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Vážení spoluobčania!
Zmeny v prírode, ktoré nám priniesla jar, nás priamo nabádajú, aby sme
poupratovali a skrášlili naše okolie.
Väčšina z nás chce žiť v kultúrnom prostredí, ale sú medzi nami aj takí,
ktorí svoje prebytočné veci a odpad vyvezú za obec. Týždne sme čistili
a likvidovali čierne skládky, nazberali sme tony odpadu.
Je nepochopiteľné, ak niekto vyhodí televízor do obecného kontajnera,
keď pár dní predtým je zber
elektroodpadu zdarma po celej
obci. Kopy plastov pri Ondave
hovoria za všetko. Každý
mesiac Vám ich zoberú zdarma
spred brány. Stačí vyložiť
a nemusíte putovať stovky
metrov k Ondave.
Ožilo nám aj centrum
obce. Vysadili sme okolo
500
kvetov,
sirôtky
v trojuholníku pri pomníku
na
námestí sme dostali zdarma.
Verím, že potešia oko
každého, kto cez obec
prechádza.
Sirôtky
vysadené
v trojuholníku
v jeseni smerom na Pošu
prezimovali bez problémov
a upútajú svojou pestrosťou
našincov i návštevníkov.

Počasie
nám
konečne
umožnilo začať so stavebnými
prácami. Dali sme novú omietku
a nové madlá z nehrdzavejúcej
ocele
na
schodisko
v zdravotnom stredisku. Opravili
sme komíny na tejto budove,
natierame
strechu.
Keďže
fasáda na zdravotnom stredisku
začala
opadávať,
práve
zatepľujeme a bude nasledovať
nová omietka. Opravili sme
múriky pred budovou a
po ukončení stavebných prác
zasejeme trávu a vysadíme
okrasné kríky. Na budove
zdravotného strediska boli
vymenené aj vchodové dvere.
MUDr. Ohrisková odišla na
materskú dovolenku. Obvod
po nej prebrala MUDr.
Heligmanová, ktorá ordinuje
pondelok, stredu a piatok od
14.00
do 18.00 hod. Keďže obvod
má asi 700 pacientov, neuživí
lekárku a zdravotnú sestru na
plný úväzok. Detská, zubná
ambulancia a lekáreň sú
v prevádzke každý deň.
V týchto dňoch sme začali
s rekonštrukciou
interiéru
kultúrneho domu. Tieto
stavebné úpravy potrvajú
dlhšie, pretože sú náročné.
Vymieňame okná, znižujeme
strop, odstránime plastové
obklady, budeme dávať novú

dlažbu. Tieto úpravy budú vo veľkej sále i vo vestibule. Ušetria nám spotrebu
plynu. Dúfajme, že sa vydaria a prostredie bude estetickejšie a príjemnejšie.
Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce

Stavanie „Mája“
Pesničkou „Ej maje, maje, želene
maje ...“ otvorili nedeľné popoludnie
chlapci a dievčatá z našej obce.

Chlapci požiadali starostku obce
Mgr. Marcelu Pčolinskú o dovolenie

postaviť máj a dievčatá o pomoc
pri zdobení mája. Pesničkou a
tancom sa k mládeži pridal detský
folklórny
súbor
Hrabovka.

Neotáľala ani spevácka skupina
Potoky, ktorá sa k nim pridala
spevom.
Program pokračoval v sále
kultúrneho domu, kde si prítomní
zaspomínali na retro pesničky

v podaní miestnej hudobnej
skupiny pod vedením Michala
Borova.
Zatancovali si mladí i tí, skôr
narodení.

Poďakovanie
Obec Nižný Hrabovec ďakuje:
 p. Jánovi
Štefanovovi
- za poskytnutie
stromov;
 p. Dušanovi
Pančikovi
- za pilčícke práce,
ktoré robí pre obec
bez poplatku;
 p. Michalovi
Michalovovi
- za prenájom lešenia pri rekonštrukcii kultúrneho domu
za symbolický poplatok;
 pracovníkom
malých
obecných
služieb
- za upratovanie, sadenie
kvetov a kosenie verejných
priestranstiev v obci.
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