FK Nižný Hrušov začal oficiálne zimnú prípravu dňa 16.01.2016 pod vedením trénera Š.
Kalafu. Tréningy sme stanovili na každú sobotu, keďže vtedy máme najviac hráčov
k dispozícii. Doteraz sme absolvovali 4 tréningové jednotky a už tento víkend nás čaká prvý
prípravný zápas na umelej tráve v Stropkove proti Bystrému. Celkovo odohráme šesť
prípravných zápasov. Káder ostáva zatiaľ nezmenený, ale niektorí hráči kvôli pracovným
povinnostiam ešte nevedia, či sa budú môcť zúčastňovať zápasov, takže vedenie FK sa snaží
doplniť mužstvo podľa potreby o ďalších hráčov. FK Nižný Hrušov v spolupráci s obcou a
sponzormi chystá aj rekonštrukciu chodby a vnútorných priestorov na štadióne a výmenu
starých dverí. Veríme, že mužstvo sa dôsledne pripraví na jarnú časť a potešíme našich
fanúšikov peknou hrou. –Mgr. Peter BabjakRozpis zápasov : 13.2.2016 v Stropkove umelá tráva-15:00 Bystré
21.2.2016 Čierne nad Topľou
28.02.2016 v MI umelá tráva – Topoľany
6.3.2016 v Stropkove umelá tráva- 13:20 Sedliská
13.3.2016 Parchovany
20.3.2016 neznámy
Maľovanie kultúrneho domu
V mesiaci január sme vymaľovali
priestory MKS – sálu a hlavnú chodbu,
Potrebujete nové bývanie? Túžite premeniť svoje
sny na realitu? Môžete sa realizovať a vymýšľať ako
kde došlo aj k redizajnu vzhľadu.
urobiť zo starého nové a vkusné bývanie.. Dávame
V nasledujúcom období sa budeme
Vám do pozornosti našu webovú stránku
venovať úprave bočných priestorov,
s nehnuteľnosťami, kde nájdete čelnú fotografiu
skladov a toaliet.
a popis príslušnej nehnuteľnosti. Kliknite si na našu
web stránku www.niznyhrusov.sk – Život v obci –
predaj nehnuteľnosti a nájdete tam stručné
informácie o nehnuteľnosti. V ponuke máme zatiaľ
päť domov ( dúfame, že sa naša ponuka postupne
bude rozrastať ) a jeden pozemok, ktorý je skôr
určený na poľnohospodárske využitie, nakoľko sa
jedná o pozemok, ktorý nie je napojený na
inžinierske siete. V sekcii Predaj nehnuteľnosti
nájdete popis domov s ich aktuálnou fotografiou
z čelnej strany . Bližšie informácie a telefónne číslo
na majiteľa nehnuteľnosti poskytujeme len vážnym
záujemcom na vyžiadanie na obecnom úrade. Ak
vlastníte nehnuteľnosť - či už dom alebo pozemok,
môžete ho b e z p l a t n e inzerovať na našej
webovej stránke. V prípade záujmu o inzerciu Vám
bližšie informácie poskytneme na obecnom úrade.

Jumping streda a piatok
Každú stredu a piatok od 18:00 hod je
pre Vás pripravená hodina Jumpingu
v kultúrnom dome. Na cvičenie sa
musíte
prihlásiť
prostredníctvom
www.vranov.onlinefit.sk
Jedna
hodina
je
spoplatnená
poplatkom 3,- eur, ktoré sa platia
u cvičiteľa.
Soft tenis a stolný tenis
Pripomíname nadšencom stolného
tenisu a soft tenisu, že denne môžu
využívať priestory kultúrneho domu
na trénovanie. Priestory je možné
prenajať na 1 hodinu za poplatok 3,5 €.
Kľúče od priestorov sú k dispozícii
v miestnom
Pohostinstve.
V priestoroch kultúrneho domu nie je
možné prevádzkovať žiadne iné
loptové športy. Priestory je možné
prenajímať od 16:30 do 21:00 hod.,
pondelok - sobota, ak nie je kultúrny
dom prenajatý na inú akciu.

Pripravované akcie:
Pozvánka
Obec Nižný Hrušov pozýva všetkých občanov,
ktorí majú záujem o soft-tenisový turnaj, aby sa
nahlásili na Obecnom úrade v Nižnom Hrušove
najneskôr do 19.02.2016. Podľa počtu záujemcov
sa urobí vylosovanie turnaja. Turnaj sa uskutoční
dňa 20.2.2016 v MKS Nižný Hrušov.
Pravidlá soft-tenisu sú rovnaké ako v riadnom
tenise, špecifikom je len penová loptička. Bližšie
informácie poskytne Mgr. Peter Babjak.

Gratulujeme naším jubilantom:
Február
Štefanová Anna 65r.
Marec
Mgr. Barkóciová Milena 60 r.
Hakošová Regina 65 r.
Babjačková Marta 65 r.
Dobranská Helena 65 r.
Tutková Anna 70 r.
Šandrej Juraj 70 r.
Minarčin Vladislav 75 r.
Šandrejová Margita 80 r.
Jusko Jozef 80 r.
-Agáta Jurasová-
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HRUŠOVSKÉ NOVINY

Naša dedina slávi okrúhlych
770 rokov
„Tam, kde je pôda otcov našich,
Tam, kde ti vonia vzduch i dážď,
Tam, kde mysľou blúdiš v spomienkach.
Kde ťa vždy niekto čaká,
kde ti je každý kameň vzácny,
kde možno aj dávne lásky máš.
Ten zázrak v tvojich myšlienkach
svojím domovom voláš.“
Nie je možné presne určiť začiatky vzniku
Nižného Hrušova. Nepriame dôkazy však
svedčia o tom, že Nižný Hrušov písal svoje
dejiny už v 13. storočí. Prvá zmienka o
Nižnom Hrušove, vtedy o Kurthueluse,
pochádza z roku 1246 v súvislosti so
starobylým hniezdom rodiny BagathRadvány. Počas stáročí menil sa aj názov
našej obce. V roku 1246 sa Nižný Hrušov
uvádzal ako Kurthuelus, neskôr Kertweles,
Nižný Hrussow, Hrušovík a od roku 1927
Nižný Hrušov. Rokmi sa menili majitelia,
zemepáni,
baróni,
duchovní,
učitelia,
predsedovia, starostovia a generácie ľudí,
ktorí budovali, rozvíjali, formovali našu obec
až do súčasnej podoby. K Nižnému Hrušovu
patrili osady Kiov, Sinkovce, KekSzeg,

Arač. Začiatkom 17. storočia tieto osady
zanikli. Ostali osady Kyjov, Ričijov a
Maloveska. O bohatej histórii našej dediny
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svedčia
kultúrne
pamiatky
obce.
Gréckokatolícky kostol Nanebovzatia Panny
Márie, rímskokatolícky kostol Božieho Tela
a Krvi, ktoré tvoria dominantu obce. Medzi
kultúrne pamiatky patrí kaštieľ postavený
v rokoch 1760 až 1770, kde svojho času žila
a tvorila poetka, spisovateľka a výtvarníčka
Anna Lesznaiova, vlastným menom Amália
Moscovitzová. V roku 1975 bol za kultúrnu
pamiatku vyhlásený Mohylník – 25 mohýl
a v roku 1986 Sídlisko Pod Hruny.
Naša obec nežije len minulosťou, píše svoje
dejiny deň po dni, píšeme ich my všetci,
Nižnohrušovčania.
Literatúra:
Mazák, Jozef: Náš Nižný Hrušov. Obecný úrad
Nižný Hrušov 1996, s. 7 – 17
-obecná knižnica-

Plány a projekty obce na rok 2016
Začal sa nový rok 2016 a preto mi
dovoľte Vás informovať o plánoch
a projektoch obce, ktoré chceme počas
tohto roka zrealizovať.
V prvom rade chcem pripomenúť
770. výročie prvej písomnej zmienky
o obci
Nižný
Hrušov.
K tejto
príležitosti
chceme
pripraviť
významnejšie trojdňové podujatie
v júli, kde by sme chceli prezentovať
históriu, tradície a zvyky z našej obce.
Pripravujeme
aj
niekoľko
spoločenských,
duchovných
a športových podujatí ktoré sa rozdelia
do piatka, soboty a nedele a tak
spoločne oslávime 770. výročie
Nižného Hrušova.
Samozrejme, aj tento rok chceme
pokračovať vo zveľaďovaní našej obce
a k tomu pripravujeme aj investičné
projekty.
V októbri 2015 sme začali
pripravovať veľký projekt „ Primárne
zníženie energetickej náročnosti
v objektoch OcÚ Nižný Hrušov.“
V tomto projekte sa uchádzame
o nenávratný
finančný
príspevok
(NFP) na zateplenie budovy becného
úradu, budovy
materskej
školy
a kultúrneho domu. Na budovách
chceme kompletne vymeniť dvere
a okná, zrealizovať zateplenie fasády
a strechy, doplniť bezbariérové vstupy
do
oboch
budov,
kompletne
zrekonštruovať
a zmodernizovať
kúrenie
s inštaláciou
tepelného
čerpadla s obnoviteľným zdrojom
energie, vymeniť v oboch budovách
zdroje
osvetlenia
za
moderné
a úsporné a v priestoroch kultúrneho
domu
doplniť
vzduchotechniku.
Týmto opatrením chceme získať
úsporu prevádzkových nákladov oboch
budov.

Druhý veľký projekt, ktorý chceme
financovať z dotácie Ministerstva
školstva, je dokončenie telocvične, na
ktoré ministerstvo vypísalo výzvu
začiatkom februára. Aktuálne prebieha
spracovanie potrebnej dokumentácie
k žiadosti.
Koncom
februára
očakávame
zverejnenie výzvy na výstavbu
„Zberných dvorov „. Aj tento projekt
už pripravujeme a naším cieľom je
vybudovanie zberného dvora na
separovaný odpad a vybudovanie
obecného kompostoviska. V projekte
sa uchádzame aj o získanie techniky
potrebnej na obsluhu zberného dvora
a realizáciu
separovaného
zberu
v obci, čím by sa nám podarilo
postupne znižovať poplatok za zber
odpadu v obci.
Štvrtým významným projektom,
ktorý sa už rovnako pripravuje je
žiadosť o NFP na dokončenie
kanalizácie v obci. Zverejnenie výzvy
očakávame v mesiacoch marec – máj.
V mesiaci december 2015 sme začali
pripravovať
podklady
k oprave
miestnych komunikácii. V blízkej
dobe bude s podkladmi a možnosťami
opráv oboznámená finančná komisia a
prerokuje sa ďalší postup.
V mesiaci marec chceme vyčistiť
okolie rybníka od náletových drevín
a tak zatraktívniť prostredie nielen pre
rybárov. Venujeme sa aj príprave
projektu
vyčistenia
židovských
cintorínov
a chceme
aj
ďalej
zveľadiť park na ulici Hušták.
Verím, že sa nám podarí naplniť
všetky tieto ciele a tak bude mať obec
lepšie občianske vybavenie a krajší
vzhľad.
– Ján Fenčák, starosta obce -

