Radarové merače – koniec cestným pirátom v Nižnom Hrušove
Pred Veľkou nocou boli v obci nainštalované 3 ks radarových meračov na uliciach Konec, Hôrky a v miestnej časti Ričijov.
Tieto zariadenia vizuálne upozorňujú vodičov na ich aktuálnu rýchlosť. Ak vodič prechádza obcou predpísanou rýchlosťou
50 km/h, na displeji sa zobrazuje iba rýchlosť. Pri prekročení maximálnej povolenej rýchlosti v obci sa na displeji strieda
aktuálna rýchlosť vozidla s nápisom, ktorý má vodiča upozorniť na to, že sa nachádza v obci a už svojou rýchlosťou
ohrozuje obyvateľov. Nápisy na displeji sa budú po určitom čase meniť.
Radarový merač je vybavený aj prídavným štatistickým zariadením, ktoré zaznamenáva prejazd každého
motorového vozidla cez obec. V štatistike sa tak zobrazujú údaje, na základe ktorých sa dá zistiť presný počet
prechádzajúcich vozidiel v určitej hodine dňa a hlavne ich rýchlosť, o ktorú prekračujú maximálnu povolenú
rýchlosť v obci. Tieto údaje jasne ukazujú, počas ktorých dní a hodín našou obcou prechádza najviac vodičov,
prekračujúcich maximálnu povolenú rýchlosť. Na základe prvej mesačnej štatistiky sme identifikovali aj presné dni
a hodiny, kedy obcou prechádzajú početné skupiny rumunských dodávok, ktorých vodiči sú bezohľadní a neustále
ohrozujú obyvateľov našej obce rýchlou jazdou. Výstup zo štatistického zariadenia bude pravidelne poskytovaný
dopravnej polícii a vedenie obce na základe týchto údajov bude žiadať, aby oddelenie dopravnej polície vo Vranove
n/T prijalo ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov našej obce. Spolu s radarovými meračmi pribudol
v centre obce na stĺpe verejného osvetlenia informačný LED panel, ktorý vás informuje o dátume, presnom čase a aktuálnej
teplote. Veríme, že tieto nové zariadenia poslúžia k zvýšeniu bezpečnosti a informovanosti občanov našej obce.
-Ján Fenčák, starosta obce Foto redakcia

Cestná meteorologická stanica – miestna časť Ričijov
V miestnej časti Ričijov je na ľavej strane vozovky, v smere z Rakovca n/O do centra obce, vybudovaná cestná
meteorologická stanica. Toto meracie a informačné zariadenie vybudovala Správa a údržba ciest Prešovského kraja z grantu
Nórskeho kráľovstva spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Touto cestou by sme chceli
poďakovať riaditeľovi SÚC PSK stredisko Vranov n/T Ing. Michalovi Švábikovi, že práve kataster našej obce bol
vybraný k inštalácii modernej technológie, ktorá určite prispeje k zlepšeniu zjazdnosti ciest najmä v zimnom období.
Meteorologická stanica je vybavená informačným LED panelom, ktorý informuje účastníkov cestnej premávky o aktuálnej
teplote vzduchu, ale aj o teplote vozovky. Dispečer správy ciest má spolu s teplotou vzduchu a vozovky k dispozícii aj
údaj o rýchlosti a smere vetra, relatívnej vlhkosti vzduchu, rosnom bode, aktuálny pohľad na vozovku
prostredníctvom online kamery, čím tak môže rýchlejšie a presnejšie vyhodnotiť potrebu vyslania vozidla údržby na
tento úsek cesty.
K týmto údajom sa môže dostať aj verejnosť prostredníctvom internetovej stránky www.zjazdnosťpsk.sk , kde sú dostupné
aktuálne informácie zo všetkých 25 cestných meteorologických staníc, ktoré boli nainštalované v regióne Prešovského
samosprávneho kraja.
-Ján Fenčák, starosta obce -

Aktuality pre obyvateľov
• STAROSTLIVOSŤ O POZEMKY, KOSENIE A ICH ÚDRŽBA pripomíname vlastníkom pozemkov pravidelnú
údržbu a kosenie všetkých pozemkov v obci. V minulom roku sme riešili viacero sťažností a podnetov na nepokosené
pozemky, ktoré spôsobujú veľké problémy najmä susedom, a preto chceme dopredu upozorniť na potrebu
pravidelnej údržby a kosenia všetkých pozemkov v obci.
• ZODPOVEDNOSŤ MAJITEĽOV PSOV - opäť upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že ich povinnosťou je
zabezpečiť psa voči voľnému pohybu po verejných priestranstvách. V poslednej dobe došlo k 2 incidentom, kedy
voľne pohybujúce sa psy napadli hospodárske zvieratá obyvateľov obce a spôsobili tak škody na majetku.
Upozorňujeme, že za psa je plne zodpovedný jeho majiteľ. Ak sa bude voľný pohyb psov opakovať, obec zrealizuje
odchyt a všetky náklady spojené s odchytom prenesie na majiteľa psa. Za posledných 12 mesiacov obec zrealizovala
odchyt už 4 voľne pohybujúcich sa psov.
• PLÁNOVANÉ PRÁCE V OBCI - každý týždeň je na webovej stránke obce / http://www.niznyhrusov.sk/zivot-vobci/udalosti-v-obci/prace-v-obci/ zverejnená informácia o prebiehajúcich prácach v obci, kde občania získajú
informácie o práci obecných zamestnancov. V blízkej dobe budú obnovené nátery na mostných konštrukciách pri
miestnych komunikáciách, obnovené nátery autobusových čakární v miestnych častiach Kyjov a Ričijov, oprava
výtlkov na miestnych komunikáciách ulíc Kerta, Cintorínska, Námestí Jána Pavla II, Nová, Lúčky, Valal
a Družstevná ( ulice Letná, Huštak, Krížna a Ondavská pripravujeme k celkovej rekonštrukcii asfaltového povrchu ).

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Dňa 09.03.2017 sa konalo 15. riadne zasadnutie OZ, kde poslanci prerokovali
a schválili: - podanie žiadosti o NFP k projektu: „Zníženie primárnej energetickej
náročnosti Základnej školy v Nižnom Hrušove; - návrh podania zámeru o rozšírenie
priestorov a kapacity Materskej školy v N. Hrušove; - podanie žiadosti o dotáciu
z Ministerstva vnútra na vybudovanie požiarnej zbrojnice v celkovej hodnote 30.000,- €
s 5 % spoluúčasťou obce, čo tvorí 1.500,- €; - zakúpenie novej rozhlasovej ústredne
v hodnote max. 2500,- € z kapitálových výdavkov obce; - zakúpenie novej ručnej
strunovej kosačky v hodnote max. 450,- € z bežných výdavkov obce; - odpustenie
poplatkov za prenájom MKS a poplatkov za energie pri akcii „Karneval pre
dospelých“; - zámer o odpredaj obecného pozemku o výmere 65 m2 – parcela č. C-KN
115/1, LV č. 894; - podanie žiadosti o dotáciu z FPU v roku 2017 s názvom: Čitateľský
maratón v N. Hrušove v celkovej hodnote 5.265,- €, pričom spoluúčasť obce tvorí
265,- €; - návrh inventarizačnej komisie na vyradenie majetku podľa prílohy v celkovej
obstarávacej cene 1.115,- € a zostatkovej cene 0,- €.
16. riadne zasadnutie OZ – 12.04.2017: – návrh zmeny rozpočtu na rok 2017
podľa Rozpočtového opatrenia č. 1 za rok 2017; - predloženie žiadosti o NFP za účelom
realizácie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ v obci N. Hrušov,
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC2.2.1-2016-10, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce, - zabezpečenie
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, - zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu, na základe
predloženého PZ vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. 5223,- €, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce;
- podanie žiadosti o dotáciu z nadácie SLSP k projektu „Obecné studne Anny Lesznai“
v celkovej hodnote 5.915,- € so spoluúčasťou obce v hodnote 1.235,- €; - návrh podania
žiadosti o dotáciu z PSK na vybudovanie “Workoutového ihriska v parku Hušták“
v celkovej hodnote 3.200,- € so spoluúčasťou obce v hodnote 640,- €; - začatie prípravy
projektu z MVSR – Prevencia kriminality „Rozšírenie kamerového systému
a vybudovanie monitorovacieho pracoviska CCTV v obci N. Hrušov“; - návrh prípravy
projektu z Úradu vlády SR – Podpora rozvoja športu na rok 2017 „Vybudovanie
multifunkčného ihriska“ v športovom areáli obce;
- Ing. Adriana Hamašová -

Poďakovanie starostu obce dobrovoľným hasičom
Chcel by som sa takto verejne poďakovať všetkým členom DHZ za ich
pripravenosť a akcieschopnosť, ktorú preukázali počas veľkonočných sviatkov,
kedy prostredníctvom ich zásahu sa podarilo uchrániť majetok občanov našej
obce. Pochvalu si DHZ vyslúžilo aj od veliteľa zásahu profesionálnej jednotky
z Vranova n/T, s ktorou náš DHZ spolupracoval na zásahu. Ešte raz ďakujem
všetkým členom DHZ za ich ochotu pomáhať a verím, že aj do budúcna bude
DHZ Nižný Hrušov pripravený pomôcť všade, kde bude treba.
-Ján Fenčák, starosta obce -

Cintorín - kosenie a údržba hrobov
Aj počas tohto roka bude obec realizovať pravidelné kosenie celého areálu cintorína.
Kosenie je plánované v mesiacoch máj, jún, júl, september a október. Vždy po pokosení
časti cintorína oznámime obyvateľom cez obecný rozhlas, že cintorín bol pokosený,
aby si mohli prísť dokončiť očistenie hrobov.
Chceme požiadať všetkých, ktorí plánujú realizovať výmenu alebo opravu pomníkov,
aby každú opravu alebo výmenu prišli dopredu oznámiť do kancelárie obecného úradu
referentky Agáty Jurasovej. Každú stavebnú opravu alebo inštaláciu nového pomníka
alebo chodníka musí schváliť správca obecného cintorína. Cieľom tohto opatrenia je
zjednotiť stavebné úpravy okolo hrobových miest a chodníkov a tak zamedziť
vytváraniu výškových bariér medzi hrobovými miestami. Ďalej chceme zjednotiť šírku
chodníkov a zamedziť vytváraniu medzier medzi hrobovými miestami.
Od konca apríla do konca novembra budú na centrálnom cintoríne k dispozícii nádrže
na úžitkovú vodu určenú na zalievanie kvetín a čistenie pomníkov. Voda bude
pravidelne doplňovaná prostredníctvom DHZ Nižný Hrušov. -Agáta Jurasová -

Nová rubrika
Hrušovských novín

Čo povedala kronika?
V tomto vydaní HN začíname
s novou rubrikou, ktorá bude
pravidelne opisovať dôležité udalosti
z histórie našej obce zaznamenané
v obecnej kronike. Takto chceme
priblížiť bohatú históriu našej obce
mladším generáciám.
-Mgr. Emília BezekováPísal sa rok 1967. Celý rok 1967
sa vyznačoval veľkým suchom.
Predsedom
Miestneho
národného výboru bol Juraj
Adam. V plnom prúde prebiehala
úprava a výstavba našej obce,
občania v roku 1967 formou akcie
„Z“ odpracovali 1762 brigádnických
hodín, z toho 742 hodín pri výstavbe
tribúny, keďže v roku 1966 sa začalo
budovať nové futbalové ihrisko.
O desať rokov neskôr v roku 1977
sa začalo s výstavbou nových
obchodov, všetky práce odborne
viedol náš občan Michal Fedák.
V roku 1967 bol predsedom
Jednotného roľníckeho družstva
Juraj
Jurovčák,
začalo
sa
s výstavbou senníka zo železnej
konštrukcie, ktorý mal slúžiť na
uskladnenie krmovín. Dokončila sa
čerpacia stanica na pohonné hmoty.
Riaditeľom
Základnej
deväťročnej
školy
v Nižnom
Hrušove bol Andrej Hreha.
Správcom
Farnosti
Nižný
Hrušov bol d.p. Jozef Mríz.
Pred dvadsiatimi rokmi 21.
júna 1997 sa uskutočnila slávnostná
vysviacka
novokňazov,
našich
rodákov Michala Marčáka a Petra
Marčáka v Dóme svätej Alžbety
v Košiciach.
Citácia z kroniky:
Milí priatelia športu v Nižnom
Hrušove!
Športovci z „Motor FinsterwaldeSüd“ z DDR odohrali dnes, 3. júla
1977, športový porovnávací zápas
proti Vášmu športovému klubu.
Tento priateľský zápas si vždy
zachováme v našich spomienkach.
Vášmu
mužstvu
želáme
do
budúcnosti
veľa
športových
úspechov a zostávame s najlepšími
športovými pozdravmi
„Sport
frei!“
Vaši športovci z Finsterwalde.
Ing. Slávka Boguská
kronikárka

