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VOĽBY V NAŠEJ OBCI

Milí spoluobčania,
za krátky čas nám jarná
rovnodennosť otvorí bránu do
najkrajšieho ročného obdobia
– jari. Aj Vy sa nepochybne
rovnako ako ja už tešíte
na dlhšie a slnečnejšie dni,
ožívajúcu prírodu znovu hrajúcu
po smrtnej šedi pestrými
farbami života.
V tomto roku sa toto
obdobie prelína s Veľkou
nocou – najvýznamnejším
sviatkom všetkých kresťanovoslavou vzkriesenia Pána Ježiša
Krista, ktorý je základom našej
viery a nádeje. Ľudové tradície,
aj tie pohanské, sa už stáročia
spájajú s tými kresťanskými. Aj
keď mnohé zo starých zvykov
našich predkov dodržiavame
už len symbolicky , príchod jari
sa nepochybne odrazí v každej
domácnosti v našej obci .Tzv.
jarné upratovanie , výmeny
šatníkov za ľahšie a farebnejšie
kúsky, nová výzdoba izieb,
bytov ,domov, dvorov.
Či už prežijete veľkonočné
sviatky v tradičnom duchu
alebo využijete voľné dni na
oddych a relax, prajem Vám,
aby ste ich strávili radostne, v
zdraví a pohode.
Vaša starostka

1. SMER – sociálna demokracia 246 – 27,95%
2. OĽANO – NOVA: 196 - 22,27%
3. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 114 - 12,95%
4. Slovenská národná strana 84 - 9,55%
5. Kresťanskodemokratické hnutie 60 - 6,82%
6. Sloboda a Solidarita 46 - 5,23%
7. Strana TIP 35 - 3,98%
8. SME RODINA – Boris Kollár 33 - 3,75%
9. SIEŤ 26 - 2,95%
10. MOST – HÍD 7 - 0,80%
11. ŠANCA 6 - 0,68%
12. Slovenská občianska koalícia 5 - 0,58%

13. Strana zelených Slovenska
3 - 0,34%
Komunistická strana Slovenska 3 - 0,34%
Slovenská demokratická a kresťanská únia
Demokratická strana 3 - 0,34%
PRIAMA DEMOKRACIA 3 - 0,34%
14. Strana moderného Slovenska 2 - 0,23%
Koalícia spoločne za Slovensko 2 - 0,23%
Stana maďarskej komunity
2 - 0,23%
15. Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník 1 - 0,11%
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 1- 0,11%
VZDOR strana práce 1 – 0,11%
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia1- 0,11%

NOVOROČNÉ POSEDENIE
S DÔCHODCAMI
„Ani sa človek nenazdal a už sme o rok starší,“ hovorili seniori
pri príchode do tanečnej sály, ktorí prijali pozvanie na novoročné
posedenie 10.1.2016. V obci sa žije 193 seniorov od 70 rokov a
vyššie a tých, ktorí sa v toto roku dožívajú 70- tych narodenín.
Novoročné posedenie obohatil svojím programom známy a stále
populárny Ander z Košíc. Aj napriek svojmu vysokému veku stále
sršal optimizmom a chrlil jednu vtipnú príhodu za druhou. Počas
celého popoludnia na dobrú náladu hrala ľudová hudba Romana
Barabása zo Spišskej Novej Vsi. Medzi účinkujúcimi nechýbali ani
malí heligonkári z Rabče. Seniorov nielen pobavili, ale si s nimi aj
zaspievali.. Posedenia sa zúčastnil aj duchovný otec Ľ. Cvengroš,
starostka obce J. Skokanová, zástupca starostky obce, poslanec Peter
Dičák a poslanec Marián Jendrál, ktorý so svojím teamom pripravil
výborné občerstvenie, a riaditeľka ZŠ s MŠ Alena Rerková.
Okrem dobrého jedla a pekného bohatého programu obec
venovala všetkým seniorom nad 70 rokov poukážky na nákup tovaru
vo všetkých našich predajniach alebo ich môžu využiť na vyplatenie
poplatku
za
komunálny odpad.
V mene starostky a
poslancov obecného
zastupiteľstva,
želáme
všetkým
seniorom zdravie,
šťastie, pokoj a
porozumenie a k
tomu veľa, veľa síl.

STRETNUTIE STAROSTKY OBCE

S DVOMI PREZIDENTMI
V JEDEN DEŇ
28.1.2016 sa naša obec tak ako každý rok zúčastnila ako
vystavovateľ najväčšej výstavy v cestovnom ruchu na
Slovensku na ITF Bratislava. Obec sa zúčastňuje výstavy
v spoločnom stánku Košického samosprávneho kraja /
KSK/spolu s Gemerom, Zemplínom, Košice – vidiek a
prezentuje tam náš Slovenský raj. Výstava trvá 4 dni a prvý
deň je určený pre odbornú verejnosť. Vtedy jednotlivé
stánky môže navštíviť prezident republiky, ministri, štátny
tajomníci ministerstva dopravy a hospodárstva. Patronát
nad celým stánkom mal predseda KSK Zdenko Trebuľa.
Tento rok dopoludnia náš stánok poctil návštevou aj
bývalý prezident Ivan Gašparovič, s ktorým sa stretla a
rozprávala i starostka obce, a štátny tajomník ministerstva
dopravy pán Palko.

Popoludní v ten istý deň bola starostka hosťom
súčasného prezidenta republiky Andreja Kisku v Bratislave
v Grasalkovičovom paláci /Prezidentský palác/. Pozvanie
dostala ako členka sekcie pre kultúru, šport a školstvo pri
Rade ZMOS. Prezident republiky vo svojom príhovore
hovoril o súčasných problémoch v školstve, zdravotníctve
a vyzýval k účasti na voľbách. Pristavil sa aj pri skupine
Spišiakov na pár slov o problémoch v samosprávach.

500 ROKOV OD DOKONČENIA
HLAVNÉHO OLTÁRA – DIELA MAJSTRA PAVLA
V BAZILIKE SV. JAKUBA V LEVOČI
Na pozvanie primátora mesta Levoča
PaedDr. Milana Majerského sa starostka
obce J. Skokanová zúčastnila pracovného
stretnutia v historickej budove radnice.
Rokovanie sa týkalo príprav osláv 500tého výročia dokončenia Diela Majstra
Pavla, najvyššieho gotického oltára na
svete, nachádzajúceho sa v Bazilike sv.
Jakuba v Levoči. Na stretnutí sa podpísalo
MEMORANDUM o spolupráci pri šírení
odkazu jedného z najvýznamnejších
umelcov svojej doby – Majstra Pavla
z Levoče. Po pracovnom stretnutí na
radnici sa 6 starostov a 6 primátorov

vrátane hostiteľa pozrelo Baziliku
sv. Jakuba a známy oltár. Prehliadku
unikátnych skvostov vystriedal spoločný
obed.
Naša obec môže byť tiež na
Majstra Pavla hrdá, pretože jeho dielo
máme zachované aj v našom kostole sv.
Vavrinca. To je samozrejme aj dôvod
aktívnej účasti Hrabušíc pri podpisovaní
záväzku ku spolupráci a samotných
oslavách. Dúfame, že Memorandum osloví
Ministerstvo kultúry SR a budúci rok sa
bude niesť v jeho mene ako Rok Majstra
Pavla z Levoče.

PREZIDENT SR V
KOŠICIACH
Začiatkom januára prišiel list pre
starostku obce Janu Skokanovú a
riaditeľku ZŠ s MŠ Alenu Rerkovú z
prezidentskej kancelárie. v ktorom bolo
pozvanie na diskusiu s prezidentom
republiky Andrejom Kiskom v Košiciach.
Stretnutia sa zúčastnili osobnosti
Košického
samosprávneho
kraja.
Po príhovore prezidenta republiky sa
diskutovalo o problémoch v rôznych
oblastiach ,ktoré Slovensko, najmä to
Východné, permanentne trápia. V pléne zaznievali aj konkrétne požiadavky a prosby o
pomoc. Prezident ich prijal s veľkým porozumením a sľúbil, že počas svojho úradovania v
prezidentskom kresle budem robiť všetko preto, aby sa problémy riešili a neposúvali pred
nami ako veľká nabaľujúca sa guľa. Napriek vážnosti prejednávaných tém stretnutie sa nieslo
v príjemnej a otvorenej atmosfére.
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25. VÝROČIE VZNIKU
ZDRUŽENIA MIEST
A OBCÍ SLOVENSKA
/ZMOS/

Obec Hrabušice je členom tak ako 95 % obcí
a miest z celého Slovenska veľkého ZMOS-u a
zároveň je členom regionálneho ZMOS Spiš.
25. 1.2016 sa v obci Jablonov konali oslavy pri
príležitosti 25. výročia vzniku ZMOS. Slávnosti
sa okrem primátorov miest a starostov obcí
zúčastnili aj hostia z policajného zboru, úradu
práce a sociálnych vecí, poslanci Košického a
Prešovského samosprávneho kraja. Vzácnymi
hosťami boli:
- Prezident republiky: Andrej Kiska
- Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.
- Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ing.
Karol Mitrík
Predsedníčka ZMOS Zuzana Nebusová
Spiš vyjadrila poďakovanie za prácu všetkým
primátorom miest a starostom obcí, ktorí
pracovali v samospráve od roku 1990 až
dodnes. Ku všetkým prítomným sa v prvom rade
prihovoril prezident republiky Andrej Kiska a
postupne všetci čestní hostia. Podujatie spestrila
aj ľudová hudba a country hudba a nechýbalo ani
vystúpenie talentovaných speváčok a ľudových
tanečníkov pod vedením Boženky Švábovej,
pedagogičky zo Strednej pedagogickej školy v
Levoči.

správnej životosprávy a zhotovili si spolu
ovocný šalát. Na plaveckom výcviku sa naši
Polročná rekapitulácia
tretiaci a šiestaci zdokonalili v plávaní. O
„V najlepšom treba prestať,“ hovorí jedno
kriminalite a prevencii proti šikanovaniu žiaci
slovenské porekadlo. No v prípade výchovnobesedovali s kpt. Mgr. P. Langom.
vzdelávacieho procesu v našej škole platí „v
Okrem spomínaných akcií
najlepšom treba pokračovať.“
prebiehali v škole aj iné podujatia: imatrikulácia
Prešiel polrok, odkedy
prvákov, skákanie cez
sa do lavíc po letných
švihadlo, stolnotenisový
ZO
ŽIVOTA
prázdninách vrátili všetci
turnaj, zumba maratón,
žiaci našej školy. Pribudli ZÁKLADNEJ ŠKOLY
vyrezávanie tekvíc, výroba
aj najmenší prváčikovia a
a kladenie vencov padlým
S
MATERSKOU
žiaci nultého ročníka. Bolo
hrdinom v I. a II. svetovej
ich zapísaných 52, z toho
ŠKOLOU
vojne, šarkaniáda, deň
7 žiakov nultého ročníka a
v maskách, karneval,
45 prvákov, ktorí dnes už
literárny kvíz.
vedia čítať a písať skoro všetky písmená.
Naši žiaci však nesedeli stále iba v škole.
V našej škole sa neustále niečo deje. Naši žiaci
Zúčastnili sa mnohých exkurzií v iných
sa pravidelne zúčastňujú na všetkých okresných
mestách. Navštívili Levoču a kníhviazačskú
predmetových olympiádach a športových
dielňu, Národopisné múzeum v Smižanoch,
súťažiach. Tretiaci bodovali na vedomostnovystúpili na spišskonovoveskú vežu, navštívili
športovom preteku vo Vítkovciach a žiaci 2.
Vysoké Tatry a zúčastnili sa aj Burzy stredných
stupňa reprezentovali našu školu v dejepisnej,
škôl v Spišskej Novej Vsi.
geografickej a matematickej olympiáde, v
Už tradične sme pre rodičov a priateľov školy
ktorej sa medzi úspešných riešiteľov zaradil
pripravili nezabudnuteľný vianočný program
Štefan Fedák a v olympiáde v slovenskom
v kultúrnom dome. Bol plný scénok, piesní,
jazyku, v ktorej naša žiačka Radka Kostolníková
tanca a úžasnej nálady. Výťažok zo vstupného
získala krásne 2. miesto. V novembri boli naši
a z predaja výrobkov našich učiteliek a
piataci testovaní v rámci celoslovenského
žiakov bol venovaný na charitatívny účel a
testovania T5 a deviataci sa v celoslovenskom
sme radi, že sme mohli aspoň takto pomôcť
testovaní KOMPARO v slovenskom jazyku
vážne chorému dieťaťu. Zapojili sme sa aj
zaradili medzi 25 % najúspešnejších škôl a naša
do projektu Vianočná pohľadnica, výťažok
škola získala certifikát kvality.
z ktorého poputoval do Nadácie Hodina
Bohatou činnosťou sa môžu pochváliť aj
deťom.
záujmové útvary, ktoré s veľkou obľubou
Nielen základná škola, ale i pani učiteľky z
navštevujú žiaci v popoludňajších hodinách.
materskej školy nezaháľali a zorganizovali veľké
Radi si prídu zašportovať či získať nové
množstvo akcií pre deti. Či už to boli Nákupné
vedomosti v chemickom krúžku pri realizácii
maniačky, divadielko s názvom Sneží, ľudkovia,
rôznych pokusov v odbornej učebni.
zdobenie vianočného stromčeka, jesenné a
V priestoroch našej školy pracuje aj Základná
vianočné tvorivé dielne, pečenie medovníkov,
umelecká škola Nobela. Navštevujú ju hlavne
besiedka so starými rodičmi a návšteva
deti 1. stupňa. Tento rok je otvorený tanečný
papagája, lampiónový sprievod, šarkaniáda,
a výtvarný odbor, ale v budúcom roku by
pálenie sviečok, spevácka súťaž Špivanka a
ZUŠ chcela rozšíriť svoju činnosť aj o odbor
veľa ďalších podujatí, ktoré by nebolo možné
hudobný.
zorganizovať bez ich nadšenia a entuziazmu.
Popri vzdelávaní sa žiaci zúčastňovali aj
Toto obdobie bolo úspešné aj pre našu
výchovných akcií. Tanečníci z Prešova žiakov
pani učiteľku Janku Barillovú, ktorej sa so
učili nielen rozoznávať jednotlivé druhy tancov,
sponzorskou pomocou Obce Hrabušice
ale
oboznámili
podarilo vydať knižku poézie pre deti pod
ich aj so základmi
názvom Pod trnkovým kríkom. Srdečne jej
slušného správania.
blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých
Šperkárstvu sa mohli
úspechov.
žiaci priučiť v rámci
V januári sa starostka obce Jana Skokanová a
popoludňajšieho
riaditeľka školy Alena Rerková zúčastnili na
kurzu,
na
ktorý
stretnutí a diskusii o Slovensku, na ktoré dostali
sme prizvali pani
pozvanie od prezidenta SR Andreja Kisku.
šperkárku zo Spišskej
Blíži sa jar. S týmto obdobím sa spája aj čas
Novej Vsi. Odlišná
prijímacích skúšok žiakov na stredné školy.
akcia „Prvá pomoc
Držme palce, aby naši deviataci úspešne zvládli
v praxi“ naučila
testovanie, aby sa správne rozhodli pri výbere
našich žiakov, ako
budúcej školy a s tým spojeného povolania.
majú poskytnúť prvú
Máme za sebou veľa školských dní. No pred
pomoc poraneným
nami do letných prázdnin je ich tiež ešte
či ľuďom v ohrození
dosť. Preto nielen s pomocou učiteľov, ale i s
života. V rámci Dňa
pomocou rodičov sa snažme, aby sme v tom
zdravej výživy pani
najlepšom neprestali, ale aby sme úspešne
učiteľky
vysvetlili
pokračovali ďalej.
žiakom
zásady

FUTBALOVÁ JAR NÁM
UŽ KLOPE NA DVERE.

Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO
ZBORU HRABUŠICE ZA ROK 2015

Po dlhej zimnej prestávke sa o dva
týždne začína futbalový kolotoč.
Hrabušickú jarnú futbalovú sezónu
otvorí na domácom futbalovom
trávniku 26.03.2016 v sobotu o 15 00
hod. naše dorastenecké mužstvo, ktoré
privíta dorastencov z Jamníka. Po nie
jednoduchom ale úspešnom absolvovaní
zimnej prípravy pod vedením trénerov
Tomáša Melničuka a Branislava Priehodu
veríme, že naši dorastenci úspešne
vykročia do jarnej časti v kategórii U19.

V DHZ Hrabušice toho času pôsobí 7 členov. Disponuje dvomi vozidlami:
Karossa CAS 25 a Iveco Daily, ktoré DHZ slávnostne v lete odovzdal
minister vnútra R. Kaliňák. Jednotka ďalej disponuje rôznou hasičskou a
zásahovou technikou.
Členovia za rok 2015 zasahovali pri hasení požiarov:
6 krát pri vypaľovaní suchej trávy v okolí obce,
3 krát sme pomáhali pri hasení lesného požiaru na Klástorisku, /Zadná
dolka/,
1 krát pri hasení chaty v Betlanovskej doline,
5 technických výjazdov na pomoc občanom našej obce.
DHZ svojimi členmi a svojou technikou pomáhali pri zabezpečovaní
cyklomaratónu na Podlesku. Členovia DHZ vykonali ukážky prípadných
zásahov s použitím požiarnej techniky žiakom ZŠ s MŠ v priestoroch
požiarnej zbrojnice.
DHZ plánuje v roku 2016 prijať štyroch nových členov, ktorí toho času
absolvujú základné hasičské školenie a ďalej pokračovať v nápomocnej
činnosti občanom v obci.
V najbližšej dobe budú členovia DHZ vykonávať v každom rodinnom dome
kontrolu komínov.
Veliteľ DHZ Ján Oravec

,,A” mužstvo pod vedením Pavla Kubička
nám už v jesennej časti sezóny robilo
veľkú radosť.
Veď 1.miesto v V. lige Podtatranskej
skupiny s 10 víťazstvami, 3 remízami a
len 1 prehrou určite potešilo všetkých
našich fanúšikov. Náročná zimná
príprava preverila naše ,,A” mužstvo v
11 prípravných zápasoch s mužstvami
SVIT “A”, Spišská Nová Ves “A”, Plavnica
“A”, Poprad “B”, Krompachy “A”, FC
34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka,ŠK
Demäňová, SP. Nová Ves dorast a ďalšie.
V zimnej časti prípravy do mužstva prišli
dvaja hráči, útočník Ladislav Bolcár z
FK Poprad a brankár Milan Gavalír zo
susedného Spišského Štvrtku. V týchto
dňoch príprava vrcholí a veríme, že v
nadchádzajúcich dvoch týždňoch naše
“A” mužstvo svoju futbalovú formu
doladí a svojimi výkonmi v jarnej časti
bude výsledkami a hrou tešiť VÁS našich
verných fanúšikov a celú futbalovú obec.
Týmto Vás pozývame na prvý zápas
jarnej časti, ktorý sa odohrá na našom
futbalovom ihrisku 27.03.2016 vo
VEĽKONOČNÚ NEDEĽU o 10 30
hod.
Naším tretím súťažným mužstvom v
kategórii U15 sú žiaci pod vedením
Jána Kostíka a Ľubomíra Nadžadyho
spolu s prípravkou chlapcov vo veku
6-10 rokov, ktorú vedie Jozef Toporcer
sú našou futbalovou budúcnosťou.
Vyžaduje si to veľa nadšenia, práce a
hlavne veľa trpezlivosti, a nie len s tými
najmenšími.
Chcem sa týmto poďakovať trénerom
vo všetkých kategóriach za ich
prístup a doterajšiu prácu, všetkým
dobrovoľníkom, rodičom ktorí pomáhajú
pri zabezpečovaní futbalových stretnutí,
všetkým sponzorom, ktorí podporujú
finančne a materiálne náš futbalový
klub , riaditeľke ZŠ Alene Rerkovej za
ústretovosť pri poskytnutí priestorov
telocvične počas zimnej prípravy pre
všetky vekové kategórie “A”, U19, U15
a prípravky, starostke Jane Skokanovej
a celému Obecnému zastupiteľstvu
obce Hrabušice za finančnú podporu
futbalového klubu TJ Štart Hrabušice
počas celej sezóny. ĎAKUJEME
Pozývame všetkých fanúšikov futbalu,
aby prišli podporiť naše mužstvá vo
všetkých kategóriách.
Peter Dičák

STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ
,,O POHÁR STAROSTKY
OBCE“

Ešte v starom roku
30.12.2015 sa konal stolnotenisový
turnaj,, O pohár starostky obce“.
Súťažilo sa v rôznych vekových
kategóriách. Tešili sme sa nielen
stáliciam z radov seniorov, ale aj
mládežníkom, ktorí v tomto športe
už pravidelne dosahujú veľmi dobré
výsledky.
Turnaj sa hral celý deň.
Vysoká účasť a výborné športové
výkony, keď padali v mnohých
prípadoch aj osobné rekordy,
ovplyvnili skvelú atmosféru
tejto
celodennej akcie. Preto ďakujeme
vedúcemu
stolnotenisového
klubu pánovi Petrovi Popadičovi
za zorganizovanie turnaja
a tiež
ďakujeme všetkým sponzorom.
Starostka
obce
Jana
Skokanová
prišla
povzbudiť
športovcov a venovala na tento turnaj
zo svojej mzdy 170 Eur. Odovzdávania
cien sa zúčastnili aj poslanec OZ p.
Zdenko Jendrál a riaditeľka ZŠ s MŠ.

HOKEJOVÝ KLUB SPEED HRABUŠICE
Dňa 13.2.2016 sa uskutočnil hokejový
turnaj v Liptovskom Mikuláši. Turnaja
sa zúčastnili 4 mužstvá: HC Mirad,
LHL Liptovský Mikuláš, Hôrka a tím
HK Speed Hrabušice. Turnaj prebiehal
bez zdržaní a tím HK Speed Hrabušice
skončil na krásnom druhom mieste
po výsledkoch 4:7 s tímom HC Mirad.
8.7 po samostatných nájazdoch s
tímom LHL Liptovský Mikuláš a 7:4
S tímom Hôrka. Najlepším strelcom
tímu Hrabušíc sa stal mladý útočník
Martin Jakubec ktorý strelil dohromady
6 gólov a z toho 3 v poslednom
dôležitom zápase proti Hôrke kde tím
HK Speed bojoval o druhé miesto
Zostava- Brankár: Tomáš Jursky
Obrana: Juraj Tkáč, Peter
Nadžady, Rastislav Vall, Peter Jakubec
Útok: Martin Jakubec, Adam
Jakubec, Martin Fridmanský, Slavomír
Bušovský, Tomáš Mistrík, Radoslav
Žudel
Rastislav Vall

Z DENNÍKA
STAROSTKY
OBCE
5. január
stretnutie s neziskovou
organizáciou EPIC
12. január
pracovné stretnutie s
prednostom okresného úradu
v Košiciach
15. január
stretnutie s nez. organ. EPIC
15. január
25. výročie ZMOS v Jablonove
18. január
stretnutie s prezidentom
republiky v Košiciach
19. január
zasadnutie predsedníctva a
dozornej rady SEZO Spiš.
20. január
zasadnutie sekcie pre školstvo,
šport a kultúru pri Rade ZMOS
v Ružindole.
25. január
pracovné stretnutie starostov k
Euro projektom, Nová Lesná
27. január
spojenie OOCR Spiš a
Slovenský raj v Smižanoch
28. január
výstava v cestovnom ruchu
ITF Bratislava a stretnutie s
prezidentom republiky
11. február
stretnutie s firmou na deratizáciu
lokality Weingrub
15. február
stretnutie s riaditeľkou ZUŠ p.
Sopkovou
3. marec
pracovné stretnutie so
zástupcami ŠOP zo Sp.N.Vsi

KRÁTKE
SPRÁVY

Poslancovi
Matúšovi
Hodákovi padol mandát
poslanca OZ, pretože
sa presťahoval na trvalý
pobyt do Banskej Bystrice.
Náhradníka vylosovala v
zmysle volebného zákona
miestna volebná komisia
a nahradí ho PhDr. Mária
Barabásová, po zložení
sľubu na zasadnutí OZ.
Obec získala z Úradu
splnomocnenca vlády pre
Rómske komunity Petra
Poláka 5200 Eur na
deratizáciu lokality Weingrub.
Pred dokončením je projekt
na vybudovanie chodníka
od obecného úradu po
Mýto.
Obec pracuje na projekte
rekonštrukcie kanalizácie
a na rekonštrukcii
Hrabušického potoka.
Spolu so ZŠ s MŠ
pracujeme na projekte
na vybudovanie sedlovej
strechy nad školskou
jedálňou.
Starostka obce vyplatila dlh
vo výške 120 eur z vlastnej
mzdy obci, za mladú rodinu
z ul. Slovenského raja.

