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

Futbalová sezóna začína
Začiatok jarnej futbalovej sezóny A družstva FK Nižný Hrušov je v nedeľu 2.4.2017
prvým domácim majstrovským zápasom Nižný Hrušov – Kamenica nad Cirochou. Vstupné na
všetky domáce stretnutia bude počas jarnej sezóny 1 €. Ženy a deti do 15 rokov majú vstup na
zápas zdarma. Na každom domácom zápase bude pre divákov pripravená aj tombola.
Žrebovať budeme aj z lístkov pre ženy a deti do 15 rokov.
Začiatok jarnej sezóny žiackeho a dorasteneckého družstva je sobotu 29.4.2017 zápasom
Hencovce – Nižný Hrušov. Prvý tréning žiackeho a dorasteneckého družstva je 21.4.2017
o 16:00 hod na futbalovom ihrisku. V daný deň bude aj stretnutie rodičov žiackeho
a dorasteneckého družstva s vedením klubu, kde budú prezentované podrobné informácie
k tréningom ale aj zápasom na celú časť jarnej sezóny.
Veľmi radi privítame v našom žiackom a dorasteneckom družstve nové tváre a talenty,
ktoré prispejú k rozvoju futbalu v našej obci. Ak chcete prihlásiť Vášho syna alebo dcéru do
futbalového družstva, kontaktujte nás prosím na email adrese: futbalovyklub@niznyhrusov.sk
a my Vám poskytneme všetky podrobné informácie potrebné k registrácii.- Mgr. Peter Babjak29.4.2017
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Rozpis stretnutí žiackeho a dorasteneckého družstva
13:00 žiaci OFK Hencovce – FK Nižný Hrušov
15:00
Odchod autobusu o 12:00 hod od budovy
dorast
obecného úradu, predpokladaný príchod
späť 17:30 – 18:00 hod
13:00 žiaci OFK Tatran Bystré – FK Nižný Hrušov
15:00
Odchod autobusu o 12:00 hod od budovy
dorast
obecného úradu, predpokladaný príchod
späť 17:30 – 18:00 hod
13:00 žiaci FK Nižný Hrušov – ŠK Sačurov
15:00
Stretnutie v šatni FK o 12:00 hod
dorast
13:00 žiaci FK Sedliská – FK Nižný Hrušov
15:00
Odchod autobusu o 12:00 hod od budovy
dorast
obecného úradu, predpokladaný príchod
späť 17:30 – 18:00 hod
13:00 žiaci FK Nižný Hrušov – FK Soľ
15:00
Stretnutie v šatni FK o 12:00 hod
dorast
13:00 žiaci OcŠK S. Polianka – FK Nižný Hrušov
15:00
Odchod autobusu o 12:00 hod od budovy
dorast
obecného úradu, predpokladaný príchod
späť 17:30 – 18:00 hod
13:00 žiaci FK Nižný Hrušov – FK Vechec
15:00
Stretnutie v šatni FK o 12:00 hod
dorast
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Gratulujeme jubilantom
dátum
2.4.2017
9.4.2017
16.4.2017
23.4.2017
30.4.2017
7.5.2017
14.5.2017
21.5.2017
28.5.2017
4.6.2017
11.6.2017
18.6.2017

Issue

zápas
N. Hrušov - Kamenica n/C
Sedliská - N. Hrušov
N. Hrušov - Sačurov
Ulič - N. Hrušov
N. Hrušov - Ptičie
Soľ - N. Hrušov
N. Hrušov - Jasenov
S. Polianka - N. Hrušov
Hencovce - N. Hrušov
N. Hrušov - Kochanovce
Stakčín - N. Hrušov
N. Hrušov - Bystré

Inzercia
Klietky pre chov prepelíc, králiky,
činčily, pasce na líšky a kuny,
liahne na vajíčka, odchovne pre
kuriatka, krmítka a napájačky,
robíme rozvoz po celom
Slovensku, viac na
www.123nakup.eu,
Tel.: 0907 181 800
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Marec
Burašová Anna 60r.
Bedaj Michal 65r.
Berešová Božena 65r.
Cifruľák Jozef 70r.
Harakaľová Mária 75r.
Janičová Anna 75r.
Žolnová Mária 80r.

Apríl
Forgáčová Marta 65r.
Rajňaková Mária 65r.
Janoško Ján 70r.
Ing. Garbeľ Michal 75r.
Babjak Michal 75r.

Kultúrne podujatia
26.3.2017
Marec – mesiac knihy

17.4.2017
Veľkonočná diskotéka

30.4.2017
Stavanie mája

Kalendár obce na rok
2017
V podateľni obce (p. Jurasová)
si môžete zakúpiť stolový
kalendár
na
rok
2017.
Obsahom tohto kalendára je
prehľad kultúrno – športových
podujatí obce a samozrejme aj
vývozu
odpadu.
Všetky
informácie nájdete spojené do
jedného celku.
Cena za kus – 5,50 €.
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Len na účely obce

Priority roku 2017
Rok 2016 ubehol ako voda a my sme opäť starší, ale aj skúsenejší. V krátkom
pohľade do roku 2016 spomenieme, že sme sa venovali hlavne investičným
veciam, ako je pokračovanie v budovaní kanalizácie, dokončenie čističky
odpadových vôd, rekonštrukcii budovy futbalovej tribúny, vyasfaltovaniu vstupu
do areálu futbalového ihriska, vybudovaniu parku Huštáčik, modernizácii
priestorov kultúrneho domu a ďalším aktivitám, ktoré zlepšili život v obci. Obec
žila aj kultúrou a pripomenula si 770. výročie písomnej zmienky, rozbehli sme
partnerskú spoluprácu s mestom Hatvan a rozvíjali tradičné kultúrne podujatia,
ktorými je naša obec známa v celom regióne. Pripravovali sme aj projekty, ktoré
sa začnú realizovať v priebehu pár týždňov, ako je rekonštrukcia budovy obecného
úradu, materskej školy a kultúrneho domu, zvýšeniu bezpečnosti v obci osadením
radarových meračov, ale to už sú veci, ktoré nás čakajú v roku 2017.
V roku 2017 sa z pohľadu investícií budeme venovať pokračovaniu budovania
kanalizačnej siete a oprave komunikácií. Pripravujeme investíciu do miestnych
komunikácií na uliciach Huštak, Ondavská, Krížna a Letná. Väčšie opravy chceme
zrealizovať aj na ostatných uliciach, kde sú praskliny a výtlky. Toto sú
najdôležitejšie potreby Vás občanov,
ktoré chceme v tomto roku prioritne
realizovať. Ďalej sa budeme venovať aj zlepšovaniu podmienok pre šport v areáli
futbalového ihriska, ktorý chceme rozvíjať aj pre iné športové aktivity ako je
futbal. Počas mesiaca február sme sa zapojili do prípravy projektov, ktoré sa
pripravujú na vládnej úrovni pre rozvoj športu. Doplniť chceme aj vybavenie
v parku Huštáčik a pripraviť ešte lepšie podmienky pre deti, ale aj ich rodičov.
Aktuálne finalizujeme prípravu projektu zníženia energetickej náročnosti budovy
základnej školy, ktorú chceme zatepliť, čím sa výrazne znížia náklady na jej
prevádzku. Samozrejme, aktívne sa venujeme aj dofinancovaniu rozostavanej
telocvične. Do prvého kola sme podali aj žiadosť na rozšírenie kapacity materskej
školy o 10 – 12 miest. Realizovať budeme aj náhradnú výsadbu stromov za
stromy, ktoré sme museli počas roka 2016 vyrezať na verejných priestranstvách.
Aj v týchto dňoch pokračujeme v čistení obecných pozemkov a verejných
priestranstiev na ulici Bikač, Kerta, Konec, ale aj v miestnej časti Kyjov, od
náletových drevín. Pripravujeme aj rozsiahly materiál k výmene početného
množstva poškodených telefónnych stĺpov a skriniek telefónnych rozvodov, ktoré
značne kazia dojem z našej obce. Rozvoj obce chceme zlepšiť aj na úrovni služieb
obyvateľstvu prostredníctvom obecného sociálneho podniku s rozvozom jedál
a zabezpečením cateringových a reštauračných služieb. Do konca marca chceme
požiadať o dotáciu z ministerstva vnútra na výstavbu požiarnej zbrojnice pre
dobrovoľných hasičov a ich techniku. Nemôžem nespomenúť, že sme sa uchádzali
o dotáciu na vyčistenie rigolov mimo vodného toku. Ďalšou úlohou obce na rok
2017 je aktívne sa venovať vývoju demografickej krivky.
Priorít v našej obci, ktorým sa je treba venovať, je veľmi veľa. K tomu
všetkému je treba zohľadňovať možnosti ponúkané prostredníctvom výziev zo
štátnych, ale aj európskych fondov, ktoré nie vždy ladia s potrebami našej obce.
Veríme, že aj v tomto roku sa nám spoločne podarí realizovať projekty, ktoré
zlepšia život v našej obci.
- Ján Fenčák -

