Hrob partizána

Nedávno som pri lese Pahrunky objavil hrob
pochovaného
„sovietskeho“
partizána.
Trochou pátrania v archívoch sa mi podarilo
zistiť zopár informácií o tejto kapitole dejín
obce Nižný Hrušov. Druhá svetová vojna si
vyžiadala milióny ľudských životov a zasiahla
aj do pokojného života našej obce. Zachovali
sa zaujímavé dokumenty z tej doby ohľadom
padlých vojakov v obci. Nebudem opisovať
priebeh oslobodenia, ale následky vojny v
obci. Po skončení vojny okresné národné
výbory vyzvali obce, aby zaslali informácie,
či je na ich území pochovaný nejaký generál
alebo vyšší dôstojník. Neskôr 17.4.1946,
zaslali Obvodnému úradu NV v Rakovci n/O
obežník o započatí
exhumácie padlých
hrdinov Červenej armády. Dňa 1. - 2. mája
1946 vykopali 33 padlých vojakov Červenej
armády pochovaných v Nižnom Hrušove. Boli
v 18 jamách, takže museli byť v jednom hrobe
aj viacerí. Po vojne pozbierali mŕtvoly z polí a
z lesa a pochovali ich na miestnom cintoríne v
hornom rade od ulice Kerta. Možno boli
hroby aj inde v obci, nedá sa však zistiť
koľko.

Len u jedného vojaka vieme, ako sa volal.
Bol to Šimiľ Mailovič Abbasov, 19-ročný,
padol v Nižnom Hrušove 7.12.1944.
Pochovaný je spolu s ostatnými 32 padlými
vojakmi ČA na vojenskom cintoríne v
Michalovciach na Hrádku v hromadnom
hrobe. V Poši padol Jakov Jefimanič
Kabaľnov, 26-ročný, 9.12.1944. Hroby
exhumovali 5 chlapi z okresu Košice.
Nakoľko mŕtvoly boli v rozklade, dostali 13
litrov pálenky na dezinfekciu. Po vybratí
mŕtvol boli jamy vysypané vápnom
a zahrabané Jozefom Ferencom a Andrejom
Juskom. Ján Babjačok, Ján Ragan, Ján Čorej
a Michal Popik doviezli na vozoch 33 rakiev
z Michaloviec. Na celý priebeh dohliadal
„birov“ Juraj Škarupa. Auto na odvoz truhiel
si zabezpečil okresný výbor. Je predpoklad,
že zobrali len vojakov Červenej armády.
Partizánov nechali tam, kde ich pochovali.
Preto ostal hrob po vojne pri lese Pahrunky
neporušený až dodnes. 24.1.1949 zoznam
pochovaných vojakov uvádza, že v Nižnom
Hrušove sú pochovaní 2 nemeckí vojaci. V
Rakovci n/O je pochovaný nemecký vojak,
Anton Detschmannnar - zabitý mínou.

Hrušovskí Nemci boli zabití na konci obce, na
ulici Hurky, kde je dnes autobusová zástavka.
Tam bol koniec obce a prechádzal tade kanál.
V tomto kanáli našli zabitých 2 Nemcov a na
mieste ich pochovali, zabalených do vojenskej
„celty“. Po čase ich vykopali a preniesli na
obecný cintorín. V roku 1946 vykopali skoro
všetkých padlých vojakov ČA v susedných
obciach. Napríklad v Suchom v 3 jamách bolo
12 mŕtvol. V Lesnom bolo v 9 jamách 42
mŕtvol vojakov a vojačiek ČA. Podľa toho
vidieť , že hlavný nápor vojsk viedol cez cestu
Hradská a od Lesného. Aj nemecká armáda
mala straty na životoch, ale oni si svojich
padlých odvážali.
–Anton Vasiľ-

Voľby do NR SR – informácie pre občanov
Podnikateľská obec

Naša mužská spevácka skupina Hrušovčan funguje už viac ako 7 rokov. Z 13 aktuálnych
členov sa jednému – Ľuboslavovi Jurovčákovi, podarilo vydať v priebehu roku 2015
sólo album „A okolo Ondavi...“, ktorý zožal veľký úspech. Najnovšie CD našej mužskej
speváckej skupiny Hrušovčan s názvom „Kec v Hrušove hraju...“, rovnako ako aj CD
Ľuboslava Jurovčáka, si môžete zakúpiť v podateľni OcÚ a v pohostinstve Nižný
Hrušov. Námety v novom CD čerpali, ako pri svojej ostatnej tvorbe, z oblasti Zemplína,
hlavne z našej obce, ale aj okolia. Svojou svojráznosťou a umeleckou kvalitou
reprezentovali našu obec 17.1.2016 na Medzinárodnom ekumenickom festivale kolied
„GLORIA IN EXCELSIS DEO“ v Poľsku, kde získali ocenenie a krištáľový mikrofón.
Na otázku: „Ako bolo v Poľsku“ odpovedal vedúci skupiny Martin Marčák s úsmevom:
„Bola paradzina.“ Svoj titul 6-násobného laureáta sa budú snažiť obhájiť na speváckej
súťaži Roztoky v Banskom 05.júna 2016. Medzitým však svojím spevom a šarmom
zaútočia na Londýn, kde dostali pozvanie od svojich českých a slovenských bratov.
V budúcnosti plánujú určite nezaháľať a pokračovať vo vyhľadávaní, uchovávaní,
udržiavaní a propagovaní ľudových piesní, zvykov a tradícií nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí.
-Jana Džubáková-

V minuloročnom decembrovom vydaní Hrušovských
novín sme Vás informovali o prvom stretnutí s našimi
podnikateľmi. Po plodnej diskusii sa vytvorila databáza
podnikateľskej obce Nižný Hrušov. Sme veľmi
potešení, že sa naša podnikateľská skupina rozrastá.
Chceme veriť a dúfame, že sa bude aj naďalej rozrastať.
Od posledného stretnutia pribudli do podnikateľskej
obce ďalší členovia. V prípade záujmu si kliknite na
našu web stránku www.niznyhrusov.sk – inštitúcie
a firmy . Nájdete tam všetkých podnikateľov a SZČO ,
ktorí prejavili záujem spolupracovať s obcou. Členstvo
v tomto zoskupení je bezplatné a slúži celej obci
k informovanosti o využívaní služieb podnikateľskej
obce.
–Marta Sklárová-

Odpadové hospodárstvo obce v skratke
V decembrovom čísle sme Vám priblížili nový zákon č.79/2015 o odpadoch a aj zmeny, v ktorých duchu sa tento nový zákon bude
niesť. Oboznámili sme Vás s povinnosťami, ktoré sa konkrétne vzťahujú práve na Vás obyvateľov obce Nižný Hrušov.
Upozorňujeme, že na podpisovanie dohôd o domácom kompostovaní máte čas iba do konca februára.
Zároveň Vás žiadame, aby ste na miesta, kde boli doteraz postavené 1100 l nádoby na zber skla, neodkladali žiaden odpad.
Nádoby na zber skla boli v poslednom januárovom týždni stiahnuté zo všetkých ulíc obce. Vývoz triedeného skla prebieha v obci už
iba prostredníctvom vriec, ktoré zberová spoločnosť odoberá spred každej domácnosti podľa ročného harmonogramu. Sklu prislúchajú
zelené vrecia, ktoré Vám budú distribuované v mesiaci február. Deň distribúcie vriec bude oznámený prostredníctvom rozhlasu
a oznamom na webovej stránke obce.
V prílohe tohto čísla máte harmonogram zberu jedlých olejov a tukov na rok 2016. Deň zberu jedlých olejov a tukov je totožný s dňom
zberu komodít papier/plasty/sklo/kovy. Pripomíname Vám, že na zber jedlých olejov a tukov slúžia plastové fľaše (napr. od
minerálky...). Zber jedlých olejov a tukov budú vykonávať zamestnanci OcÚ.
V tabuľkovej forme nižšie Vám prikladáme porovnanie separácie odpadov medzi rokmi 2014 a 2015 podľa jednotlivých komodít.
Veľké poďakovanie Vám patrí za to, že si udržiavate svoje okolie a životné prostredie čisté. Dúfame, že v budúcnosti budete pri
separácii odpadu
len a len napredovať tak, ako sme to mali možnosť vidieť pri poslednom zbere
komodít
PAPIER/PLASTY/SKLO/KOVY a jedlé oleje a tuky.
–Jana Džubáková-

Porovnanie odpadu za roky 2014-2015
2014/t
0,99
15,44
12,5
160,59
74,87
264,4

2015/t
9,71
18,17
18,63
0,07
170,29
50,94
267,81

Na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijaté VZN o reklame a umiestňovaní informačných
a propagačných zariadení na území našej obce. Toto VZN nariaďuje, kde všade sa môžu reklamy
a inzercie umiestňovať. Táto reklama je spoplatnená a všetky možnosti reklamy sú uvedené v tomto
VZN č. 2/2016. V skratke si ich zhrnieme:
Webová stránka Obce Nižný Hrušov
Obecné noviny
Autobusové zastávky
Nástenka Obecného úradu a verejná oznamovacia tabuľa
areál futbalového ihriska
konštrukcie obecných areálov (pohostinstvo)
BBO – veľkoplošné pútače.
Táto reklama nesmie narúšať vzhľad obce, ohrozovať verejnú bezpečnosť a poriadok, ani brániť
v rozhľade na pozemnú komunikáciu, obťažovať okolie a prostredie hlukom alebo osvetlením.
Svojvoľné umiestňovanie reklamy a inzercie je prísne zakázané a považuje sa za hrubé porušenie
nariadenia obce a z tohto titulu je aj sankcionovateľné.
Bližšie informácie
o poplatkoch, možnostiach reklamy a inzercie nájdete na webovej stránke www.niznyhrusov.sk –
úradná tabuľa – VZN č. 2/2016
-Marta Sklárová-

Hrušovčan v Londýne

Komodita/rok
papier
sklo
plasty
kovy
komunálny odpad
VO kontajner
Spolu

AKTUALITY

Porovnanie
+8,72 t nárast oproti r. 2014
+ 2,73 t nárast oproti r. 2014
+ 6,13 t nárast oproti r. 2014
/začiatok zberu/
+9,7 t nárast oproti r. 2014
- 23,93 t pokles oproti r. 2014
+ 3,4 t nárast oproti r. 2014

Odpad 1/2016

VKK kont.
2,54t
Komunál
11,63t
Plasty
1,2t
Papier
1,3t
Sklo 4t

Dňa 5. marca 2016 (sobota) sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V
uplynulých dňoch bolo do každej obývanej domácnosti doručené Oznámenie o čase a mieste konania
volieb a Zoznam kandidátov, avšak dávame do pozornosti ešte niekoľko základných informácií:
Voľby do NR SR sa v našej obci budú konať v Kultúrnom dome N. Hrušov v čase od 7:00 hod. do
22:00 hod.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisie (ďalej len
OVK) svoju totožnosť predložením platného občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť
vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu OVK
odoberie. Potom OVK zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie
lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a
obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa odoberie do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi,
ktorý nevstúpi do tohto priestoru, OVK hlasovanie neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho
kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez
ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním
poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať
poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom
kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné
hlasy sa nebude prihliadať.
Na požiadanie voliča mu OVK vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené
lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť OVK, má právo vziať do priestoru na
úpravu hlasovacích lístkov inú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do
obálky a prípadne aj do volebnej schránky. Členovia OVK nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má
právo požiadať obec/OVK o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky (len v územnom
obvode volebného okrsku, pre ktorý bola OVK zriadená).
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej
schránky na odloženie takýchto hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude
uložená pokuta 33 €.
Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá obec na
jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní
hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne alebo v listinnej
forme (aj elektronicky e-mailom) alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Osobne môže
volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb
v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. V listinnej forme alebo
elektronicky môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola
doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec zašle hlasovací
preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na adresu trvalého pobytu, alebo na inú
korešpondenčnú adresu uvedenú voličom v žiadosti, najneskôr 3 pracovné dni od jej doručenia.
Prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Splnomocnenie
na prevzatie hlasovacieho preukazu nemusí byť úradne overené.
Ak volič v žiadosti zaslanej v listinnej forme alebo elektronicky uviedol, že hlasovací preukaz
prevezme iná osoba, musí uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Obec vydá
hlasovací preukaz takejto osobe bezodkladne, najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania
volieb v úradných hodinách obce. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť
svojím podpisom.
–Ing. Adriana Hamašová-

Tak ako každý rok tak aj tento rok
bude Poľnohospodárske družstvo
ponúkať občanom záhumienky.
Záhumienky budú na hone Močer
za Ričijovom na pravej strane
a poľnohospodárske družstvo ich
bude pre občanov pripravovať
v jarnom
období.
Presná
informácia o príprave záhumienok
bude ohlásená v rozhlase. .
●
Výročná
členská
schôdza
Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých, ktorá sa mala konať
13. februára 2016, sa z dôvodu
pôstneho obdobia prekladá na 9.
apríla 2016, t. j. na sobotu.
●
Na obecnom rybníku sa začalo
s výstavbou dvoch drevených
lavičiek. Takýto dobrý nápad
dostali chlapi z rybárskeho zväzu,
ale ruku k dielu priložili aj chlapi
zo susedných obcí. Lavičky nám
umožnia prechod na druhú stranu
rybníka. Jedna lavička je už
občanom sprístupnená a druhá je
vo výstavbe.
Pomocnú ruku pri výstavbe
ponúkol aj urbariát Nižný Hrušov a
urbariát
z Nižného Hrabovca.
Poľnohospodárske
družstvo
poskytlo panely na pevnejšie
osadenie lavičiek. Obecný úrad
a Slovenský rybársky zväz Vranov
nad Topľou prispeli finančnými
prostriedkami na
potrebný
materiál.
Pred osadením týchto lavičiek bolo
potrebné vyčistenie brehov rybníka
od
náletových
drevín.
Na
vyčistenie a usadenie lavičiek bolo
potrebné použiť ťažkú techniku.
Vo veľkej miere svojou vlastnou
technikou pomohol Peter Vasiľ.
Dĺžka oboch lavičiek je v priemere
20 m a šírka 1 m.
Slovenský Rybársky zväz Vranov
nad Topľou sa v teplom období
postará o nátery týchto lavičiek. Aj
naše
poľovnícke
združenie
podporilo túto realizáciu svojimi
nápadmi.
Spolupráca na ďalšie obdobie je
vítaná od všetkých občanov, ktorí
svojím dobrým nápadom a
pomocnou
rukou
prispejú
k zveľadeniu
nášho
rybníka.
Pripojme ruku k dielu a spoločne si
skrášlime náš rybník. Do budúcna
sa
pripravuje
aj
realizácia
vyčistenia studničiek a výstavba
novej rybárskej chaty.
-Ing. Adriana Hamašová-

