Oficiálne stanovisko obce
Keďže v obci kolujú nepravdivé informácie
o finančnej pomoci pre rodinu postihnutú požiarom, chcem
oboznámiť občanov, že obec zo zákona je povinná poskytnúť
pomoc a prístrešie pre postihnutých živelnou pohromou alebo
požiarom.
My sme poskytli rodine dočasné ubytovanie, ale obec
neprispela žiadnou finančnou sumou, aj keď zákon to umožňuje.
Čiže reči o poskytnutých finančných
ých prostriedkoch sú
nepravdivé!

Jarné upratovanie
Jar sa už neodvratne blíži. Prvé jarné
lúče slnka roztopili kopy snehu, a tak sa
ukázalo, čo všetko sa pod snehom počas
zimy nahromadilo a skrývalo. Preto Vás
všetkých vyzývam, aby sme jarným

upratovaním svojich dvorov a okolia prispeli
ku krajšiemu obrazu našej obce.

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
ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk
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Vážení spoluobčania!
Keďže je to prvý spravodaj tohto roku, prajem Vám všetkým šťastný
a požehnaný nový rok. Mnohí sa ma už pýtali, kedy vyjde nové číslo, preto sa
snažím poinformovať občanov o tom, čo sa udialo od decembra.
Už ste zvyknutí každý rok na vianočnú akadémiu. Aj pred poslednými
Vianocami nám žiaci materskej a základnej školy pripravili pekný kultúrny
program, ktorým navodili v nás tú čarovnú vianočnú atmosféru. Učiteľom, ktorí
akciu pripravili, patrí naše poďakovanie.
Po sviatkoch boli aktívni aj športovci, ktorí zorganizovali vianočný turnaj
v stolnom tenise. Tu sa opäť tradične stretli milovníci stolnotenisových rakiet
z Nižného Hrabovca.
Za tri mesiace pracovníci zapojení do 2. revitalizačného programu postavili
na malých tokoch vyše 50 hrádzí, ktoré zachytia vodu z kopcov a zabránia
vylievaniu potoka.
Keďže sneh zasypal celý náš kraj, pracovníci malých obecných služieb každý
deň čistili chodníky a parkoviská. Cesty odhŕňali p. Alfonz Teliška a p. Peter
Harmančin, s ktorými má obec uzatvorenú dohodu. Dúfajme, že nás prichádzajúca
jar zbaví aj týchto starostí.
Naša obec prijala aj významné návštevy. V januári k nám
zavítal štátny tajomník MŠ SR Jaroslav Ivančo, ktorý
navštívil obecný úrad,
potom ZŠ, kde sa
oboznámil s ukončenými
prácami
na
školskej
budove.
Tanečníci
z folklórneho
súboru
Hrabovka mu zatancovali rezký tanec, speváci

zaspievali častušku, potom nasledovala diskusia s učiteľmi o situácii v školstve.
Na záver si pozrel izby ľudových tradícií v Klube dôchodcov.
Minulý týždeň nás navštívil minister vnútra SR
Daniel Lipšic. Prišiel nám oficiálne odovzdať auto
Škoda Fabia, ktoré sme darom dostali
z vyradených vozidiel ministerstva. Auto Škoda
Felícia získaná podobne v roku 2003, slúži dodnes
a prevážajú sa na nej robotníci do lesa
na protipovodňovú ochranu. Dúfame, že aj teraz
získané auto bude fungovať aspoň tak dlho. Pán minister na obecnom úrade sa
zaujímal o rozvoj obce, o možnosti využitia kaštieľov a predovšetkým
o bezpečnostnú situáciu v obci a okolí. Neskôr sa presunul na policajnú stanicu,
kde ho veliteľ Mgr. Nemčický informoval o výsledkoch
práce stanice za uplynulý rok. Pán minister prisľúbil obci
finančné prostriedky na kamerový systém, ktorý by mal
chrániť obecný majetok a monitorovať vandalov, ktorí
nám vytrhávajú stromčeky a kvety, poškodzujú
a znečisťujú naše verejné priestranstvá. V týchto dňoch
nám už prišlo aj potvrdenie z Ministerstva vnútra SR, že
nám prostriedky na kamerový systém boli schválené.
Na poli kultúry je aktívna Jednota dôchodcov Slovenska, ktorá pripravila
na svojej výročnej schôdzi hodnotný program. Účinkovala spevácka skupina
Potoky, ale aj ďalší občania a čo ma veľmi teší, začínajú sa zapájať aj mladí.
Vrcholom fašiangovej sezóny bol II.
reprezentačný farsko-obecný ples, ktorý
spojil
priateľov,
susedov
a najmä
Hrabovčanov.
Fotografie zo všetkých akcií si môžete
pozrieť
na
webovej
stránke
www.niznyhrabovec.sk .
Vážení občania, nastal čas pôstu, musíme stíšiť zábavy, poupratovať vo svojom
okolí i v sebe samých.
Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce

Vážení spoluobčania!
Aj touto cestou Vám chcem priblížiť dianie a činnosť v našom „starom“, no
predsa funkčnom zdravotnom stredisku.
Ako už iste všetci viete, zdravotné stredisko v Nižnom Hrabovci opäť ožilo.
Ambulancie pre dospelých, detská a zubná fungujú v plnom rozsahu. Týmto sa
nám podarilo aj naďalej udržať lekáreň v obci. Aj popri mnohých problémoch
a neľahkých podmienkach celý zdravotnícky tím pracuje v plnom nasadení.
Zásluhou MUDr. Viktórie Ohriskovej sa opäť začalo ordinovať na ambulancii
pre dospelých a to 5 dni v týždni od 7:30 do 15:30 hod.
O jej doterajšej, hoci krátkej práci a prístupe k pacientom, netreba veľa hovoriť.
Oceňujú to hlavne pacienti, ktorí sa už s pani doktorkou stretli, prišli pre radu,
lieky, či ošetrenie.
Pani doktorka rada privíta vo svojej ambulancii každého nového pacienta. Teší sa
na plánované besedy a stretnutia s mladými aj staršími občanmi.
V neposlednom rade sa chcem v mene všetkých pacientov, ktorí boli doposiaľ
v starostlivosti pána MUDr. Štefana Sotaka, poďakovať jemu aj jeho sestričke
za obetavosť a čas, ktorý im venoval. Určite sa za tú dobu aj medzi nimi vytvoril
vzťah a verím, že Vám ostali len dobré spomienky.
Pani MUDr. Ohriskovej prajeme, aby sa medzi nami cítila dobre. Prajeme jej veľa
dobrých pacientov, obetavých ľudí, ktorí ju podržia v jej začiatkoch a v práci
skvelých kolegov.
Ďalej chcem oznámiť občanom, že od 01.02.2012 sa v priestoroch zdravotného
strediska (na poschodí) poskytuje certifikovanou masérkou zdravotná masáž,
ktorú už mali možnosť mnohí z nás vyskúšať. Poskytované služby sa zatiaľ
vykonávajú dva dni v týždni a to v stredu a štvrtok od 9:00 do 16:00 hod.
Záujemcovia sa môžu nahlásiť na ambulancii praktickej lekárky alebo priamo
u masérky na tel. čísle: 0918 100 587.
Rozpis masáži je nasledovný:
suma
čas trvania
chrbát a krk
10 €
45 min
chrbát
8€
30 min
krk
5€
20 min
Verím, že aj tieto služby budú blahodarne vplývať na Váš zdravotný stav a že ich
oceníte.
Katarína Špallerová, Predsedníčka KpSVaZ

Fašengy, fašengy, fašengovo časy ...

Keď papierové ruže rozkvitnú
Jedna z piesní známeho českého speváka Janka
Ledeckého hovorí o tom, že: „sliby se maj plniť
o Vánocích...“. A tak, ako nám pani Hittmárová
z Hornozemplínskeho
osvetového
strediska
prisľúbila, tak svoje slovo dodržala a k nám,
na Základnú školu v Nižnom Hrabovci, opäť zavítala. Tentoraz sa s nami chcela
podeliť o cenné nápady na vianočné dekorácie
v podobe vianočných ruží z krepového papiera, ktorých
od živých odlišovalo skutočne len to, že nevoňali, no
vyzerali naozaj fantasticky, čo len vypovedá
o šikovných rukách ich tvorcov. Naučili sme sa tiež, ako
si z obyčajného špagátu vytvoriť efektné vianočné
zvončeky, dekorované podľa vlastnej fantázie a nálady.
Za cenné inšpirácie opäť raz ďakujeme a veríme, že k nám pani Hittmárová opäť
raz, a dúfame, že to bude čoskoro, zavíta, aby sa s nami podelila o ďalšie svoje
tvorivé nápady.
Mgr. Lucia Kitková, učiteľka ZŠ

Vianočná akadémia v Hrabovci

Dňa 12.2.2012 Základná organizácia
Jednoty dôchodcov v Nižnom
Hrabovci hodnotila na výročnej
schôdzi svoju prácu za rok 2011.
Za veľmi hojnej účasti svojich členov,
ktorých sa zišlo okolo stovky, prijalo
pozvanie aj 12 hostí a medzi nimi aj
starostka
obce
Mgr.
Marcela
Pčolinská, za okresnú organizáciu JDS
pani Anna Kmecová a Anna
Kandalová, ako aj riaditeľ základnej školy PaedDr. Jozef Baran. Schôdza
pokračovala fašiangovým posedením, kde členovia speváckej skupiny „Potoky“
pripravili nádherný kultúrny program pod názvom „Chovanie basy“.
S „Retro“ programom nás vrátili
do 60-tych rokov Michal Borov
s dcérou Valériou, synom Petrom a
Štefanom Jakubom. Za hudobného
sprievodu kapely „Borovcov” zábava
pokračovala a zatancovať si mohol
každý dovtedy, dokedy len vládal.
Všetci sme sa rozchádzali so slovami,
že sa o rok stretneme v ešte lepšej a
veselšej nálade. Veď sú „fašengy“,
čas zábavy a veselosti.

Tak ako aj pominulé roky, aj v tomto školskom roku
2011/12 naša škola pripravila pre obyvateľov obce
zaujímavé vystúpenie s vianočnou tematikou. Vystúpenie
sa konalo 18. 12. 2011 v Kultúrnom dome v Nižnom
Hrabovci. Účinkujúcimi boli žiaci prvého a druhého
stupňa našej školy, prevažne z Hrabovca, ale aj
z Kučína. Akadémia bola rozdelená do troch blokov,
v ktorých sa predstavili naši zruční herci, speváci,
tanečníci, recitátori i moderátori. Tento približne
hodinový program sa niesol v duchu vianočnom, ale
aj vtipnom a zábavnom, v ktorom sme nielen
hodnotili starý rok, ale si aj zapriali mnoho
úspechov na poli súkromnom i pracovnom v tom nadchádzajúcom roku.

Dňa 26.02.2012 sa uskutočnila v klube dôchodcov v Nižnom Hrabovci prednáška
na tému: "Ochrana majetku a bezpečnosť starších ľudí - seniorov." Túto prednášku
viedli nadporučík Maroš Bohanič a práporčík Jaroslav Zeleňák z OOPZ Slovenská
Kajňa.
K danej problematike sa vyjadrovalo 35 členov, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili.

Mgr. Lucia Kitková, učiteľka ZŠ

Anna Joneková, Predsedníčka ZO JDS N. Hrabovec

Anna Joneková, Predsedníčka ZO JDS N. Hrabovec

Prednáška policajtov v klube seniorov

Fašengy, fašengy, fašengovo časy ...

Keď papierové ruže rozkvitnú
Jedna z piesní známeho českého speváka Janka
Ledeckého hovorí o tom, že: „sliby se maj plniť
o Vánocích...“. A tak, ako nám pani Hittmárová
z Hornozemplínskeho
osvetového
strediska
prisľúbila, tak svoje slovo dodržala a k nám,
na Základnú školu v Nižnom Hrabovci, opäť zavítala. Tentoraz sa s nami chcela
podeliť o cenné nápady na vianočné dekorácie
v podobe vianočných ruží z krepového papiera, ktorých
od živých odlišovalo skutočne len to, že nevoňali, no
vyzerali naozaj fantasticky, čo len vypovedá
o šikovných rukách ich tvorcov. Naučili sme sa tiež, ako
si z obyčajného špagátu vytvoriť efektné vianočné
zvončeky, dekorované podľa vlastnej fantázie a nálady.
Za cenné inšpirácie opäť raz ďakujeme a veríme, že k nám pani Hittmárová opäť
raz, a dúfame, že to bude čoskoro, zavíta, aby sa s nami podelila o ďalšie svoje
tvorivé nápady.
Mgr. Lucia Kitková, učiteľka ZŠ

Vianočná akadémia v Hrabovci

Dňa 12.2.2012 Základná organizácia
Jednoty dôchodcov v Nižnom
Hrabovci hodnotila na výročnej
schôdzi svoju prácu za rok 2011.
Za veľmi hojnej účasti svojich členov,
ktorých sa zišlo okolo stovky, prijalo
pozvanie aj 12 hostí a medzi nimi aj
starostka
obce
Mgr.
Marcela
Pčolinská, za okresnú organizáciu JDS
pani Anna Kmecová a Anna
Kandalová, ako aj riaditeľ základnej školy PaedDr. Jozef Baran. Schôdza
pokračovala fašiangovým posedením, kde členovia speváckej skupiny „Potoky“
pripravili nádherný kultúrny program pod názvom „Chovanie basy“.
S „Retro“ programom nás vrátili
do 60-tych rokov Michal Borov
s dcérou Valériou, synom Petrom a
Štefanom Jakubom. Za hudobného
sprievodu kapely „Borovcov” zábava
pokračovala a zatancovať si mohol
každý dovtedy, dokedy len vládal.
Všetci sme sa rozchádzali so slovami,
že sa o rok stretneme v ešte lepšej a
veselšej nálade. Veď sú „fašengy“,
čas zábavy a veselosti.

Tak ako aj pominulé roky, aj v tomto školskom roku
2011/12 naša škola pripravila pre obyvateľov obce
zaujímavé vystúpenie s vianočnou tematikou. Vystúpenie
sa konalo 18. 12. 2011 v Kultúrnom dome v Nižnom
Hrabovci. Účinkujúcimi boli žiaci prvého a druhého
stupňa našej školy, prevažne z Hrabovca, ale aj
z Kučína. Akadémia bola rozdelená do troch blokov,
v ktorých sa predstavili naši zruční herci, speváci,
tanečníci, recitátori i moderátori. Tento približne
hodinový program sa niesol v duchu vianočnom, ale
aj vtipnom a zábavnom, v ktorom sme nielen
hodnotili starý rok, ale si aj zapriali mnoho
úspechov na poli súkromnom i pracovnom v tom nadchádzajúcom roku.

Dňa 26.02.2012 sa uskutočnila v klube dôchodcov v Nižnom Hrabovci prednáška
na tému: "Ochrana majetku a bezpečnosť starších ľudí - seniorov." Túto prednášku
viedli nadporučík Maroš Bohanič a práporčík Jaroslav Zeleňák z OOPZ Slovenská
Kajňa.
K danej problematike sa vyjadrovalo 35 členov, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili.

Mgr. Lucia Kitková, učiteľka ZŠ

Anna Joneková, Predsedníčka ZO JDS N. Hrabovec

Anna Joneková, Predsedníčka ZO JDS N. Hrabovec

Prednáška policajtov v klube seniorov

zaspievali častušku, potom nasledovala diskusia s učiteľmi o situácii v školstve.
Na záver si pozrel izby ľudových tradícií v Klube dôchodcov.
Minulý týždeň nás navštívil minister vnútra SR
Daniel Lipšic. Prišiel nám oficiálne odovzdať auto
Škoda Fabia, ktoré sme darom dostali
z vyradených vozidiel ministerstva. Auto Škoda
Felícia získaná podobne v roku 2003, slúži dodnes
a prevážajú sa na nej robotníci do lesa
na protipovodňovú ochranu. Dúfame, že aj teraz
získané auto bude fungovať aspoň tak dlho. Pán minister na obecnom úrade sa
zaujímal o rozvoj obce, o možnosti využitia kaštieľov a predovšetkým
o bezpečnostnú situáciu v obci a okolí. Neskôr sa presunul na policajnú stanicu,
kde ho veliteľ Mgr. Nemčický informoval o výsledkoch
práce stanice za uplynulý rok. Pán minister prisľúbil obci
finančné prostriedky na kamerový systém, ktorý by mal
chrániť obecný majetok a monitorovať vandalov, ktorí
nám vytrhávajú stromčeky a kvety, poškodzujú
a znečisťujú naše verejné priestranstvá. V týchto dňoch
nám už prišlo aj potvrdenie z Ministerstva vnútra SR, že
nám prostriedky na kamerový systém boli schválené.
Na poli kultúry je aktívna Jednota dôchodcov Slovenska, ktorá pripravila
na svojej výročnej schôdzi hodnotný program. Účinkovala spevácka skupina
Potoky, ale aj ďalší občania a čo ma veľmi teší, začínajú sa zapájať aj mladí.
Vrcholom fašiangovej sezóny bol II.
reprezentačný farsko-obecný ples, ktorý
spojil
priateľov,
susedov
a najmä
Hrabovčanov.
Fotografie zo všetkých akcií si môžete
pozrieť
na
webovej
stránke
www.niznyhrabovec.sk .
Vážení občania, nastal čas pôstu, musíme stíšiť zábavy, poupratovať vo svojom
okolí i v sebe samých.
Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce

Vážení spoluobčania!
Aj touto cestou Vám chcem priblížiť dianie a činnosť v našom „starom“, no
predsa funkčnom zdravotnom stredisku.
Ako už iste všetci viete, zdravotné stredisko v Nižnom Hrabovci opäť ožilo.
Ambulancie pre dospelých, detská a zubná fungujú v plnom rozsahu. Týmto sa
nám podarilo aj naďalej udržať lekáreň v obci. Aj popri mnohých problémoch
a neľahkých podmienkach celý zdravotnícky tím pracuje v plnom nasadení.
Zásluhou MUDr. Viktórie Ohriskovej sa opäť začalo ordinovať na ambulancii
pre dospelých a to 5 dni v týždni od 7:30 do 15:30 hod.
O jej doterajšej, hoci krátkej práci a prístupe k pacientom, netreba veľa hovoriť.
Oceňujú to hlavne pacienti, ktorí sa už s pani doktorkou stretli, prišli pre radu,
lieky, či ošetrenie.
Pani doktorka rada privíta vo svojej ambulancii každého nového pacienta. Teší sa
na plánované besedy a stretnutia s mladými aj staršími občanmi.
V neposlednom rade sa chcem v mene všetkých pacientov, ktorí boli doposiaľ
v starostlivosti pána MUDr. Štefana Sotaka, poďakovať jemu aj jeho sestričke
za obetavosť a čas, ktorý im venoval. Určite sa za tú dobu aj medzi nimi vytvoril
vzťah a verím, že Vám ostali len dobré spomienky.
Pani MUDr. Ohriskovej prajeme, aby sa medzi nami cítila dobre. Prajeme jej veľa
dobrých pacientov, obetavých ľudí, ktorí ju podržia v jej začiatkoch a v práci
skvelých kolegov.
Ďalej chcem oznámiť občanom, že od 01.02.2012 sa v priestoroch zdravotného
strediska (na poschodí) poskytuje certifikovanou masérkou zdravotná masáž,
ktorú už mali možnosť mnohí z nás vyskúšať. Poskytované služby sa zatiaľ
vykonávajú dva dni v týždni a to v stredu a štvrtok od 9:00 do 16:00 hod.
Záujemcovia sa môžu nahlásiť na ambulancii praktickej lekárky alebo priamo
u masérky na tel. čísle: 0918 100 587.
Rozpis masáži je nasledovný:
suma
čas trvania
chrbát a krk
10 €
45 min
chrbát
8€
30 min
krk
5€
20 min
Verím, že aj tieto služby budú blahodarne vplývať na Váš zdravotný stav a že ich
oceníte.
Katarína Špallerová, Predsedníčka KpSVaZ

Oficiálne stanovisko obce
Keďže v obci kolujú nepravdivé informácie
o finančnej pomoci pre rodinu postihnutú požiarom, chcem
oboznámiť občanov, že obec zo zákona je povinná poskytnúť
pomoc a prístrešie pre postihnutých živelnou pohromou alebo
požiarom.
My sme poskytli rodine dočasné ubytovanie, ale obec
neprispela žiadnou finančnou sumou, aj keď zákon to umožňuje.
Čiže reči o poskytnutých finančných
ých prostriedkoch sú
nepravdivé!

Jarné upratovanie
Jar sa už neodvratne blíži. Prvé jarné
lúče slnka roztopili kopy snehu, a tak sa
ukázalo, čo všetko sa pod snehom počas
zimy nahromadilo a skrývalo. Preto Vás
všetkých vyzývam, aby sme jarným

upratovaním svojich dvorov a okolia prispeli
ku krajšiemu obrazu našej obce.

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
ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk
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Vážení spoluobčania!
Keďže je to prvý spravodaj tohto roku, prajem Vám všetkým šťastný
a požehnaný nový rok. Mnohí sa ma už pýtali, kedy vyjde nové číslo, preto sa
snažím poinformovať občanov o tom, čo sa udialo od decembra.
Už ste zvyknutí každý rok na vianočnú akadémiu. Aj pred poslednými
Vianocami nám žiaci materskej a základnej školy pripravili pekný kultúrny
program, ktorým navodili v nás tú čarovnú vianočnú atmosféru. Učiteľom, ktorí
akciu pripravili, patrí naše poďakovanie.
Po sviatkoch boli aktívni aj športovci, ktorí zorganizovali vianočný turnaj
v stolnom tenise. Tu sa opäť tradične stretli milovníci stolnotenisových rakiet
z Nižného Hrabovca.
Za tri mesiace pracovníci zapojení do 2. revitalizačného programu postavili
na malých tokoch vyše 50 hrádzí, ktoré zachytia vodu z kopcov a zabránia
vylievaniu potoka.
Keďže sneh zasypal celý náš kraj, pracovníci malých obecných služieb každý
deň čistili chodníky a parkoviská. Cesty odhŕňali p. Alfonz Teliška a p. Peter
Harmančin, s ktorými má obec uzatvorenú dohodu. Dúfajme, že nás prichádzajúca
jar zbaví aj týchto starostí.
Naša obec prijala aj významné návštevy. V januári k nám
zavítal štátny tajomník MŠ SR Jaroslav Ivančo, ktorý
navštívil obecný úrad,
potom ZŠ, kde sa
oboznámil s ukončenými
prácami
na
školskej
budove.
Tanečníci
z folklórneho
súboru
Hrabovka mu zatancovali rezký tanec, speváci

