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Timei Bochinovej k získaniu Slovenského pohára žien vo futbale v ročníku 2016 - 2017.
Timea Bochinová, rodáčka z Nižného Hrušova, v drese Partizána Bardejov odohrala vo finálovom stretnutí celých
90 minút a po penaltovom rozstrele v pomere 4-1 nad ŠK Slovan Bratislava, sa tešila zo získania Slovenského
pohára žien vo futbale v ročníku 2016-2017. Timea, prajeme Ti veľa ďalších úspechov v športe, pevné zdravie a veríme,
že nezabudneš na svoju rodnú obec.
Timea je veľkým vzorom v ženskom futbale, ale aj v športe celkovo, a jej prostredníctvom by sme chceli osloviť
a povzbudiť mladé dievčatá k športovým aktivitám v našej obci.
Adriánovi Baranovi gratulujeme k 2. miestu v disku a 3. miestu v guli na súťaži
v ukrajinskom Mukačeve, ale aj k získaniu B - limitu na ME do 20 rokov v talianskom Grossete.
Podarilo sa mu to v disciplíne vrh guľou s výkonom 17,78 metra. V hode diskom to bol výkon 51,57 metra. Pred pár rokmi
by Adriánovi Baranovi málokto hádal také atletické úspechy, aké má za sebou dnes. Adrián je momentálne tri roky
reprezentantom SR, desaťnásobným medailistom z majstrovstiev Slovenska v dvoch vekových kategóriách, z toho
päťnásobným majstrom a to hneď v dvoch disciplínach - vo vrhu guľou aj v hode diskom. K tomu všetkému sa
Adrián venuje aj futbalu vo svojej rodnej obci. Adrián je brankárom nášho dorasteneckého družstva, ale obec
reprezentuje aj v bránke A družstva. Adrián veríme, že po tvojich šľapajach sa vydajú aj ďalší športovci z Nižného
Hrušova.Tebe prajeme veľa športových úspechov na ME do 20 rokov.
Obom reprezentantom: Timei aj Adriánovi, ale aj všetkým ostatným mladým, športovo nadaným ľuďom z našej obce,
budeme nápomocní pri vytváraní priaznivých podmienok pre rozvoj ich talentu. Veríme, že Vás naši šampióni inšpirujú,
a že obec získa ďalšie nové športové tváre, ktoré budú reprezentovať jej meno.
- Mgr. Miroslav Kužma -

Inzercia - predaj
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

Volejbalové ihrisko
V športovom areáli vedľa futbalovej tribúny sme pre vás
pripravili plochu volejbalového ihriska na tráve. Táto
športová plocha bude pravidelne udržiavaná – kosená
a pravidelne na nej budeme obnovovať aj čiary
označujúce hraciu plochu.
Volejbalové ihrisko je dostupné denne od 8:00 – 20:00
hod pre širokú verejnosť bez poplatku.
- Mgr. Peter Babjak -

Multifunkčné ihrisko
Obec pripravuje žiadosť na získanie nenávratného
finančného
príspevku
(NFP)
k vybudovaniu
multifunkčného ihriska. Projekt obsahuje oplotené
multifunkčné ihrisko, vrátane mantinelov a osvetlenia.
Projektovaný rozmer ihriska je 40 x 20 metrov. Malo by
byť v časti vedľa budovy futbalovej tribúny – na mieste
kde je teraz volejbalové ihrisko. Vyhodnotenie žiadosti
o NFP očakávame koncom letných mesiacov .
- Ján Fenčák, starosta obce -
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Gratulujeme jubilantom

Rekonštrukcia verejných budov

Máj

Ohlásená rekonštrukcia verejných budov sa začína s mesačným oneskorením
kvôli administratívnym kontrolám verejných obstarávaní a zákonným lehotám.
Rekonštrukcia budovy obecného úradu sa začína v pondelok 15.5.2017.
Zamestnanci obecného úradu budú pracovať do konca mája bez obmedzení
v pôvodných priestoroch. Počas mesiaca jún sa budú zamestnanci obecného
úradu premiestňovať do náhradných priestorov, o čom Vás budeme
pravidelne informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej
stránky. Priestor pošty bude počas rekonštrukcie obmedzený v prvej fáze na 7
pracovných dní. Počas rekonštrukcie priestorov pošty nebude možné na
pošte podávať žiadne zásielky, ani realizovať finančné operácie. Na tento
účel budú musieť klienti pošty využiť pobočky pošty v Rakovci n/O, v
Nižnom Hrabovci alebo vo Vranove n/T. Doručovanie poštových zásielok,
vyplácanie dôchodkov a sociálnych dávok bude prebiehať bez obmedzení.
O druhej fáze rekonštrukcie priestorov pošty vás budeme priebežne informovať
prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky. Rekonštrukcia budovy
kultúrneho domu bude prebiehať až počas letných prázdnin, ale prípravné práce
sa začnú už počas mesiaca jún. Od začiatku rekonštrukcie bude uzavretý
prechod medzi budovami obecného úradu a kultúrneho domu. Z dôvodu
rekonštrukcie bude obmedzené aj parkovanie pred budovou obecného
úradu a budovou kultúrneho domu. Prosíme občanov, aby počas
rekonštrukcie využívali na parkovanie parkovisko pri hlavnej ceste, oproti
nákupnému centru Jednota.

Jusková Mária 60 r.
Dupaľová Aneta 60 r.
Kreptová Anna 60 r.
Babjaková Anna 65 r.
Žolnová Marta 70 r.
Závadská Valéria 75 r.
Hromuľáková Mária 75 r.
Jurovčáková Irena 85 r.

Jún
Fedák Juraj 60 r.
Halkovičová Eva 60 r.
Babjaková Mária 60 r.
Demčák Štefan 65 r.
Forgáč Andrej 70 r.
Marčák Michal 70 r.
Adamová Pavlína 80 r.
Kaňuchová Magdaléna 80 r.
Bidleňová Anna 90 r.
Bakajsová Anna Juhás 90 r.
Najstarší obyvateľ obce
Marčák Ján 96 r.

Kultúrne podujatia
20.5.2017
Zemplínska ostrá kosa
Začiatok 10:00 hod Letná
ulica pri futbalovom ihrisku

1.6.2017
Deň detí
24.6.2017
Jánske ohne
Začiatok 18:30 hod
Miestny rybník

Čistenie a dláždenie priekop
Od druhej polovice mája sa začnú stavebné práce spojené s čistením
a dláždením priekop na uliciach Ondavská, Krížna, Hušták a Družstevná.
Predmetom prác bude strojové prehĺbenie a vyčistenie priekop popri miestnych
komunikáciách. Upozorňujeme občanov na ulici Ondavská, že v časti, kde
priekopy aktuálne nie sú, dôjde ku krátkodobému obmedzeniu vjazdu do
dvorov.
Priepusty osadené na vjazdoch k rodinným domom si musí každý vlastník
vyčistiť sám. Odpad z priepustov je nutné umiestniť na krajnicu miestnej
komunikácie a ten bude priebežne, stavebnou firmou odvezený.
Upozorňujeme, že stavebná firma ani obec nezodpovedajú za škody
spôsobené počas prác na potrubiach, ktoré sú vyústené do priekop popri
miestnych komunikáciách bez povolenia. Po vyčistení priekop bude na dno
priekop uložený betónový žľab pre zabezpečenie odtoku dažďovej vody.
Prosíme obyvateľov a vodičov motorových vozidiel, aby rešpektovali
dočasné dopravné obmedzenia a venovali zvýšenú pozornosť pri
prechádzaní úsekov, v ktorých sa budú realizovať stavebné práce.
Stavebné práce by mali trvať cca 4 - 6 týždňov, ak nebudú prerušené
poveternostnými vplyvmi.
- Ján Fenčák, starosta obce -

