Issue
Zber plastových vrchnáčikov z PET fliaš
Keďže sloganom našej obce je „Ľudia na prvom mieste“, chceme vás touto formou vyzvať, respektíve poprosiť,
k zberu plastových vrchnáčikov, ktoré následne obec vymení za peniaze, ktoré sa použijú na dobročinné účely – použijú sa
na liečenie chorých detí, ktoré majú vzácne choroby. Hrušov je široko ďaleko známy svojimi dobrosrdečnými
obyvateľmi, v dnešnej dobe má možnosť finančne pomôcť ľuďom, ku ktorým život nebol až tak ohľaduplný. Touto
formou však môžu pomôcť všetci malí aj veľkí. Plastové vrchnáčiky môžete nosiť pred podateľňu na OcÚ, kde na to bude
určená a aj patrične označená zberná nádoba, alebo ich počas zberu komodít PAPIER/PLASTY/SKLO/ KOVY nechať
v priehľadnom sáčku zavesené na bráničke pred vaším domom, ktoré zamestnanci OcÚ zoberú počas zberu olejov. Prvý
výťažok pôjde pre dievčatko, ktoré má chorobu motýlích krídel. Je to veľmi vzácna, ale nie nákazlivá choroba. Koža
je pri tejto chorobe citlivá ako motýlie krídla, akýkoľvek tlak či dotyk spôsobuje bolesť a jej poškodenie. Predstavte si, aké
strašné musí byť pre rodičov nemôcť objať svoje dieťa, pretože mu tým spôsobia bolesť. Bližšie informácie o dievčatku,
ktorému výťažok poputuje nájdete pri zbernej nádobe na vrchnáčiky, ale aj na webovej stránke obce.
-Janka Džubaková-

Starostlivosť o pozemky,
kosenie a údržba

Neudržiavané pozemky,
najmä tie,
ktoré nie sú kosené (napr. zanedbané
záhrady
a iné
pozemky)
môžu
spôsobovať zaburinenie susediacich
pozemkov, šírenie chorôb, resp. škodcov
rastlín a v neposlednom rade aj šírenie
alergénov, či rôzne respiračné ochorenia.
Obyvatelia obce sa preto často obracajú
na obecný úrad so svojimi sťažnosťami
na suseda a žiadajú, aby obec vyzvala
a prinútila vlastníka pokosiť pozemok.
Obecný úrad zasiela vlastníkom týchto
pozemkov výzvy, v ktorých vyzýva
vlastníkov na pokosenie pozemkov .
Problematiku udržiavania pozemkov
treba rozdeliť podľa toho, či ide
o poľnohospodársku pôdu alebo ostatné
–
nepoľnohospodárske
pozemky.
Udržiavanie poľnohospodárskej pôdy
(orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady, záhrady a trvalé trávne porasty)
kontroluje príslušný okresný úrad,
ktorý môže uložiť pokutu fyzickej alebo
právnickej osobe vo výške od 166 eur –
33.200,eur
za
každý
hektár
poľnohospodárskej pôdy. Ak ide
o poľnohospodársku pôdu, sťažujúci sa
sused môže podať na okresný úrad
oznámenie o priestupku fyzickej osoby
v zmysle §3 zákona č. 220/2004 Z.z.
Okresný úrad na základe oznámenia je
povinný začať konanie o priestupku.
V prípade
nepoľnohospodárskeho
pozemku môže občan podať oznámenie
okresnému úradu o priestupku fyzickej
osoby len v prípade, ak tento
nepoľnohospodársky
pozemok
je
v blízkosti
poľnohospodárskeho
pozemku a môže ho znehodnotiť.
Problém neudržiavaných pozemkov je
každoročný
a spôsobuje
problémy
hlavne susedom, žiadame teda všetkých
vlastníkov aby v čo najkratšej dobe
pristúpili k údržbe svojich pozemkov.
-Agáta Jurasová -
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Kontakt:
Tešíme sa na Vás.

Tel.:
057/ 44 93 200
e-mail: cateringhruska@niznyhrusov.sk
Adresa: Námestie Jána Pavla II., 520
094 22, Nižný Hrušov
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Len na účely obce

HRUŠOVSKÉ NOVINY
Gratulujeme jubilantom

Zabezpečíme :
- rodinné oslavy
- firemné akcie (prezentácie,
školenia, recepcie s obchodnými
partnermi)
- smútočné hostiny,
- svadobné hostiny,
- plesy,
- záhradné párty
Ponúkame :
- realizáciu podujatia na kľúč od
nápadu až po finálne upratanie
- obsluhujúci personál,
- komplet stravovací inventár, stand by
stoly
- podávanie teplých jedál, teplý pult,
servírovanie studených výrobkov,
alkoholických a nealkoholických
nápojov.

FVE

Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
09422 Nižný Hrušov
tel. 057/4493200
0905945299
IČO : 00332607

JÚL :
Sotáková Anna 60 r.
Sklár Milan 60 r.
Urban Ján 60 r.
Pavliš Ján 65 r.
Škarupa Matúš 70 r.
Popiková Anna 75 r.
Podubinská Mária 85 r.
AUGUST:
Janičová Božena 60 r.
Dobranská Zlatica 65 r.
Juhásová Bernardína 70 r.
Tomáš Juraj 75 r.

Informácie k
separovanému zberu
V prílohe tohto čísla Vám
prikladáme
informačný
leták
o správnej
separácii
komodít
PAPIER/SKLO/PLASTY/KOVY
a BIOODPAD.
Nezabúdajte,
že
krabice
z džúsov
a mlieka
patria
k PLASTOM. Pred vyhodením
zmenšite ich objem, napríklad
zašliapnutím.
V posledných mesiacoch sa
viditeľne znížila hmotnosť TKO
a zvýšila hmotnosť separovaných
komodít, čo poukazuje na Váš
zodpovedný prístup k životnému
prostrediu. Vývoj separácie v našej
obci podľa jednotlivých mesiacov si
môžete pozrieť na webovom sídle
obce www.niznyhrusov.sk.
V podateľni OcÚ si môžete aj
naďalej zakúpiť zberné nádoby a
farebné vrecia na separovaný zber.
V prípade
záujmu
vieme
sprostredkovať aj kompostovateľné
vrecká na kuchynský biologický
odpad, ktoré sa po čase samé vo
vašom kompostovisku rozložia.
-Janka Džubaková-

770. výročie obce - poďakovanie
Vážení občania, dovoľte mi poďakovať sa Vám za účasť na oslavách
770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nižný Hrušov. Veľmi nás
potešil Váš záujem a Vaša hojná účasť na trojdňovom podujatí, počas
ktorého sme chceli spropagovať našu obec, ukázať naše zvyky, tradície,
ponúknuť naše tradičné jedlá, predviesť remeslá, ale aj
prácu
záchranných zložiek, a k tomu ponúknuť príjemné zážitky v podobe
športu, hudby, spevu, muzikálu, modernej hudobnej scény a folklórneho
umenia. Silným duchovným zážitkom bola aj spoločná svätá omša. Pevne
verím, že sme Vám priblížili časť histórie Nižného Hrušova na výstave
a prednáškach v kultúrnom dome, a že ste sa z histórie dozvedeli veci,
ktoré ste o Hrušove doteraz nepoznali.
Veľké poďakovanie patrí aj celému organizačnému tímu –
zamestnancom OcÚ, všetkým miestnym organizáciám a inštitúciám, ktoré
pomáhali s prípravami a organizáciou. Poďakovanie patrí aj sponzorom,
bez ktorých by toto podujatie nebolo tak bohaté.
Našou snahou bolo pripraviť podujatie, v ktorom si každý nájde to
svoje. Podujatie, ktoré ukáže historickú, ale aj aktuálnu tvár Nižného
Hrušova.
Veríme, že Vaša hojná účasť je potvrdením toho, že sa nám podarilo
našu prvotnú myšlienku naplniť.
– Ján Fenčák, starosta obce –

V dnešnej uponáhľanej dobe je každý rád, ak si kde - tu ušetrí nejaký ten
čas. Sme radi, ak všetko zoženieme na jednom mieste a nemusíme
absolvovať nekonečný maratón nákupov. To platí dvojnásobne, ak plánujeme
nejakú rodinnú oslavu, posedenie, prípadne firemnú akciu. Vtedy sa nám
prípravy zdajú nekonečné. Máme pre vás dobrú správu. Obec Nižný Hrušov
zriadila novú obecnú firmu: Catering HRUŠKA Nižný Hrušov, Telefón:
057/ 44 93 200, e-mail: cateringhruska@niznyhrusov.sk. Sme tím, ktorý
ako „rýchla rota“ všetko rád zabezpečí za vás. Vyzdobíme priestor, ktorý si
vyberiete, nakúpime potraviny, navaríme a naservírujeme Vám chutné jedlo,
milo Vás obslúžime a všetko upraceme. Vynasnažíme sa, aby ste boli Vy a
Vaši hostia spokojní, nič vám nechýbalo a na danú akciu vám zostali len
krásne spomienky. Preto neváhajte a kontaktujte nás!
Ak by ste radi patrili do nášho tímu, lebo šikovných ľudí nikdy nie je dosť,
ponúkame vedľajší pracovný pomer – dohodou na pozíciu
- kuchár, kuchárka
- pomocný kuchár, kuchárka
- čašník, čašníčka
Svoju žiadosť a štruktúrovaný
životopis prineste, prosím, do
15. 8. 2016 do podateľne OcÚ.

