Spravodaj

obce Nižný Hrabovec
Číslo 2/2016
Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a už máme ďalší polrok plodnej práce za sebou:
privítali sme nového zubného lekára, zrekonštruovali sme ambulanciu
detskej lekárky, zakúpili sme 50 stoličiek do kultúrneho domu a 48
stoličiek do domu smútku, opravili sme bocianie hniezdo, zrejme správne,
lebo bociany sa k nám vrátili. Nakoľko sme chceli uľahčiť prácu
kuchárkam v školskej jedálni a aby obedy pre našich dôchodcov boli
hygienicky zabalené, zakúpili sme baliaci stroj. Stará pec v kuchyni kultúrneho domu nám
vypovedala službu, vymenili sme ju za krásnu novú trojpec, ktorá nás stála 2 732,80 €.
V rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ boli vytvorené 3 pracovné
miesta. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila
národný projekt Terénna sociálna práca v obciach. Naša obec sa zapojila do tohto projektu
a od 1.6.2016 pracuje v našej obci 1 terénna sociálna pracovníčka a 1 terénna pracovníčka.
V prípade potreby ich nájdete na zdravotnom stredisku na 1. poschodí. Pracovníci, ktorí
vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, čistili chodníky, kosili
verejné priestranstva, likvidovali divoké skládky, ktorých je v našom katastri neúrekom. Aj
z tohto dôvodu bolo zakúpených a nainštalovaných 10 fotopascí.
Z investičných akcií to bola oprava miestnej komunikácie pred chrámom gréckokatolíckej
cirkvi, ktorej cena bola vysúťažená cez elektronické trhovisko z 23 000,00 € na 17 800,01 €.
Súťaž vyhrala a opravu vykonala firma Eurovia, ktorá taktiež urobila chodník - vstup
do kultúrneho domu. V mesiaci jún boli osadené prvky na nové detské ihrisko vedľa
kultúrneho domu. Ešte čakáme za oplotením tohto ihriska a za altánkom, ktorý nám
zafinancovala firma Bukóza Holding, a.s.. Dúfam, že do konca júla bude detské ihrisko
dokončené a mamičky so svojimi ratolesťami si užijú krásne spoločné chvíle.
V prvom polroku tohto roka sme si neužili veľa kultúrnych a športových akcií z dôvodu
vydaného rozhodnutia RÚVZ vo Vranove n. T. t.j. zákazu vykonávania všetkých hromadných,
športových a kultúrnych podujatí v obci v súvislosti s epidemickým výskytom ochorenia na
hepatitídu typu A, preto v mesiaci jún sa konalo viacero akcií a to: Memoriál Vincenta Valča,
Deň rodiny, Jánske ohne.
V obci sme privítali vladyku ThDr. Jána Babjaka, PhD., SJ, arcibiskupa prešovskej
archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý prišiel posvätiť
ikonostas v Gréckokatolíckom chráme Zoslania Svätého Ducha.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili nielen o zdarný priebeh týchto
akcií v našej obci, ale všetkým Vám, ktorým záleží na našej obci a snažíte sa spolupracovať
a pomáhať.
Doposiaľ všetky investičné a kultúrne akcie sme hradili z vlastných zdrojov.
Zároveň, z dôvodu sťažností od občanov, Vás prosím, aby ste sa starali o svoje pozemky,
tieto kosili a udržiavali, ale nevypaľovali suchú trávu a nepálili rôzny odpad na svojich
záhradách. Znečisťuje to naše prostredie, ktoré si máme chrániť pre seba a pre ďalšie budúce
generácie.
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Vážení spoluobčania, je dovolenkový čas a ja Vám prajem, aby ste si užili prázdniny,
oddýchli, načerpali veľa síl a v zdraví sa vrátili do práce a deti v septembri zasadli do
školských lavíc.
Katarína Špallerová

Dňa 5.3.2016 sa konali voľby do NR SR.
Novým poslancom NR SR sa stal aj náš občan Mgr. Peter Pčolinský, ktorý kandidoval za
stranu SME RODINA – Boris Kollár.

Srdečne gratulujeme k zvoleniu za poslanca do NR SR a prajeme veľa úspechov...

V I. polroku 2016:

narodili sa:
1. Denis Jačo
2. Peter Geroč
3. Kevin Surmaj
4. Ema Surmajová
5. Aneta Maselková
6. Stanislava Gažiová

21.01.2016
02.02.2016
29.02.2016
23.03.2016
29.04.2016
06.05.2016

-2-

sobáše uzavreli:
1. Radoslav Ferenc a Diana Goroľová
2. Rastislav Bača a Diana Gažiová
3. Jozef Gajdoš a Zuzana Klapáková
4. Ing. Ondrej Kuruc a Ing. Miriama Tomková
5. Ing. Jozef Udič a Zuzana Slivková
6. Miroslav Haššo a Petra Bejdová
7. Pavol Teliška a PaedDr. Jana Ondáčová
8. Ing. Pavol Zubko PhD. a Bc. Ing. Eva Kelbelová
9. Ioan Kicsi Nyircsa a Lucia Semková

30.01.2016
24.03.2016
09.04.2016
16.04.2016
07.05.2016
21.05.2016
04.06.2016
25.06.2016
02.07.2016

opustili nás:
Číslo domu

1. Anna Timuľáková
2. Agnesa Jakubčová
3. Ján Jonek

† 03.01.2016
† 22.04.2016
† 29.05.2016

Prvé sväté prijímanie
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80 rokov
81 rokov
46 rokov

183
97
12

Posvätenie ikonostasu
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Baliaci stroj v školskej jedálni

Memoriál Vincenta Valča
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Detské ihrisko

Vstup do kultúrneho domu
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Oprava miestnej komunikácie

Chata Kamenec
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Deň rodiny

Jánske ohne

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

-8-

