Otvorenie múzea Anny Lesznai
Dr. Jaroslav Krajňak, PhD. naplnil svoj prísľub, ktorý dal počas osláv
770. výročia obce a otvoril múzeum Anny Lesznai. V utorok 27.09.2016
pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Petra
Plavčana, CSc. bolo slávnostne otvorené múzeum Anny Lesznai v galérii Darte.
V múzeu nájdete artefakty zo života Anny Lesznai, ale aj iné historické
predmety a fotografie z histórie Nižného Hrušova. Múzeum poskytuje komplexný
prierez históriou našej obce, sústredený na jednom mieste, aký sme tu doteraz
nemali. Múzeum je otvorené v pracovných dňoch od 10:00 do 17:00 hod. Vstup
do múzea je zdarma.
Dr. Krajňakovi PhD. patrí veľké poďakovanie za budovanie histórie Nižného
Hrušova a propagáciu Anny Lesznai, ktorá si zaslúži veľkú pozornosť na
Slovensku a vo svete.
Po otvorení a prehliadke múzea pokračoval minister školstva v návšteve
Nižného Hrušova prehliadkou budovy základnej školy, kde sa stretol s riaditeľkou
základnej školy, riaditeľkou materskej školy, ale aj s poslancami OZ a inými
osobnosťami z Nižného Hrušova na krátkej pracovnej porade spojenej s večerou.
S ministrom boli prerokované možnosti rozvoja školstva a športu v Nižnom
Hrušove, ktoré vedenie obce postupne pripravuje pre ďalší rozvoj obce.
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Výsledky JUNIOR.
O 3.miesto :
P. Marjov - G. Baran 11:5, 12:10, 11:7 (3-0)
FINÁLE
P. Sojka - T. Leško 11:4, 11:7, 12:10
Blahoželáme Patrikovi Sojkovi za premiérový
prajeme mu veľa ďalších úspechov.
Výsledky SENIOR.
Štvrťfinále:
J. Ragančík - M. Horský 11:8, 11:6
P. Babjak - J. Žolna 11:5, 14:12
M. Balický - J. Babjačok 11:7, 11:5
K. Leško - V. Bakajsa 11:9, 11:7 (2-0)

(3-0)
titul a

(2-0)
(2-0)
(2-0)

Semifinále:
M. Balický - P. Babjak 11:8, 11:8, 8:11, 11:9 (3-1)
K. Leško - J. Ragančík 12:10, 11:7, 11:3 (3-0)
3.miesto:
J. Ragančík - P. Babjak 11:8, 11:9, 5:11, 12:10 (3-1)
Finále:
M. Balický - K. Leško 11:8, 8:11, 8:11, 11:2, 11:4 (3-2)
Na záver jedno veľké ďakujem obci Nižný Hrušov a môjmu
spoluorganizátorovi Ivovi Roháčovi. Ďakujeme sponzorom
turnaja: firme Betpres s.r.o., Dr. Jaroslavovi Krajňákovi,
Milošovi Barkócimu, Vladovi Bakajsovi, p. Bažalíkovej a p.
Marčákovej za chutný guľáš, ale aj všetkým Vám, ktorí ste sa
zúčastnili
alebo
akokoľvek
pomohli.
ĎAKUJEME
- Mgr. Peter Babjak -
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Projekt „Obecné studne Anny Lesznai“

NOVEMBER

V našej obci na uliciach Valal, Námestie Jána Pavla II., Bikač, Kerta,
Huštak a na cintoríne máme studne, ktoré sú dnes zanedbané a už len
niektoré plnia svoju funkciu. Obec sa rozhodla, že tieto studne
zrekonštruuje a vytvorí jedinečné miesto prezentácie diel našej rodáčky,
svetovo uznávanej maliarky a poetky Anny Lesznai.
Každá studňa bude vyčistená, následne zrekonštruovaná, tak aby bola
funkčná, ale zároveň sa z nej vytvorí galéria, ktorá bude prezentovať
motívy výtvarných diel Anny Lesznai. Pri každej studni chceme vytvoriť
miesto na oddych a stretávanie sa tak, ako tomu bolo v minulosti, keď sa
ľudia stretávali pri studniach a tam prebrali život v obci, svoje radosti,
ale aj starosti. Vznikne tak jedinečná galéria, ktorá skrášli naše ulice.
Do projektu rekonštrukcie chceme zapojiť obecné inštitúcie
a združenia. Dobrovoľní hasiči zabezpečia vyčistenie studní. Organizácie
dôchodcov a občianske združenie sa budú podieľať na drobných
stavebných prácach a úpravách terénu, čo zabezpečí, že tento projekt
bude mať pre nás Hrušovčanov väčšiu hodnotu.
Podaním žiadosti o dotáciu z programu „Obnovy dediny“ by sme
chceli získať 5.000,-€ na realizáciu tohto projektu.. Samozrejme táto
čiastka nepostačuje na všetky studne, a tak budeme hľadať ďalšie zdroje
ako získať peniaze na rekonštrukciu všetkých studní. Ako prvú chceme
rekonštruovať studňu na ulici Bikač.
Po rekonštrukcii studní rozšírime trasu turisticko – náučného
chodníka „Po Hrušovských mohylách“ o tieto miesta, aby ich mali
možnosť nájsť aj návštevníci obce a turisti.
- Ján Fenčák -

Barkóciová Agnesa - 65 r.
PaedDr. Krajňák Tomáš - 70 r.
Makara Milan - 70 r.
Frena Juraj - 70 r.
Boronkay Michal - 75 r.
Janoková Anna - 85 r.

Kultúrne podujatia
3.12.2016
Mikuláš

18.12.2016
Vianočná besiedka

26.12.2016
Štefanská zábava

V sobotu 12.11.2016 sa uskutočnil v Kultúrnom
dome v poradí 8. ročník stolnotenisového turnaja.

„Ľudia

november 2016

Junáková Anna - 60 r.
Žiakom Nižného Hrušova sa v jesennej časti nedarilo. Chlapci skončili na poslednom mieste a nezískali ani bod.
Snahu im nemožno uprieť, ale kvalitou sme zaostávali za súpermi. Vedenie FK sa rozhodlo aj na základe nedostatočnej
disciplíny a výsledkov, že v jarnej časti sa musia prijať určité opatrenia, ktoré sme už začali realizovať. Veríme, že sa
podarí zvýšiť záujem detí o futbal a budeme vychovávať kvalitných hráčov pre ďalšie kategórie a neskôr aj samotné
„A“ mužstvo.
Naši dorastenci nemali najlepší vstup do sezóny, ale v posledných troch zápasoch nestratili ani bod a v tabuľke
poskočili na 5 miesto. Teší nás, že sa chalani z neúspechov otriasli a uvedomili si, že aj oni vedia vyhrávať. Pevne
veríme, že ak v jarnej časti budú hrať pod heslom: ,,Jeden za všetkých, všetci za jedného“ , získajú viac bodov, potešia
nás peknou hrou a skončia do 2. miesta.
FK Nižný Hrušov ukončil jesennú časť na peknom 6. mieste. Treba však pripomenúť, že náš celok má oproti
súperom o jeden odohraný zápas menej. Aj keď počas jesennej časti v našom klube došlo k viacerým zmenám, káder je
pripravený absolvovať zimnú prípravu. Určite do prípravy zapojíme aj našich dorastencov, ktorých chceme postupne
zapracovať do A mužstva. Veríme, že sa nám to podarí a aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým fanúšikom
za aktívnu účasť nielen na domácich zápasoch, ale aj na ihriskách súperov. Naším cieľom je peknou hrou prilákať na
štadióny čo najviac ľudí a v tabuľke sa umiestniť do 5. miesta. Počas jesene došlo k rekonštrukcii štadióna futbalového
klubu, preto by sme sa za podporu, finančné a materiálne zabezpečenie chceli poďakovať obci Nižný Hrušov a firme
Betpres s.r.o.
- Mgr. Peter Babjak -
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Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
09422 Nižný Hrušov
tel. 057/4493200
0905945299
IČO : 00332607

Kalendár obce na rok
2017
V podateľni obce (p. Jurasová)
alebo
elektronicky
na
ocu.nizny.hrusov@slovanet.sk
si môžete zarezervovať stolový
kalendár
na
rok
2017.
Obsahom tohto kalendára bude
aj
prehľad
kultúrno
–
športových
podujatí
obce
a samozrejme
aj
vývozu
odpadu. Všetky informácie
nájdete spojené do jedného
celku.
Cena za kus – 6,00 €.

