Spravodaj
obce Nižný Hrabovec
Číslo 1/2016
Vážení spoluobčania,
čas je neúprosný a veľakrát plynie rýchlejšie ako by sme chceli. Opäť sa
k Vám prihováram v okamihu, kedy každý z nás bilancuje, hodnotí
uplynulý rok, v ktorom plánoval a plnil si rôzne predsavzatia a sľuby.
Uplynulý rok sme sa snažili zosúladiť potreby našej obce, názory
jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva a jednotlivých občanov
s mojím volebným programom, ktorému občania obce dali vo voľbách
zelenú. Našim želaním je, aby naša obec fungovala a rozvíjala sa vo všetkých základných
oblastiach života.
V druhej polovici roku 2015 sa nám podarilo zakúpiť do školskej jedálne konvektomat. Ponúkaná
cena konvektomatu bola 12.000 €, no nám sa ho podarilo cez elektronické trhovisko zakúpiť za

6 836,72, čím sme ušetrili 5 163,28 €.
V daždivom období naša obec bojuje s problémom záplav, a preto sme požiadali
Ministerstvo životného prostredia SR o pridelenie protipovodňového vozíka. Dňa
4. novembra som prevzala od ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka protipovodňový prívesný
vozík, ktorý bol financovaný zo zdrojov Európskej únie a z programu ministerstva životného
prostredia. Protipovodňový balík prvej pomoci určený pre obce obsahuje kalové čerpadlo,
generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, povodňové bariéry, elektrické kalové
čerpadlo, plávajúce čerpadlo a set náradia. Všetky veci sú naložené na prívese a ten je tiež
súčasťou výbavy.
Dňa 27. septembra sa konal už 6. ročník okresnej prehliadky speváckych skupín seniorov.
Mohli sme si vypočuť MSSk Hrušovčan z N. Hrušova, s ktorými spievala Alenka Dudášová,
ŽSSk – Pošanku z Poše, Tovarňanku z Tovarného, Lipku z Komáran, Bančanky z Banského,
Ružičku z Vranova n. T., spevácke skupiny – Hencovčanku z Hencoviec, Čaklov, Porubjanku
z Kamennej Poruby, Verbinu zo Sedlísk a hudobnú skupinu Heligonkári z Vranova n. T.. Ako
hostia sa predstavili spevácka skupina Mihaľovski nevesti i beťáre z Michaloviec a
Moravančan z Moravan.
Október je mesiacom, kedy máme možnosť poďakovať sa a vzdať úctu našim seniorom.
Pri tejto príležitosti sa 27. októbra konalo slávnostné podujatie pre našich starkých, ktorých
prišli pozdraviť deti z tunajšej materskej a základnej školy.
Taktiež je to mesiac, kedy si častejšie vyjdeme do prírody za oddychom, hubami, opekačkou,
nadýchať sa čerstvého vzduchu či za krásami prírody. Aj my sme vyšli do „Trecej debry“.
Pohľad na okolie nás nepotešil, skôr rozhorčil. Hneď na Osičí sme našli elektroodpad. V
„Trecej debre“ boli rozhádzané rôzne odpadky: plastové fľaše, papiere, plechovky,... preto aj
touto cestou Vás chcem poprosiť, aby sme boli ohľaduplní k prírode a životnému prostrediu,
nakoľko s odpadom a nelegálnymi skládkami bojujeme každý deň. Financie a pracovné sily
by sme vedeli využiť aj inak, nielen pri likvidácii divokých skládok.
V mesiaci december na zastávke pred zdravotným strediskom bol umiestnený nový
prístrešok pre cestujúcich.

Na zdravotnom stredisku v ambulancii detského lekára prebehla celková rekonštrukcia
priestorov: znížil sa strop, na stenách nové stierky, obklad okolo umývadla, nové podlahy.
Rekonštrukciu urýchlila havária – zatopenie, ktoré spôsobila prasknutá hadica na poschodí
v ambulancii zubného lekára.
To bola len časť toho, čo sa tento rok podarilo urobiť v našej obci. Žiaľ, nie všetko sa dá
zrealizovať naraz, a nie na všetko sa dajú nájsť finančné prostriedky. Verím, že každý z Vás
by našiel aspoň jednu vec, ktorá ho v našej obci trápi a ktorú by chcel zmeniť. Preto Vás aj
touto formou vyzývam na spoluprácu, aby ste hovorili o problémoch, ktoré Vás trápia
a obracali sa s nimi na našu obec. Spoločne sa budeme snažiť hľadať riešenia a určovať
priority a ciele obce na ďalšie obdobie.
Pred nami je rok 2016 so svojimi výzvami i úlohami. Chceme urobiť čo najviac krokov,
ktorými by pokračoval proces rozvoja obce. Verím, že budeme úspešní v projektoch, ktoré
sme už podali, že budeme schopní reagovať na viaceré z očakávaných výziev na podávanie
projektov z európskych či iných fondov. Popri tom chceme zachovať všetko, čo sa v živote
obce osvedčilo, vrátane všetkých podpôr a úľav, a to bez toho, aby sme zvyšovali dane, či iné
poplatky. Verím, že rozpočet, ktorý sme schválili na decembrovom zastupiteľstve, je
zostavený tak, aby pokryl všetky potreby našej obce a jej obyvateľov a zabezpečil jej rozvoj
v ďalšom roku.
Katarína Špallerová

Menovanie Mgr. Anny Fetkovičovej do funkcie riaditeľky CVČ

V roku 2015 sa narodili:
1. Borová Alica
2. Borová Olívia
3. Čonka Kevin
4. Gažiová Natália
5. Procová Viktória
6. Červeňanský Adam
7. Gažo Justín
8. Surmajová Nikola
9. Leško Matias
10. Gaži Samuel
11. Semková Eliška
12. Džudžo Kevin
13. Slivka Matej
14. Sofia Viktória Ferencová
15. Diana Borová
16. Damián Hromý Tokár
17. Ella Červeňak
18. Nela Sepešiová
19. Jakub Legez
20. Eliška Jakubová
21. Sofia Kurovská

15.01.2015
15.01.2015
08.02.2015
11.02.2015
20.02.2015
19.03.2015
25.03.2015
04.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
24.04.2015
02.05.2015
21.05.2015
13.06.2015
30.06.2015
22.07.2015
18.09.2015
09.10.2015
05.11.2015
10.11.2015
26.12.2015

Sobáše uzavreli:
1. Milan Gaži a Petra Chimaľová
2. Marián Danko a Slávka Goroľová
3. Lukáš Mastiľák a Ing. Lenka Bonková
4. MUDr. Rastislav Dudič a MUDr. Viera Fialkovičová
5. Mgr. Mário Chudík a Iveta Malá
6. Marek Kurovský a Miroslava Smoláková
7. MUDr. Ivan Kováč a MUDr. Katarína Jakubčová
8. Dominik Čonka a Ivana Gažiová
9. Ján Štefanko a Simona Alžová
10. Ondrej Timuľák a Mgr. Jana Kurilcová
11. Marek Janočko a Denisa Novobilská
12. Mgr. Slavomír Kavka a Mgr. Veronika Harmančinová
13. Peter Piskor a Monika Švábyová
14. Peter Tutko a Michaela Scholczová
15. Michal Gaži a Denisa Nela Giňová
16. Róbert Kotlár a Miroslava Maďarová
16. Alexander Legez a Simona Gažiová

05.03.2015
09.04.2015
27.06.2015
04.07.2015
11.07.2015
18.07.2015
25.07.2015
06.08.2015
08.08.2015
22.08.2015
03.10.2015
10.10.2015
10.10.2015
17.10.2015
24.10.2015
04.12.2015
17.12.2015

Opustili nás:
Číslo domu

1. Ján Dobranský
2. Magdaléna Jarková

† 02.02.2015
† 13.02.2015

81 rokov
57 rokov

90
222

3. Helena Gažiová
4. Štefan Jakubo
5. Jozef Leško
6. Ing. Jiří Marek PHD.
7. Mária Zubková
8. Jolana Gažová
9. Peter Dzurko
10. Zuzana Mastiľaková
11. Mária Dzurková
12. Jozef Durkoš
13. Katarína Šimková

† 13.03.2015
† 18.03.2015
† 07.04.2015
† 08.06.2015
† 04.09.2015
† 06.10.2015
† 18.10.2015
† 30.10.2015
† 23.11.2015
† 20.12.2015
† 21.12.2015

54 rokov
50 rokov
80 rokov
83 rokov
94 rokov
79 rokov
41 rokov
88 rokov
19 rokov
80 rokov
55 rokov

226
82
385
253
15
220
342
106
375
173
265

Zamyslenie sa v pôstnom období...
Keby mi Boh daroval ešte odrobinku života, využil by
som ten čas najlepšie ako len dokážem.
Pravdepodobne by som nepovedal všetko, nad čím
premýšľam, ale určite by som premyslel všetko, čo
poviem. Hodnotil by som veci nie podľa ceny, ale podľa
významu. Spal by som málo a viac sníval, pretože viem,
že každú minútu so zatvorenými očami strácame
šesťdesiat sekúnd svetla. Vstával by som, keď iní idú
spať, kráčal by som ďalej, keď sa iní zastavujú,
pokračoval by som tam, kde to druhí vzdávajú.
Keby mi Boh ešte daroval odrobinku života,
jednoducho by som sa obliekol a kráčal k slnku a objavoval by som nielen svoje telo, ale aj
svoju dušu. Presviedčal by som ľudí, ako veľmi sa mýlia, ak si myslia, že je nevhodné
zamilovať sa, keď je už človek starý. Nevedia totiž, že starnú práve preto, lebo utekajú pred
láskou.
Dieťaťu by som pripravil krídla, ale dal by som mu ich, až keď sa naučí lietať. Rodičom by
som pripomenul, že honba za úspechom a peniaze nenaplnia ich život. Ľuďom vo vyššom
veku by som pripomenul, že smrť neprichádza so starobou, ale so zabudnutím
a opustenosťou.
Toľko veci som sa naučil... Naučil som sa, že všetci chcú žiť na vrchole hory, avšak
zabúdajú, že naozajstné šťastie sa skrýva v spôsobe, akým naň vystupujeme. Naučil som sa,
že keď novorodenec po prvý raz chytí rúčkou prst svojho otca, drží ho už navždy. Naučil som
sa, že lepšie je dávať ako brať. Naučil som sa, že človek sa môže pozerať na druhého zhora
iba vtedy, keď mu chce pomôcť vstať...
Keby som vedel, že ťa dnes posledný raz uvidím spať, silno by som ťa objal a povedal by
som: „Mám ťa rád!“ A nepredpokladal by som hlúpo, že to predsa dávno vieš. Vždy je nejaké
ráno a život nám vždy dáva možnosť urobiť niečo dobré. Ale pokiaľ sa mýlim a dnešok je
všetkým, čo mi ostáva, chcel by som Ti povedať ako veľmi mi na Tebe záleží.
Ráno nie je zaručené nikomu, ani mladému ani starému. Možno, že dnes sa posledný raz
pozeráš na tých, ktorých miluješ. Preto sa nezdržuj a urob dnes to, čo môžeš. Lebo ak sa
ukáže, že sa nedočkáš rána, budeš ľutovať deň, v ktorom si nemal čas na jeden úsmev, či na
jeden bozk. Budeš ľutovať, ži si bol príliš zaujatý iným a nemyslel si na to, čo práve
potrebujú. Neodkladaj to!

Buď vždy nablízku tým, ktorých miluješ. Buď na nich láskavý a nájdi si čas, aby si im
taktiež povedal: „Je mi ťažko. Pomôž mi. Prepáč. Prosím. Ďakujem...“ a všetky tie láskavé
slová, ktoré poznáš a predsa tak málo používaš. Nikto si ťa nebude pamätať pre Tvoje utajené
myšlienky a nikomu nepomôžeš svojou láskou, ak ju nedokážeš a neprejavíš. Dokáž svojim
priateľom a blízkym ako veľmi ich potrebuješ a miluješ.
Tieto slová adresuj komu len chceš. Pokiaľ to neurobíš dnes, tvoje ráno a nový deň budú
také isté ako tie včerajšie.
Katarína Špallerová

Memoriál Vincenta Valča

Śpivanočki mojo

Prevzatie protipovodňového vozíka

Prvý občan okresu a zároveň aj prvý občan obce Nižný Hrabovec
Marek Janočko - prvý občan našej obce a zároveň aj okresu Vranov nad Topľou, prišiel na svet
55 minút po polnoci. Malý Marek po narodení meral 52 cm a vážil 3400 gramov.

Uvítanie detí do života

Obec Nižný Hrabovec pamätá aj na svojich najmenších obyvateľov. Dňa 4.2.2016 sa v
Kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života.
Starostka obce Nižný Hrabovec Katarína Špallerová slávnostne privítala najmladších občanov
našej obce narodených od 13.6.2015 do 1.1.2016, ktoré boli včlenené do veľkej rodiny
Nižnohrabovčanov. Z rúk starostky obce si rodičia prevzali uvítací list a upomienkový
darček. Všetky mená našich nových občanov boli zapísané v pamätnej knihe obce, kde sa
rodičia na pamiatku podpísali. Starostka obce zaželala našim najmenším zdravie, šťastie,
lásku, pokojné rodinné prostredie a rodičom zapriala veľa radosti zo svojich ratolestí a
trpezlivosti pri ich výchove. K príjemnej atmosfére prispelo kultúrne vystúpenie detí z MŠ
Nižný Hrabovec, žiakov zo ZŠ Nižný Hrabovec, nádherný sólový spev Aničky Oleárnikovej.
Všetkých prítomných táto nežná udalosť nesmierne emocionálne obohatila.
Mali sme česť spoznať a privítať týchto nových občanov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sofia Viktória Ferencová
Diana Borová
Damián Hromý Tokár
Ella Červeňak
Nela Sepešiová
Jakub Legez
Eliška Jakubová
Sofia Kurovská
Marek Janočko

nar. 13.6.2015
nar. 30.6.2015
nar. 22.7.2015
nar. 18.9.2015
nar. 9.10.2015
nar. 5.11.2015
nar. 10.11.2015
nar. 26.12.2015
nar. 1.1.2016

PaedDr. Jana Stašková

Mikuláš

Od 1.2.2016 ordinuje v zubnej ambulancii MUDr. Erik Korekáč

Vďaka patrí pracovníkom MOS pri skrášľovaní obce

Prístrešok na zastávke pred zdravotným strediskom

Deň materskej školy

Čaro servítkovej techniky

„Krásy našej obce!!!!!“

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

