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AUGUST:
Roško Ján 65 r.
Milniček Jozef 65 r.
Hrinda Ján 65 r.
Gaďová Rozália 65 r.
Hromuľáková Mária 70 r.
Holinková Mária 70 r.
Krajňák Štefan 80 r.
Kačúrová Anna 80 r.
Bidlenčíková Helena 80 r.
-Agáta Jurasová-

EV 5239/15

Len na účely obce

» Odpadové

» Prázdninové aktivity

hospodárstvo

Obec pripravila pre deti
aktivity, ktoré podporovali
ich zdravý rozvoj a
kreativitu. Svoj voľný čas
strávili tvorením,
nadväzovaním priateľstiev
a príjemne sa zabavili.

Odpadové hospodárstvo
v našej obci si vyžaduje
nutné zmeny. Ako
ušetriť? Ako nakladať
s odpadom?

Viac str. 3

Gratulujeme jubilantom
JÚL:
Mikloš Ján 65 r.
Suszková Margita 65 r.
Marčáková Margita 70 r.
Grešková Helena 75 r.
Radová Helena 80 r.
Žolnová Anna 80 r.

MK SR

SEPTEMBER:
Kukuruc Ján 60 r.
Škarupová Anna 60 r.
Šandrej Ján 65 r.
Žolnová Marta 65 r.
Naňák Jaroslav 70 r.
Pastiriková Anna 70 r.
Hreňko Ján 70 r.
Majerníková Mária 75 r.
Kukurucová Mária 80 r.
Babjaková Mária 85 r.
OKTÓBER:
Radová Marta 60 r.
Griba Michal, Ing. 65 r.
Raganová Marta 70 r.
Kužma Miroslav 70 r.
Čintalová Mária 80 r.
Kukuruc Jozef 85 r.

Viac str. 6

Nižný Hrušov pozná celé Slovensko
V úvode tohto čísla Hrušovských novín mi dovoľte poďakovať sa
Vám všetkým za reprezentáciu a zviditeľnenie Nižného Hrušova
prostredníctvom súťaže „Dedina roka“ a televíznej relácie „Naj
dedinka Slovenska“.
21. júna sme za Vašej pomoci pripravili v kultúrnom dome skvelú
prezentáciu našej obce pre národnú hodnotiacu komisiu z programu
Obnova dediny. V tejto súťaži sme uspeli a získali ocenenie
„Dedina ako partner“.

Do televíznej súťaže RTVS o titul „Naj dedinka Slovenska“
našu obec prihlásil regionálny novinár Imrich Makó. Aj keď
sme v konečnom hodnotení, ktoré bolo realizované
prostredníctvom SMS hlasovania, nezískali najväčší počet
hlasov, Nižný Hrušov spoznalo celé Slovensko. Vďaka Vášmu
záujmu sme dokázali pomôcť rodine Mazárovej. Veľké
poďakovanie patrí ženám, dievčatám a Mužskej speváckej
skupine Hrušovčan v skupinovej prezentácii obce. Rodinná
oslava ukázala veľkú rodinu Nižného Hrušova. Žienky, ktoré
piekli lokše pred kamerou, ukázali náš recept celému Slovensku.
Veľké nedeľné finále vďaka Vám a Vašej podpore bolo
neuveriteľné, za čo Vám ako aj všetkým, ktorí pomáhali
organizovať tieto dni, patrí ešte raz veľké POĎAKOVANIE.
- Ján Fenčák -
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Implementácia projektov obce
Program obnovy dediny – 4.750,- €
podpora z environmentálneho fondu
na projekt „Obecné studne Anny
Lesznai v Nižnom Hrušove“ priniesla
zrekonštruovanie obecnej studne
na ulici Bikáč.

Akvizícia knižníc – 1.000,- € nákup
nových kníh do obecnej knižnice.

Nadácia Slovenskej sporiteľne
podporila náš projekt „Obecné
studne Anny Lesznai v Nižnom
Hrušove“. S jej finančnou pomocou
v hodnote
4.680,€
obec
zrekonštruovala obecnú studňu
Jurovka
za
gréckokatolíckym
chrámom. Bol vytvorený priestor
na
oddych
a znovunavrátenie
stretávania sa ľudí pri zdrojoch
vody. V studni je zapracovaný
knihobox, kde sa na pravidelnej
báze
budú
vymieňať
knihy.
Obyvateľ obce, či turista, má
možnosť príjemného posedenia,
oddychu a relaxu s knihou v ruke.
Obecná knižnica zabezpečí výmenu
kníh v knihoboxe.

Nadácia Volkswagen – 1500,- € projekt „Po hrušovských mohylách
2017“.
Občianske združenie Za
rozvoj Hrušova, spoločnými silami
v spolupráci s obcou sa postaralo
o doplnenie turisticko - náučného
chodníka
o informačné
tabule
umiestnené
na
autobusových
zastávkach. Hlavnou myšlienkou
projektu
bolo
prilákať
viac
návštevníkov turisticko - náučného
pochodu,
ktorý
sa
organizuje
každoročne 15. septembra. V tomto
roku sa pochod rozšíril aj o stretnutie
s obyvateľmi obce Lesné. Starosta
obce Lesné p. Peter Bobík spolu
so zástupcom našej obce Mgr. Petrom
Babjakom podpísali Pamätný list
s názvom „Hranice katastrov nás
nikdy nerozdelia.“

Spolupráca s obcou Lesné
15.9.2017 obec Nižný Hrušov a obec Lesné prebudili k životu
už roky pretrvávajúcu blízkosť oboch obcí. Stretnutie občanov oboch
obcí sa uskutočnilo pri mohyle Hradská. Práve mohyly, ktoré ležia
na hraniciach katastrov, ponúkajú možnosť utvrdzovať vzťahy
a budovať novosť medzi obcami. S obcou Lesné máme veľa
spoločného - v prvom rade spomínané mohyly. V minulosti naše
obce spojila významná maliarka, spisovateľka a rodáčka našej obce
Anna Lesznai, ktorá umelecké meno prijala po obci Lesné. S obcou
Lesné žijeme aj budúcnosťou: v štádiu spracovania je vybudovanie
a označenie cyklotrasy spájajúcej obe obce. MAS Duša plánuje
rozšírenie cyklotrasy až po Vinianske jazero. -Mgr. Emília Bezeková-

Projekt „Po hrušovských mohylách 2017“ finančne podporila Nadácia Volkswagen
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Odpady v našej obci
Prešlo dlhšie obdobie, kedy sme nekomunikovali nič o vývoji odpadového hospodárstva
v našej obci. V januári sme urobili komplexnú analýzu minulého roka. Na základe výsledkov
sme začali od februára do konca mája počítať pred každým vývozom komunálneho odpadu
počet nádob, plastových vriec, tašiek a krabíc, ktoré odpadová spoločnosť vyviezla. Touto
kontrolou sme sa chceli ubezpečiť, že reálne vyvezené množstvá súhlasia s fakturovaným
množstvom. Keďže nám narastá množstvo separovaného odpadu a klesá nám množstvo
komunálneho odpadu, zamerali sme sa na počet vyvezených nádob, lebo tam sa pokles
neprejavil. Ale dôvod, prečo Vám toto opisujeme, je trošku iný. Zistili sme, že málokto vie,
z čoho sa skladá ročný poplatok za odpad, ktorý musí zaplatiť každý občan prihlásený
k trvalému pobytu v obci. Občan platí ročne poplatok 11,50 € na osobu za likvidáciu
komunálneho odpadu. Za likvidáciu separovaných odpadov od polovice roka 2016 obec a ani
občania neplatia . Náklady za separovaný zber obci prepláca zo zákona spoločnosť Envipak,
ktorá je členom Organizácie zodpovednosti výrobcov OZV.
Koľko stoja obec naše odpady :
- 1 tona komunálneho odpadu 10,63 €
- Vývoz (vyklopenie) nádoby na odpad 110 litrov ( 240 alebo 1100 litrov ) 1,32 €
- Preprava veľkoobjemového kontajnera 1 km v cene 1,20 €
Náklady vývoznej faktúry za konkrétny mesiac:
2,03 ton papier poplatok 0,- €
4,53 ton skla poplatok 0,- €
2,88 ton plasty poplatok 0,- €
0,10 ton kov poplatok 0,- €
13,33 ton zmesový komunálny odpad 66,38 €
2,22 ton veľkoobjemový komunálny odpad 98,97 €
82 km preprava veľkoobjemového kontajnera 98,40 €
120 minút manipulačné veľkoobjemový kontajner 105,60 €
939 ks vyvezených smetných nádob (nádoba alebo vrece, alebo taška) 1239,48 €
Spolu za odpad: 1608,83 €
Na vyššie uvedenom príklade vidíte, že ušetriť dokážeme hlavne na 2 položkách.
Prvá položka je počet vyvezených smetných nádob. A ako vlastne všetci ušetríme?
1) na vývoz je treba dať iba plnú nádobu – ak dávate každých 14 dní vyviesť polovičnú
nádobu, tak zbytočne navyšujete náklady, lebo vývoz nádoby je započítaný vždy aj keď je
v nádobe minimum odpadu.
2) ak ku nádobe postavíte ďalšie vrece a k nemu ďalšiu tašku, tak obec a teda aj vy musíte
zaplatiť 1,32 € za každú nádobu, vrece alebo tašku, preto je dobré, ak máte viac odpadu ako je
1 nádoba, aby ste odpad dali do jedného vreca, čím znížite náklady na vývoz o 1,32 €;
3) ak by ste sa zamerali na triedenie a separáciu odpadu a v komunálnom odpade by nebol
žiaden plast, sklo, papier, kov, tak nemusíte tak často vyvážať nádoby na komunálny odpad,
čím klesne ich celkový počet a tak opäť znížime poplatky, ktoré platí obec – resp. občania za
komunálny odpad
4) ak by sa v nádobách na komunálny odpad nenachádzal žiaden biologický odpad (šupky zo
zemiakov a iného, zbytky jedla, pokosená tráva a iný biologicky rozložiteľný odpad) opäť by
nemuseli tak často vyvážať nádoby na komunálny odpad, čím klesne ich celkový počet a tak
znížime poplatky, ktoré platí obec – resp. občania za komunálny odpad
5) ak na zberné miesto doveziete veľkoobjemový odpad, v ktorom je namiešané sklo, plasty,
papier alebo kov, rýchlejšie sa kontajnery zaplnia a za ich vývoz opäť zaplatíme, čiže preto je
veľmi dôležité aj veľkoobjemový komunálny odpad roztriediť. Veľmi často sa do
veľkoobjemového odpadu dostáva starý nábytok a iné drevo, ktoré sa dá využiť ako palivové
drevo, čím sa značne zníži objem komunálneho odpadu, ktorý končí vo veľkoobjemových
kontajneroch a preto aj tu je veľký priestor na šetrenie našich peňazí.
Všetky tieto kroky, ktoré navrhujeme na zníženie množstva komunálneho odpadu a tým aj
zníženie poplatku za odpad, vzišli z kontrol, ktoré sme robili takmer 5 mesiacov v celej obci.
Počas kontrol sme počítali pripravené smetné nádoby, vrecia a tašky na vývoz. Na každej
ulici sme otvorili niekoľko nádob a vriec a skontrolovali ich obsah. Čiže naše odporúčania ako
si vieme sami znížiť náklady na vývoz odpadu na 1 osobu v našej obci sú navrhnuté podľa
reálnych zistení z našej obce. Ak všetci začneme viac triediť a znížime objem komunálneho
odpadu a počet vývozov smetných nádob, tak po 1 roku sa to premietne aj do zníženia
poplatku za komunálne odpady na 1 osobu. Ak sledujete správy ministerstva životného
prostredia, tak práve sa pripravuje novela zákona o odpadoch, kde minister žiada zvýšiť
poplatky za komunálny odpad vyvážaný na skládky a teda aj toto je signál pre nás, aby sme
začali viacej triediť odpad. Ak nebudeme triediť sklo, plasty, papier, kov a BIO odpad je
vysoký predpoklad, že poplatok na osobu v našej obci sa bude zvyšovať.
-Ján Fenčák-

HRUŠOVSKÁ OBLATNICA
V
Nižnom
Hrušove
sa zachovala pôvodná forma
na pečenie vianočných oblátok.
Piekla ich rodina nebohej
kostolníčky, pani
Sotákovej.
Forma je okrúhla, železné kliešte
s
obojstranne
vyrytým
ornamentom. Bola vyhotovená
cez II. sv. vojnu podľa kríža
na nej. Pravdepodobne nahradila
pôvodnú z Rakúsko - Uhorska,
lebo po obvode nie je text, ale iba
náznak písma. Na pôvodnej
oblatnici bol text v maďarčine,
no za Slovenského štátu odstránili
všetky maďarské nápisy v kostole
i na verejných miestach.
Kliešte
sú
vyryté
profesionálnym
rytcom,
mal
skúsenosti s rytím pečatných
prsteňov. V stredoveku piekli
oblátky pre celú obec kňazi.
Po čase táto povinnosť prešla
na miestneho učiteľa. Oblátky
nesmeli chýbať na žiadnom
štedrovečernom stole. Začali
sa piecť po Lucii. Deti sa celý
týždeň neučili, ale spolu s
učiteľom piekli vianočné oblátky.
Učili sa vinšovačky a v košíku
postupne
roznášali
oblátky
do každej rodiny. Poddaní platili
cirkevný desiatok, čiže každé
10. vrece poslali kňazovi.
Zemepánovi platili deviatok, čiže
zemepánovi
odniesli
každé
9. vrece. Miestnemu učiteľovi
obec platila naturáliami práve
pri preberaní oblátok. Žiaci
v košíku doniesli oblátky,
zavinšovali a rodina im pre
učiteľa nabalila klobásky, slaninu,
vajcia, kto čo mal. Takto aj učiteľ
žil relatívne spokojne, keďže
nemal
polia
a
nepestoval
produkty, ale učil ich deti, čo bolo
k ich obojstrannej spokojnosti.

Ešte
recept
na
Hrušovské oblátky: 1 kg
hladkej múky, 1,5 litra
mlieka, 3 žĺtky, 0,35 kg
cukru, 7 lyžíc rozpusteného
masla, štipka soli.
Kliešte sa rozžhavili v peci
a na horúce kliešte sa nalialo
cesto, kliešte sa zavreli a oblátka
bola hotová.
Po pečení sa kliešte natreli včelím
voskom a uložili na ďalší rok.
Dobrú chuť.
PF 2018
-Anton Vasiľ 3
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Rozšírenie kanalizačnej siete
Obec aj v tomto roku požiadala
Environmentálny fond o dotáciu
na ďalšie budovanie a rozšírenie
kanalizačnej siete. Žiaľ naša
žiadosť nebola úspešná a v roku
2017 sme nedostali žiadne
finančné prostriedky. Keďže
nám nevyšla táto cesta ako
získať potrebné zdroje, tak obec
začala hľadať aj iné riešenia ako
získať financie potrebné na
budovanie
kanalizácie
pre
obyvateľov, ktorí ešte nemajú
možnosť napojenia. Výsledkom
niekoľkomesačných
rokovaní
obce a
Východoslovenskej
vodárenskej
spoločnosti
je
prevzatie investorstva z obce na
VVS, a.s. čím sa za zdroje
vodárenskej
spoločnosti
vybuduje trasa BA – ulica
Hušták a trasa B – od ulice
Krížna cez záhrady smerom na
Vranov a zabezpečí sa napojenie
pre obyvateľov ulice Ondavská
a veľkú časť ulice Konec. Spolu
sa vybuduje cca 1,5 km
kanalizačnej siete. Práce by mali
začať
ešte
v tomto
roku
a dokončené by mali byť na jar
roku 2018.
-Ján Fenčák-

Voľby VÚC
Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby
predsedov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb na sobotu 4. novembra 2017, od 7:00 do
22:00 h.
Voľba predsedov samosprávnych krajov prebehne jednokolovo, na rozdiel od predchádzajúcich rokov.
Mandáty budú predĺžené na 5 rokov, aby sa v roku 2022 voľby konali spoločne s komunálnymi.
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja.
Základné informácie pre voliča:
1. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte cudzinca.
2. Okrsková volebná komisia vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby
do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname
voličov vlastnoručným podpisom.
3. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
4. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac
toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode
zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len
jedného kandidáta.
5. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací
lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží
obálku do volebnej schránky.
6. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov,
má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Z rokovania obecného zastupiteľstva
18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 27.06.2017
OZ schvaľuje - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov; - záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad; - použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 29.658,12 eur; - OZ poveruje starostu obce o písomné vyžiadanie
záväzného stanoviska vedenia Bukóza Holding, a.s., k opakovanému úniku a spádu tuhých častíc rôzneho sfarbenia
v katastri obce Nižný Hrušov. Posledný zaznamenaný únik a spád tuhých častíc bol 17.06.2017. Žiadame vedenie
spoločnosti Bukóza Holding, a.s. o vysvetlenie k dôvodu spádu tuhých častíc, ich pôvodu a zloženiu a možných
následkov pre obyvateľstvo. Žiadame informáciu o vykonaných opatreniach k tomu, aby sa tento stav neopakoval. OZ
žiada zaslanie stanoviska spoločnosti Bukóza Holding, a.s. do 14 dní od doručenia písomnej výzvy; - OZ poveruje
starostu obce o vyžiadanie dotknutých kompetentných orgánov štátnej správy o stanovisko k úniku tuhých častíc
zo spoločnosti Bukóza Holding, a.s. rôzneho sfarbenia v katastri obce Nižný Hrušov.
30.08.2017 sa konalo 19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, kde bolo prerokované a schválené: - OZ
poveruje starostu obce o zvolanie rokovania s vedením VVS Košice o podmienkach pripojenia obce Poša a dobudovania
kanalizačnej siete v N. Hrušove; - OZ schvaľuje podanie žiadosti o NFP k vybudovaniu požiarnej zbrojnice
so zabezpečením spolufinancovania vo výške 5 % v hodnote 1.500,- eur; - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 4/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; - použitie rezervného fondu
vo výške: 43.797,- eur rozpočtovým opatrením č. 4/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov takto: - na spoluúčasť Zníženia energetickej náročnosti budov OcÚ: 31.831,- eur; - naviac práce – Zníženie
energetickej náročnosti budov OcÚ: 4.000,- eur; - na spoluúčasť: Opatrenia mimo vodného toku: 3.666,- eur; naviac
vykonané práce k projektu: Opatrenia mimo vodného toku: 1.300,- eur.
-Ing. Adriana Hamašová 4
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Čo všetko môže vzniknúť vďaka triedeniu a následnej recyklácii odpadu
Recyklácia je proces, pri ktorom sa znovu využijú vytriedené odpady (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných
kovov, skla, plastov, pneumatík,...). V súčasnosti sa na Slovensku triedi a recykluje hlavne sklo, papier, plasty, kovy,
nápojové
kartóny,
elektroodpad,
batérie
a
akumulátory
a
pneumatiky.
Sklenené fľaše sa môžu premeniť na poháre, vázy, alebo obaly pre zaváraniny.
Pri recyklácii papiera vznikajú nové zošity, papierové tašky, puzzle, servítky, kuchynské utierky alebo toaletný papier.
Aj keď sú jednorazové plienky vyrobené z veľkej časti z papiera, do modrého kontajnera nepatria. Obsahujú chemické
látky a gélovú výplň.
Z plastu je možné recykláciou vyrobiť koberce, rohožky, palety, ploty, lavičky, umelú trávu, vlákna do spacích vakov,
vankúšov, vetroviek, ale i samotné oblečenie. Napríklad na výrobu jednej fleecovej bundy postačí 30 PET fliaš.
Hliníkové plechovky poslúžia na výrobu rámu bicykla a tie železné zase na výrobu kľúčov alebo náradia.
Recykláciou nápojových kartónov môžu vzniknúť obaly na vajíčka, kancelársky papier, podnosy, tácky, stavebné dosky,
izolačné dosky, obaly pre mrazené potraviny alebo kuchynské, či priemyselné utierky.
Recyklácia je prospešná pre nás všetkých. Vďaka nej:




sa zmenšuje spotreba surových prírodných zdrojov, tzv. primárne zdroje,
zmenšuje sa množstvo odpadu ukladaného na skládky,
redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov
ich ťažbou,
 vytvárajú sa nové pracovné miesta.
Vedeli ste, že?
Rolku z toaletného papiera, či obal z vajíčok by ste nemali vhadzovať do modrého kontajnera/vreca. Viete prečo?? Sú to
posledné možné výrobky z recyklovaného papiera, pretože papier je možné recyklovať iba 5 až 7-krát. Celulózové vlákno
v nich je už príliš krátke na to, aby mohli putovať na ďalšiu recykláciu. Môžete ich ale vhodiť do kompostu. Do modrého
kontajnera/vreca nepatrí ani papier mastný, povoskovaný, ba ani mokrý.
Zrkadlo nepatrí do zeleného kontajnera/vreca. Je to totiž sklo, ktoré má pokovanú vrstvu, vďaka ktorej sa v ňom môžeš vidieť.
Zubná kefka nepatrí do žltého kontajnera/vreca, pretože jej vlákna sa nedajú oddeliť od ostatnej plastovej časti. Často býva
aj pogumovaná.
Obal z liekov nepatrí medzi plasty, ba ani medzi kovy. Plastový blister má hliníkovú vrstvu, ktorú nie je možné oddeliť,
a preto sa nedá recyklovať.

Čo príroda rozloží

ŽIACI

Prírode niekedy trvá aj roky, kým rozloží produkty našej výroby:
Ohryzok jablka – niekoľko týždňov
Papierová vreckovka – 3 mesiace
Cigareta – 3 mesiace až 2 roky
Žuvačka – 5 rokov
Plechovka – 20 až 100 rokov
Pneumatika – 200 až 300 rokov
Batéria – 200 až 500 rokov
PET fľaša – 100 až 1000 rokov
Sklo - 4000 rokov
Zdroj: ENVIPAK, a.s.
-Ing. Jana Palková-

Naši najmenší futbalisti vo svojej skupine zatiaľ predvádzajú
striedavé výkony a momentálne sa pohybujú v dolnej časti
tabuľky. V tejto kategórii, kde je rozmedzie hráčov od 7 do
14 rokov, je pre deti na prvom mieste radosť z pohybu
a hry, ale aj to, že sa učia základné pravidlá futbalu. Tu by
som chcel odkázať rodičom, že ak majú doma deti, ktoré
majú radi pohyb a futbalovú loptu, aby ich prihlásili do
futbalového družstva žiakov. Momentálne je detí málo,
takže radi by sme privítali nové posily. Dovolené majú hrať
aj dievčatá. Pre viac informácii ma neváhajte kontaktovať
/peter.babjak@niznyhrusov.sk,
peter.babjak34@
gmail.com/.

FK Nižný Hrušov
FK Nižný Hrušov začal súťažný ročník 5 ligy Vihorlatsko - dukelskej veľmi dobre, čo sa odzrkadlilo aj na postavení v tabuľke.
Zatiaľ sa nám podarilo zdolať všetkých súperov, aj keď niektoré zápasy boli vyrovnané. Našim cieľom je hrať atraktívny, rýchly
futbal a vytvárať si v zápasoch dostatok šancí na skórovanie. Chceme, aby sa ľudia futbalom bavili a na oplátku od nich očakávame
pekné divácke prostredie. Veľmi nás teší, že naši fanúšikovia neváhajú prísť sa na nás pozrieť aj do vzdialenejších obci a často
sa
stáva, že počtom prevýšia aj domácich fanúšikov. Teší nás aj to, ak po každom zápase nám ľudia pri odchode do šatní tlieskajú.
Počas letnej prestávky sme sa snažili urobiť zmeny, ktoré by urobili futbal v Nižnom Hrušove atraktívnejším. Veríme, že aj na
základe doterajších výsledkov a samotnou hrou v zápasoch sa nám to darí. Taktiež pre fanúšikov pripravujeme na domáce zápasy
futbalový spravodaj, v ktorom sa môžu dočítať o aktuálnych informáciách v klube. Na polčasovú prestávku je pre fanúšikov
pripravené žrebovanie tomboly, takže aj takouto formou sa snažíme spríjemniť futbalové popoludnie v Nižnom Hrušove.

DORAST
Veľmi nás teší, že aj naši dorastenci začali novú sezónu bez jedinej prehry a momentálne sú na prvom mieste tabuľky s plným
bodovým ziskom. Chlapcom sme dali za cieľ, aby tento ročník vyhrali a potom si zahrali finále o majstra okresu. Vytvorili skvelú
partiu nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. Trochu nás mrzí, že sa chlapci nechcú zapájať do tréningového procesu A mužstva, až na
niekoľko výnimiek, ale aj napriek tomu veríme, že ak budú pokračovať v doterajších výkonoch, tak náš spoločný cieľ sa nám podarí
dosiahnuť.
-Mgr. Peter Babjak5
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Rekonštrukcia OcÚ a materskej školy
Rekonštrukcia priestorov obecného úradu a materskej školy už viditeľne pokročila.
Stavebné práce v exteriéri sú takmer dokončené. Obe budovy už majú nové okná a dvere,
zateplenú fasádu, strechu, zaizolované základy. V oboch budovách sa inštalovalo nové
vykurovanie vrátane nových rozvodov tepla. Vykurovanie po novom zabezpečujú 2
tepelné čerpadlá (princíp vzduch – voda) a 2 prídavné plynové kotly. Celý vykurovací
systém riadi počítač, ktorý vyhodnocuje vonkajšie teploty a zohľadňuje presné časové
požiadavky na jednotlivých vykurovacích vetvách. Keďže pred rekonštrukciou reguláciu
kúrenia zabezpečovali 3 termostaty osadené na chodbe obecného úradu, vykurovanie
nebolo efektívne riadené. Nová regulácia riadi samostatné vetvy, čiže teraz máme
oddelené budovy a ešte oddelené aj jednotlivé poschodia. Teraz má materská škola
samostatne riadený vykurovací režim a ostatná časť kultúrneho domu funguje tiež
samostatne. Podobne je to aj v budove OcÚ. Rekonštrukcia má priniesť aj šetrenie
nákladov na prevádzku oboch budov, čo by sa malo prejaviť predovšetkým
na vykurovaní. Vykurovanie zabezpečujú hlavne tepelné čerpadlá. Ak ich výkon
nepostačuje, systém automaticky zapne jeden alebo oba plynové kotly, aby dosiahol
požadovanú teplotu vo vykurovaných priestoroch. Ak sa dosiahne požadovaná teplota,
systém vypne plynové kotly a vykurovanie opäť zabezpečujú iba tepelné čerpadlá.
K šetreniu nákladov prispieva aj zateplenie fasády a striech v oboch budovách. Budova
materskej školy a kultúrneho domu má navyše kompletne novú strechu. Ďalšie šetrenie
nákladov zabezpečuje nové moderné LED osvetlenie. Vo všetkých priestoroch oboch
budov sa postupne vymieňajú klasické žiarovky za úsporné LED žiarovky. Budova
materskej školy – kultúrneho domu je vybavená aj novou vzduchotechnikou, ktorá
zabezpečí vetranie, ale aj prídavné vykurovanie priestorov. Vstupy do oboch budov sú
vybavené bezbariérovo – prostredníctvom elektrických plošín. Rekonštrukcia bude
prebiehať aj naďalej v interiéri budov, ale chod budov už bude obmedzovaný
iba minimálne. Rekonštrukcia priestorov MŠ bude pokračovať v najbližších mesiacoch
projektom, cez ktorý sa rozšíri kapacita našej MŠ. Tieto práce sa dotknú aj interiéru
kultúrneho domu a to chodieb, ktoré sa budú rekonštruovať súčasne s celým priestorom
materskej školy. Aj v interiéri budovy OcÚ bude rekonštrukcia pokračovať ešte
minimálne do januára 2018. Úpravou prejde ešte priestor medzi budovami OcÚ
a materskou školou, ale aj okolie kultúrneho domu a kaštieľa. Bezpečnosť oboch budov je
doplnené o vonkajšie LED osvetlenie.
Poďakovanie patrí aj futbalovému klubu za to, že sa počas celého leta podelil
o priestory futbalového štadióna so zamestnancami OcÚ, čím sme pre Vás zabezpečili
chod OcÚ bez obmedzení.
-redakcia-

Letné prázdniny a aktivity s deťmi
Počas letných prázdnin boli v našej obci dni venované deťom. Každú augustovú
stredu mali deti vo veku od 7 do 15 rokov možnosť stretnúť sa, zabaviť,
zašportovať si a naučiť sa niečo nové. Spolu sme tvorili z recyklovateľných
materiálov – z papiera korálky, ktoré farbili a navliekali, papierové kvety a boli
aj pokusy o pletenie z papiera. Servítkovou technikou a technikou krakelovania
zdobili sklenené fľaše a zabávali sme sa aj rozličnými súťažami, skákaním cez
gumu, loptovými a spoločenskými hrami. Turistiku sme spojili s hľadaním
pokladu, kde počas cesty deti plnili na stanovištiach rôzne úlohy a ich odmenou
bola indícia, ktorá ich postupne doviedla k pokladu - kufríku plnému nanukov.
Defilé prázdnin – opekačka, na ktorú boli pozvané všetky deti s rodičmi a starými
rodičmi, bola bodkou za prázdninami. Pre deti sme pripravili prekážkové dráhy,
súťaže, stoličkový tanec, vybíjanú s vodnými balónmi a na záver nám zapršal
cukríkový dážď. V mene obecného úradu ďakujeme všetkým deťom, rodičom
a starým rodičom za účasť a už teraz sa tešíme na letné prázdniny 2018.
- Mgr. Anna Demčáková -

Ako požiadať o dotáciu
z rozpočtu obce ?
Obec Nižný Hrušov na základe
Všeobecne záväzného nariadenia
obce č. 39/2009 poskytuje dotácie
z rozpočtu obce právnickým
osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom, ktorí majú sídlo
alebo trvalý pobyt v obci
na podporu všeob. prospešných
služieb a na konkrétne úlohy
a akcie vo verejnom záujme alebo
v prospech rozvoja územia obce.
Finančnú
čiastku
dotácie
schvaľuje obecné zastupiteľstvo
v rozpočte obce na príslušný rok
a môže byť poskytnutá len v prípade
dostatku
finančných zdrojov
v rozpočte obce a za predpokladu, že
ku dňu podania žiadosti má
oprávnený subjekt vysporiadané
záväzky voči obci.
Žiadosť o dotáciu sa predkladá
na
predpísanom
tlačive
do
15.
novembra
roka
predchádzajúcemu
rozpočtovému
roku, v ktorom
má byť dotácia
poskytnutá. Dotácie
sa poskytujú
predovšetkým
na telesnú
kultúru
a šport,
na
ochranu
a podporu zdravia, na kultúru,
výchovu
a vzdelávanie,
osvetu
a na rozvoj vidieckej turistiky.
Žiadateľ v žiadosti uvedie účel
použitia dotácie, celkové náklady
akcie, výšku požadovanej dotácie
a odôvodnenie žiadosti. Po schválení
žiadosti sa výška dotácie zahrnie do
rozpočtu obce na nasledujúci rok.
V nasledujúcom roku obec vypracuje
so žiadateľom zmluvu o poskytnutí
dotácie a po jej podpísaní budú
finančné
prostriedky
odoslané
na bankový účet žiadateľa. Finančné
prostriedky musia byť žiadateľom
vyčerpané a písomne zúčtované
na predpísanom tlačive najneskôr do
30. decembra rozpočtového roka,
v ktorom boli poskytnuté.
Tlačivá na
„Žiadosť o dotáciu
z rozpočtu obce Nižný Hrušov“ a na
„Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce
Nižný Hrušov“ nájdete ako prílohy
č.1 a č. 2 Všeobecne záv. nariadenia
obce č. 39/2009 na web stránke obce
v záložke Úradná tabuľa – VZN VZN rok 2000 - 2014. Vyplnenú
žiadosť je treba doručiť najneskôr do
15. novembra do podateľne OcÚ.
Žiadateľ o dotáciu bude písomne
vyrozumený o schválení/neschválení
žiadosti po schválení rozpočtu na rok
2018.
-Jana Ľochová 6
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Informácie o novinkách v Obecnej knižnici
Nižný Hrušov
Obecná knižnica Nižný Hrušov sa nachádza
v budove obecného úradu. Je otvorená každý piatok
od 14.00 do 16.00 hod. Noví čitatelia sa môžu
zaregistrovať v prevádzkových hodinách knižnice,
t. j. každý piatok od 14.00 do 16.00 hod. Pre
obyvateľov Nižného Hrušova je registrácia
bezplatná.
Obecná knižnica pre svojich čitateľov
pravidelne vynovuje svoj knižný fond. Aj v tomto
roku 2017 bola úspešná v projekte Akvizícia
knižníc. Projekt financoval Fond na podporu
umenia.
Vďaka tomuto projektu a príspevku
Obecného úradu Nižný Hrušov sa v roku 2017
zakúpilo do našej knižnice do dvesto nových kníh.
Knižnica má bohatý výber detských kníh, kníh pre
študentov a dospelých čitateľov, pre gurmánov aj
záhradkárov. Všetky knihy v knižnici sú tu pre Vás,
našich čitateľov. Preto príďte, požičajte a čítajte.
Základné informácie o knižnici ako aj zoznam
všetkých kníh v knižnici je zverejnený na webovej
stránke obce Nižný Hrušov pod záložkou obecná
knižnica
http://www.niznyhrusov.sk/uvod23/obecna-kniznica/
Obecná knižnica Nižný Hrušov sa teší na
svojich starých aj nových čitateľov.
-Ing. Slávka Boguská -

Sviatok všetkých svätých – doprava v obci
Počas sviatku všetkých svätých bude regulovaná doprava na Bikáč,
Cintorínska a Kerta. Autá smerujúce z parkoviska od cintorína, z ulice
Cintorínska a z ulice Bikáč smerom na hlavnú cestu budú usmerňované
členmi dobrovoľného hasičského zboru v jednosmernej prevádzke cez
ulicu Kerta. Týmto opatrením chceme zvýšiť počet miest na parkovanie pri
cintoríne a zabrániť dopravnému chaosu na križovatke ulíc Bikáč
- Cintorínska a Cintorínska - Kerta. Do ulice Kerta bude vjazd z hlavnej
cesty zakázaný. Toto obmedzenie potrvá v čase od 12:30 – 15:30 hod.,
kedy je predpoklad najväčšieho počtu návštevníkov cintorína. Žiadame
všetkých vodičov, aby rešpektovali pokyny členov DHZ.
-Ján Fenčák-

Politická reklama
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Politická reklama

„S láskou k nášmu kraju a bližšie k Vám“
Vážení občania,
úlohou verejnej funkcie poslanca je zodpovedne vykonávať všetky úkony týkajúce sa správy zverenej obce a majetku, zabezpečiť
všetky náležitosti zverené zákonmi a súčasne vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj obce a kvalitný život jej občanov.
„Ľudia na prvom mieste“
Mgr. Andrej Krišanda (volebné číslo 27), ako občan, prednosta vranovského okresu a člen SNS spolu s ďalšími členmi SNS
Ing. Ľubomírom Pidaným (volebné číslo 44) a Mgr. Petrom Novákom (volebné číslo 38) chceme:
- byť nápomocní predovšetkým občanom v celom našom okrese,
- a vždy uprednostňovať verejný záujem nad osobným či politickým.
Mojím zámerom, ako poslanca, je prispieť k prílevu peňazí do nášho okresu. Všetci dobre vieme, že infraštruktúra, sociálna oblasť
a školstvo sú pre rozvoj regiónu prioritou. Preto Vám môžem prisľúbiť osobnú snahu o prílev finančných prostriedkov cez granty,
eurofondy, či regionálne príspevky.
Čaká nás nové volebné obdobie, v ktorom máme naplánované viaceré aktivity, tak investičné, rozvojové, ako aj spoločenské či kultúrne.
V nasledujúcich rokoch budú pred nami výzvy na riešenie úloh, a to predovšetkým v oblasti sociálnych vecí, bývania a školstva. Uvedomujeme si,
že narastá počet starších ľudí, ktorí budú potrebovať odbornú pomoc v sociálnych zariadeniach. Práve preto sme aktívni a v spolupráci s Vaším
starostom, Jánom Fenčákom sme pripravili projekt v tejto oblasti pre vybudovanie a podporu Obecného podniku Nižný Hrušov.
Naďalej budeme spolupracovať na príprave ďalších projektov zameraných práve pre obce s počtom obyvateľov od 1000 – 2000 a veríme, že
prostredníctvom vzájomnej spolupráci budeme naďalej zveľaďovať náš kraj .

„ Komunikácia je cesta k úspechu“
To, že v politike je dôležité komunikovať s občanmi nielen 2 týždne pred voľbami, ale
počas celého volebného obdobia, dokazuje každodenne Váš starosta Ján Fenčák. Dvere
mojej kancelárie, ako prednostu Okresného úradu, sú Vám stále otvorené.
Verím, že moja doterajšia práca a činnosť dáva záruky, že v prípade zvolenia budem
zverenú funkciu vykonávať čestne, zodpovedne a v prospech občanov. Mám záujem
pomôcť nášmu okresu, v ktorom žijem aj ja, a preto Vám už o pár dní ponúkam moje
volebné číslo 27. V mene svojom, Vám všetkým milí občania, ďakujem za podporu našej
činnosti v prospech spoločného dobra.
Mgr. Andrej Krišanda
prednosta Okresného úradu Vranov n. Topľou
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