyslu sveta
a samozrejme kopec zábavy. V podobne
dobrých akcia mieni škola pokračovať
po celý nový rok 2013.
Mgr. Lucia Kitková

Výzva
V úvodnom príhovore pani starostka uvádza okrem
iného aj označenie ulíc a inštalovanie smerových tabúľ. Táto
aktivita bola aj súčasťou volebného programu a zároveň aj
iniciatívou zo strany Vás, našich spoluobčanov. Stálo to
nemálo peňazí, a preto vyzývame všetkých Vás, milí
spoluobčania, nebuďte ľahostajní k tomuto nášmu majetku.
Od inštalácie smerových tabúľ uplynul len jeden rok a pár
mesiacov, no značná časť z nich je už zničená. Žiadame
preto všetkých, ktorí majú prebytočnú energiu, aby ju využili na aktivity prospešné
obci, a nie na ničenia spoločného majetku.
Okrem týchto tabúľ sú neustále otáčané a demolované dopravné značky. A to
už je vážnejšie, pretože pri chýbajúcich dopravných značkách (otočená značka
akoby ani nebola) môže dôjsť k vážnym dopravným nehodám.
Ing. Jozef Kovaľ, predseda KpDaMK

Upozornenie
Upozorňujeme občanov, aby svoje automobily
neparkovali na obecných priestranstvách v zmysle Zákona
č. 8/2009, v znení neskorších predpisov – chodníkoch,
miestnych uliciach a krajniciach ciest, nakoľko tým
neumožňujú v zimnom období vykonávať kvalitnú
a dostatočnú údržbu ciest.
Ak sa toto bude aj naďalej opakovať, OcÚ bude nútený
pristúpiť v zmysle Zákona č. 582/2004, v znení neskorších
predpisov, k vyrubeniu dane za užívanie verejného
priestranstva.
Ing. Jozef Kovaľ, predseda KpDaMK

Obecný spravodaj sa vydáva pre vnútornú potrebu obce Nižný Hrabovec.
Za pravopisnú a jazykovú úpravu príspevku zodpovedá autor príspevku.
Telefónne číslo OcÚ Nižný Hrabovec: 057 4493141
Pripomienky, postrehy, návrhy a komentáre môžete zasielať na e-mail adresu: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

