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Zdravie je to najcennejšie, čo človek môže mať. Mnohokrát vo svojom živote sa stretávame s tým, že potrebujeme vzácnu tekutinu,
ktorou je krv. Priority človeka sa menia z okamihu na okamih. Aj v tejto uponáhľanej dobe musíme myslieť na budúcnosť. Preto obec
Nižný Hrušov chce vyzdvihnúť dlhodobý prínos členov Červeného kríža.
Dlhoročnou predsedkyňou bola donedávna pani Karolová, ktorej touto cestou ďakujeme za obetavú a nezištnú prácu. Napriek
svojmu vysokému veku viedla svedomito svoju činnosť, motivovala mladých darcov krvi a mnohokrát sama iniciatívne oslovovala
mládež k darovaniu. Patrí jej veľká vďaka a obdiv. Zdravotné problémy jej však už neumožňujú vykonávať túto funkciu, preto na
výročnej schôdzi bola zvolená do funkcie predsedu p. Katarína Vaverčáková, ktorú sme požiadali o odpovede na niekoľko otázok:
Koľko je v súčasnosti členov SČK?: Počet členov SČK v Nižnom Hrušove je už len 36. Členom SČK- Slovenského Červeného kríža môže byť
ktokoľvek, kto sa prihlási a vôbec nemusí byť darcom krvi. Aké sú vízie do budúcnosti? Získať nových členov do SČK. Naša miestna organizácia
potrebuje oživenie v podobe nových mladých členov a to je náš hlavný cieľ, ktorý aktívne podporuje aj starosta obce, čo aj verejne prezentoval na
našej výročnej schôdzi. V najbližšej dobe budeme hľadať s vedením obce spôsoby ako osloviť mladých a tak do roka splniť náš cieľ a získať aspoň 10
nových členov. Chcem požiadať občanov, aby sa zúčastnili darovania krvi, ktorá je veľmi vzácna a drahocenná tekutina. V minulosti bolo darovanie
krvi v Hrušove pravidelnosťou. Opäť by sme chceli obnoviť darovanie krvi a tak aktívne pomáhať Slovensku v záchrane ľudských životov. Ambícia
je zorganizovať minimálne raz ročne darovanie krvi do mobilnej krvnej banky priamo u nás v N. Hrušove. Úlohou SČK je aj osveta, preto by sme
chceli minimálne raz ročne usporiadať besedu za účasti odborníka, ktorý by našim obyvateľom odovzdal dôležité rady pre zlepšenie nášho zdravia.
Tento rok by sme chceli urobiť besedu s pani doktorkou na tému infarkt myokardu a diabetes mellitus. Samozrejme o termíne budeme občanov
informovať v spolupráci s OcÚ. Zorganizovať zájazd na kúpalisko do Maďarska ako odmenu pre aktívnych členov SČK, ale aj pre všetkých, ktorí
majú záujem o svoje zdravie. Chceme byť organizáciou, ktorá sa podieľa aj na spoločenskom živote a teda aj tak byť prínosom pre obyvateľov našej
obce. Majú členovia aj nejaké ocenenia? Veľký príklad si treba zobrať od pána Andreja Hromuľaka (1956), ktorý do dnešného dňa daroval 100-krát
svoju krv, čiže 100-krát pomohol chorým ľuďom, je stonásobným darcom krvi a stokrát mu za tie odbery ďakujeme. V roku 2015 sa stal
držiteľom plakety, získal najvyššiu plaketu prof. Kňazovického. Prajem mu ešte veľa zdravia, šťastia do ďalších rokov života, aby naďalej mohol
darovať krv a pomáhal chorým ľuďom, ktorí túto krv potrebujú. Ďalej Zlatú Jánskeho plaketu v roku 2015 získal pán Peter Marjov a pán Miloš
Barkóci, ktorí darovali 40-krát svoju krv. Taktiež im pekne ďakujem a prajem veľa zdravia a ešte veľa odberov. Dnes potrebujeme nových mladých
darcov krvi, aby sme aj do budúcna zabezpečili, že darcovstvo krvi má v N. Hrušove silné korene a že my Hrušovčania pomáhame celému okoliu
prostredníctvom tej najvzácnejšej tekutiny. Prosíme všetkých zdravých občanov od 18 do 60 rokov, aby darovaním krvi prejavili svoju ľudskosť
a spolupatričnosť k ľuďom, pre ktorých podanie krvi a krvných prípravkov znamená obnovenie zdravia alebo záchranu života.- Bc. K. Vaverčáková -

Futbal žiaci a dorastenci
Obec sa posledné 2 mesiace intenzívne
venuje športu mladých - futbalu. Ako viete
v obci máme žiacke aj dorastenecké
futbalové družstvá. Pozitívom je, že o futbal
je čím ďalej väčší záujem a to dokonca už aj
z radov dievčat. Preto sme sa rozhodli, že
vedenie obce zvolá rodičov všetkých hráčov
a hráčok
žiackeho
a
dorasteneckého
družstva a tak prediskutuj s nimi fungovanie
a organizáciu týchto družstiev. Chceli by sme
zozbierať podnety od rodičov, nastaviť
jednotný tréningový proces, ale aj
organizáciu zápasov. Našim cieľom je
zabezpečiť výchovu športovcov, ktorí budú
reprezentovať našu obec a zároveň vytvoriť
pre deti a mládež profesionálne podmienky
pre ich športové záujmy.
Na základe terajších poznatkov je
nevyhnutné do tohto procesu zapojiť aj
rodičov, hlavne žiackeho družstva.
Zásadne chceme vyriešiť 2 problémy,
s ktorými sa stretávame. Prvý je - účasť
a správanie sa hráčov na tréningoch.
Chceme, aby rodičia vedeli v ktorý deň a čas
je tréning, no chceme zlepšiť aj správanie
hráčov, ktoré často nemá nič spoločné so
športovým správaním.
Ako druhé - chceme zapojiť rodičov do
organizácie futbalových zápasov, nakoľko aj
tu sa zistilo, že hráč doma oznámi, že ide na
zápas, ale tam nedorazí. A tak náš cieľ je
nastaviť zodpovedne organizáciu žiackeho
a dorasteneckého družstva.
-redakcia-

Klub SANDOW: V pivničných priestoroch
pod obecným úradom už niekoľko rokov
funguje posilňovňa Klub SANDOW. Počas
mesiacov marec a apríl sa fungovaním
posilňovne
zaoberala
kultúrno-športová
komisia obecného zastupiteľstva a starosta
obce. Priestory posilňovne boli komplexnejšie
opravené (hlavne steny a elektroinštalácia),
nakoľko ich stav bol už nevyhovujúci. Stanovil
sa aj prevádzkový poriadok klubu a určili sa
zodpovedné osoby za jeho prevádzku. Klub
môžu navštevovať všetci občania Nižného
Hrušova po jednoduchej registrácii na
obecnom úrade u p. Jurasovej s poplatkom 5€/
mesiac alebo aj jednorazovým vstupom
s poplatkom 0,50 €/60 minút. Medzi základné
pravidlá patrí, že vzhľadom na veľkosť
priestoru posilňovne naraz môžu cvičiť
maximálne 4 športovci. Posilňovňa je pre
verejnosť prístupná denne od 8:00 hod. do
22:00 hod. Kľúče od priestorov sú v čase od
8:00 hod. do 15:00 hod. k vyzdvihnutiu na
obecnom úrade v kancelárii p. Jurasovej, ale aj
u zodpovedných členov klubu. Za činnosť
SANDOW zodpovedá:
Bodnár Peter zodpovedná osoba za posilňovňu, Ľoch
Vladimír – zástupca, Jakub Ondov – ul.
Bikač, Dávid Fabián – ul. Konec. Podrobný
prevádzkový poriadok je zverejnený na
webovej stránke obce www.niznyhrusov.sk –
inštitúcie – Sandow. Kontrolu priestorov
a dodržiavanie
prevádzkového
poriadku
vykonávajú
starosta
obce,
poverený
zamestnanec obce a poslanci obecného
zastupiteľstva.
-redakcia-

Areál futbalového ihriska
Areál futbalového ihriska postupne získava
nový šat. 11. mája prebehlo vyasfaltovanie
celej vstupnej zóny od hlavnej brány až po
tribúnu. Od polovice apríla postupne prebieha
zatepľovanie a úprava fasády celej budovy.
Fasáda dostáva nový sivozelený vzhľad.
13.mája prebehlo zbúranie starých sociálnych
zariadení, ktoré už boli v nevyhovujúcom
stave. Zatepľovacie
práce realizujeme
prostredníctvom sponzorských príspevkov na
materiál, ale všetky práce spojené so
zatepľovaním a úpravou fasády realizujú naši
„hrušovskí majstri„ akciou „Z“, čiže
svojpomocne (poďakovanie patrí: Miroslav
Jurek, Miroslav Jurek ml., Ondrej Janok,
Tomaš Kukuruc, Juraj Kukuruc, Pavol
Sklenar, Jozef Kovalik, Slavomir Dobranský,
Vratko Buraš, Ján Zolota, Juraj Kohút, Michal
Hromuľák, Milan Jusko, Milan Babjak,
Miroslav Dobranský, Ladislav Soták, Marek
Dupaľ).
Búracie práce nám pomohlo
zrealizovať PD Nižný Hrušov za výraznej
pomoci dobrovoľníkov, ktorým je šport
v našej obci blízky. Už teraz by sme všetkým,
čo pomohli materiálne, ale aj svojou prácou,
chceli poďakovať. Asfaltovanie areálu bolo
zrealizované prostredníctvom účelového daru
od spoločnosti Bukóza pre našu obec.
Keďže nová asfaltová plocha je vhodná
na nový šport, pre ktorý doteraz neboli v
našej
obci
vhodné
podmienky,
oznamujeme
všetkým
nadšencom
rekreačného korčuľovania na kolieskových
korčuliach, že môžu využívať celú časť
vyasfaltovaného areálu, preto bude malá
bránička do areálu otvorená 7 dní v týždni.
Apelujeme na širokú verejnosť, aby sa
priestoroch areálu správala zodpovedne
s ohľadom na vlastnú bezpečnosť. Vítaná je aj
pomoc dobrovoľníkov, ktorí chcú svojou
prácou skrášliť nielen areál futbalového
ihriska, ale aj celú našu obce.
-redakcia-
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Gratulujeme naším jubilantom:
Máj
Soták Ladislav 65 r.
Krajňáková Anna 65 r.
Sojková Mária 65 r.
Dupaľová Mária 65 r.
Szüczová Margita 75 r.
Galajdová Helena 75 r.

Jún
Kontuľ Milan 65 r.
Basanda Ján 65 r.
Novotný František 65 r.
Matiová Irena 75 r.
Čačková Anna 75 r.
Marčák Ján 95 r.

Úspešné projekty:
☼ Obec získala finančné prostriedky
na vypracovanie urbanisticko –
architektonickej
štúdie
obecného
cintorína v hodnote 4.750,- €. Štúdia
zahŕňa spracovanie celkovej vizuálnej
podoby cintorína so zapracovaním
nových hrobových miest.
☼ Obec získala dotáciu na kanalizačnú
sieť v hodnote 200.000,- €
☼ Občianske združenie Za rozvoj
Hrušova,
spoločnými
silami
v spolupráci s obcou a Nadáciou Pontis
získalo pre seniorov našej obce 3
počítačové zostavy, ktoré budú
v najbližšom
období
inštalované
v klube dôchodcov. Snahou obce je
poskytnúť priestor na vzdelávanie aj
starším vekovým skupinám.
☼ Obec bola úspešná v projekte DM
drogérie, kde náš projekt odborná
komisia vybrala ako najviac príťažlivý
a budú nám poskytnuté pracovné
pomôcky v hodnote 150,- € na
vyčistenie brehov rybníka. Brigáda sa
bude realizovať v mesiaci jún , o čom
Vás budeme vopred informovať.
Veríme,
že
spríjemníme
našu
oddychovú zónu.

770. výročie obce
Obec Nižný Hrušov si tento rok pripomína 770. výročie písomnej zmienky
o obci. Túto udalosť si chceme pripomenúť počas trojdňového podujatia v júli.
Začiatok osláv výročia je v piatok 8. júla 2016 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome
v Nižnom Hrušove. Pokračovať budeme v sobotu 9. júla od 10:00 hod. na
Námestí Jána Pavla II. a v kultúrnom dome. Približne od 15:30 hod. sa program
presunie do areálu futbalového ihriska, kde bude pokračovať športom, kultúrou,
zábavou pre deti, ale aj dospelých. Nedeľu 10. júla začneme slávnostnou svätou
omšou a vrchol celého podujatia bude v poobedňajších hodinách v areáli
futbalového ihriska. Dovoľte nám teda, už teraz Vás všetkých pozvať na
podujatie 770. výročia obce, kde si chceme pripomenúť históriu obce,
vyzdvihnúť kultúru našej obce, sprostredkovať stretnutie rodákov z našej obce
a samozrejme, vytvoriť rodinnú atmosféru, ktorá zblíži všetkých. Určite by ste
už dnes chceli poznať kompletný program. Ten je ešte stále v procese prípravy.
Chceme si však nechať pre Vás aj nejaké prekvapenie.
Pripraviť program na 3 dni je dosť
náročné, preto sa prípravou zaoberá
starosta,
komisia
poslancov,
pracovníci OcÚ a iní zamestnanci
obce. Starosta oslovil k spolupráci aj
obecné inštitúcie: Obecnú knižnicu,
Dobrovoľný hasičský zbor, Jednotu
dôchodcov,
Zväz
zdravotne
postihnutých, Ochotnícke divadlo,
Červený kríž, OZ za rozvoj Hrušova
spoločnými
silami,
Poľovnícke
združenie Vlčia hora, Rybársky zväz,
ale aj Poľnohospodárske družstvo,
Aukčnú sieň Darte, Hanušovské
múzeum
a
Hornozemplínske
osvetové stredisko.
K sobotňajšiemu programu sme
pozvali aj všetky obce Slovenska,
ktoré majú v názve Hrušov, čím
chceme
vytvoriť
spoluprácu
a nadviazať
nové
partnerstvá.
Pozvanie
doručíme
aj
našej
partnerskej obci z Poľska Iwonicz
Zdroj a pozvanie dostane aj vedenie
mesta Hatvan z Maďarska, s ktorými
by sme taktiež radi nadviazali
partnerstvo.

Takže 770. výročie nebude len
o oslavách, ale aj prostredníctvom
tejto príležitosti chceme získať
partnerov, s ktorými sa budeme
uchádzať o čerpanie eurofondov na
rozvoj a obnovu dediny.
Spomenuli sme už aj stretnutie
rodákov. Teda aj prostredníctvom
Vás občanov našej obce chceme
osloviť všetkých rodákov, ktorí žijú
niekde na Slovensku alebo vo svete,
aby si spomenuli na svoju rodnú obec
a pri príležitosti 770. výročia prišli na
návštevu do svojej obce k svojej
rodine, známym a priateľom. Hrušov
žije na celom svete a my chceme
spoznať, kde všade.
Srdečné pozvanie k 770. výročiu
teda patrí Vám všetkým, ktorí bývate
v Nižnom
Hrušove,
pochádzate
z Nižného Hrušova alebo žijete
v okolí Nižného Hrušova, čítate tieto
noviny v tlačenej podobe alebo
prostredníctvom obecnej webovej
stránky. Veríme, že sa spolu
stretneme 8. júla až 10. júla 2016.
- redakcia -

