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Vážení spoluobčania!
Jar k nám prišla tohto roku skôr než v minulosti, preto sme i my mohli skôr
začať s jarnými prácami a opravami.
Aj zimné mesiace sme využili na rekonštrukčné práce v priestoroch kultúrneho
domu. Pre napájanie OcÚ a KD bola zrealizovaná zmena maximálnej rezervovanej
kapacity pre napájanie elektrickým prúdom zo 450 A na 63 A, z dôvodu zmeny
vykurovania z akumulačných elektrických pecí na plynové kotly, čo sa udialo už
v dávnej minulosti. Zmenou napájania došlo k výraznej úspore na trvalých
poplatkoch za dodávku elektrickej energie vyše 2 000 € ročne. Zároveň sme
vymenili trvalý elektrický ohrev vody za plynový, čo opäť zníži spotrebu elektrickej
energie. Po náročných úpravách na rozvodoch, nových rozvodných skriniach
(vďaka patrí Slavovi Teliškovi), sme získali ďalšiu peknú miestnosť, ktorá slúži ako
šatňa. Máme 2 nové šatne, ktoré potrebujeme na všetky kultúrne a spoločenské
podujatia. Zakúpili sme do obidvoch veľkoobjemové chladničky, ktoré budú slúžiť
na uloženie zákuskov. Pri kuchyni boli ďalšie 2 nevyužité miestnosti. Znížili sme
strop, urobili priečku, a tak sme získali sklad na potraviny, zakúpime ešte
chladničku na mäso a výrobky. Keďže personál kuchyne má mať osobitne toalety,
pribudlo nové WC a z nevyužitého priestoru za mrežami bočného vchodu vznikol
ďalší dobrý skladový priestor. Ponúkame občanom možnosť organizovať svadby,
oslavy a iné podujatia v pekných zrekonštruovaných priestoroch a samozrejme
lacnejšie než v meste.
Vo februári prebehla oprava strechy a stropov na obecnom kaštieli.
Dokončili sme aj úpravu parkoviska pri kostole, zároveň prosíme občanov, aby
neparkovali svoje autá na trávnikoch, ale na parkovisku.
Vďaka dotácií sme vymenili okná a vymaľovali priestory v obidvoch
telocvičniach ZŠ.
Dlhé roky nám slúži aj budova bývalej požiarnej zbrojnice. Vyžadovala si opravu
omietky, nasávala vlhkosť, preto sme urobili v týchto dňoch aj na tejto budove
nevyhnutné opravy – novú omietku a nátery.

Po zime čistíme aj verejné priestranstvá od odpadkov a náletových drevín.
Prosíme občanov, aby boli disciplinovaní a nevyvážali odpad do voľnej prírody.
S námahou čistíme skládku odpadu pod Ridkym verchom, lebo patrí do nášho
katastra. Brehy Ondavy, poľné cesty sú zavážané všetkým nepotrebným, čoho sa
občania chcú zbaviť. Zadarmo je separovaný zber, veľkoobjemový kontajner v jari
a jeseni, nie je dôvod
vyvážať odpad do prírody.
V jari ožíva zeleň, kvety,
mrzí ma, že niektorým
chýbali cibuľky tulipánov

zo
záhonu
a sirôtky
z kvetináčov.
Obec
a mnohí
občania
zveľaďujú a niektorí ničia
a poškodzujú.
Pohľad na pekné priestranstvo, trávu, kvety vzbudzuje pozitívne emócie
a dobrý pocit z nášho životného priestoru.
Urobme si život krajším, lepším, budujme dobré medziľudské vzťahy, vážme si
náš domov.
Milí
Hrabovčania,
prajem
Vám
všetkým príjemné
prežitie
veľkonočných
sviatkov a rodinnú
pohodu.

Mgr. Marcela Pčolinská,
starostka obce

Keď sa sny stávajú skutočnosťou...
V dňoch 5. a 6. apríla 2014 sa v Bardejove uskutočnili Otvorené majstrovstvá
Českej a Slovenskej republiky v silovom trojboji a v mŕtvom ťahu, ktorých sa
úspešne zúčastnil náš rodák Ján Teliška. V kategórii RAW muži 110 kg sa v silnej
konkurencii dvadsiatich súťažiacich zo Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny
nestratil. Obsadil vynikajúce tretie miesto v rámci Majstrovstiev SR aj v rámci
Otvorených majstrovstiev SR a ČR, čím zároveň splnil limit na Majstrovstvá
Európy.
Týmito pár riadkami obecný úrad ďakuje za skvelú reprezentáciu obce.
Ing. Jozef Kovaľ,
zástupca starostky obce

Brigády
Športová komisia pri OZ v Nižnom Hrabovci v spolupráci s členmi
futbalového klubu a stolnotenisového klubu v priebehu dvoch týždňov
(od 10.3. do 22.3.2014) brigádovali v telocvičniach Základnej školy
v Nižnom Hrabovci. Brigádnici odviedli kus práce a to napríklad: vymenili
žiarovky, vykonali revíziu svietidiel, poumývali okná, namontovali siete
na okná a pod.
Martin Dzurko, predseda športovej komisie pri OZ v Nižnom Hrabovci,
ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do týchto brigád.

Vážení občania!
Prosíme Vás, aby ste odpad z domácností (napr.
odpad z chovu domácich zvierat) neprečerpávali
do kanalizácie, nakoľko dochádza k jej upchávaniu
a tým k zbytočným nákladom obce.
V prípade
zistenia vinníka, budú mu vyfakturované všetky
náklady za prečistenie kanalizácie.
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