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postavenia a požehnania
farského kostola

„Zaradoval som sa keď mi povedali, pôjdeme do domu Pánovho.“ (Ž 122,1)

Tieto slová žalmistu mi prichádzajú na myseľ práve v čase, keď v Nižnom Hrušove oslavujeme
100. výročie postavenia a požehnania rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána. Radosť
sprevádza mnohých nás, keď prechádzame bránou tohto chrámu. Tá radosť, ktorú prežívali mnohí pred
nami, generácie našich predkov, ktorí prichádzali k Bohu s vierou v srdci, aby na tomto svätom mieste
prosili i ďakovali za požehnanie, ktorým ich Boh zahŕňal.
„Hľa Boží stánok je medzi ľuďmi...!“
Dnes po sto rokoch tu stojí Boží chrám, dom modlitby, evanjelia a Eucharistie, v ktorom sa schádza
spoločenstvo Ježišových bratov a sestier. Dnes tento chrám a toto spoločenstvo oslavuje narodeniny. Čo
iné sa žiada v tejto chvíli zvolať, než: „Vďaka Ti Bože!“
Kostol, ktorý zdobí centrum našej obce, vytvára nielen kultúrne dedičstvo, ale je predovšetkým
vyjadrením našej kresťanskej viery a tradície. Kostol nás upriamuje na nebo, vďaka nemu sa existencia
človeka neobmedzuje len pre tento svet, ale otvára pred nami život s perspektívou večnosti. Hlas zvonov
nás pozýva prekročiť vstupnú bránu a stretnúť sa so svojím Stvoriteľom a uvedomiť si vlastnú hodnotu
a dôstojnosť. Kostol je miestom stretnutia človeka s Bohom – predsieňou neba, kde časnosť získava
nádych večnosti. Tento posvätný priestor je vyjadrením túžby ľudstva nájsť miesto na tomto svete, ktoré
nám pripomenie, že náš život je cestou k Bohu, a že človek bez prítomnosti Boha nemôže zažívať úplnú
a pravú radosť zo života. Nebol postavený preto, aby sa stal kultúrnou pamiatkou, ale preto, aby sa stal
znamením prítomnosti Boha na zemi a jeho stretnutia s človekom.
Nech je náš kostol pre všetkých nás miestom modlitby a prameňom potrebných síl a milostí pre
každodenný život. Nech sa stane znamením, ktoré nám pripomenie uprostred našej práce
a plnenia našich povinností, že máme hľadieť aj k nebesiam, nech návšteva kostola a aktívna
účasť na liturgických slávnostiach je našou odpoveďou na Božie volanie.
František Petro, farár
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Storočnica kostola / Jubilejný storočný kostol
O histórii farnosti a kostola v Nižnom Hrušove sa dozvedáme z publikácií dp. profesora Petra
Zubka, ktorému vďačíme za cenné poznatky našej dávnej minulosti a sme právom hrdí, že vďaka jeho
odbornej a fundovanej práci môžeme spoznávať dejinný život našich predkov.
Keďže pôvodný prvý rímskokatolícky kostol zasvätený apoštolom svätému Jakubovi a Filipovi
pravdepodobne kapacitne nestačil, preto bolo naplánované rozšírenie pôvodného kostola alebo stavba
nového chrámu vtedajším farárom Jozefom Marcizenkom, ktorý zanechal na tento účel finančné
prostriedky. Farár a neskôr okresný dekan Jozef Marczinek bol veľmi obetavý a pracovitý kňaz a vo
farnosti pôsobil od roku 1874. Opravil faru, vystaval novú štvortriednu katolícku školu, dal do poriadku
aj hospodárske budovy. Vzorne si konal svoje povinnosti a preto neustála práca sa odzrkadlila na jeho
zdraví. Zomrel v roku 1895 a je pochovaný v kryte pod novým kostolom. Tohto vzácneho zakladateľa
chrámu pripomína pamätná busta z bieleho mramoru.
Dp. dekan Marczinek udržiaval dobré vzťahy s vtedajším veľkostatkárom vlastníkom kaštieľa
Gejzom Zempléni Moskovitzom. A taktiež gróf, napriek židovskému pôvodu dbal o dobré vzťahy
s Rímskokatolíckou cirkvou a jej veriacimi. Časť svojich pozemkov daroval v prospech farnosti a pre
výstavbu nového kostola. Zo svojho kameňolomu nad obcou Lesné podaroval kamene. Plány nového
kostola naprojektoval Ján Balogh 20. februára 1913 a 15. júna 1913 ich schválil košický biskup Augustín
Fischer-Colbrie a hneď v tom istom roku sa začalo s výstavbou. V tomto čase farnosť spravoval Ján
Matuscsák. Pre udalosti prvej svetovej vojny sa s výstavbou pokračovalo až v roku 1915 a kostol bol
dokončený v roku 1917 v pseudorománskom slohu.
Kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Pána je umiestnený na najvyššom svahu v centrálnej
časti obce Nižný Hrušov a má vynikajúcu polohu z architektonického hľadiska. Prvotný kostol bol neskôr
podarovaný gréckokatolíckym veriacim do užívania a obidva zrekonštruované chrámy spolu tvoria hlavnú
dominantu centra obce. Kňazi vo farnosti pôsobia nepretržite od roku 1712. Doteraz tu pôsobilo vo funkcii
správcu farnosti 50 kňazov a 108 kaplánov. Päťdesiatym prvým farárom farnosti je vdp. Mgr. František
Petro. Kostol v pseudorománskom slohu vystavali talianski majstri, cca 20 murárov a na výstavbe
pomáhali rímskokatolícki aj gréckokatolícki veriaci a na stavbu bolo použité ako murivo kameň a ručne
vyrobené tehly. V kostole je hlavný oltár a dva bočné oltáre. Hlavný oltár s výjavom Poslednej večere
a Bohostánok s dvoma adorujúcimi anjelmi. Po bokoch sú sochy sv. Štefana, uhorského kráľa a sv.
Ladislava kráľa. Bočný oltár umiestnený naľavo zasvätený Panne Márii. Nad baldachýnom kazateľnice je
socha Ježiša dobrého pastiera. Obraz roľníka rozsievajúceho zrno na poliach a v pozadí kostol s farou.
Kazateľnicu zdobia kazety znázorňujúce štyroch evanjelistoch s ich atribútmi. V strede kostola viseli
z klenby v minulosti veľké kryštálové lustre. Vpravo je bočný oltár pôvodne zasvätený sv. Jozefovi,
pestúnovi Pána Ježiša. Od roku 2007 je v oltári nainštalovaný obraz Milosrdného Ježiša. V oltári za
presklenou kazetou sa nachádzajú vzácne relikvie sv. sr. Faustýny a sv. pápeža Jána Pavla II. Pôvodná
drevená socha sv. Jozefa bola premiestnená na podstavec medzi zastavenia krížovej cesty. Oltár sv. Jána
Krstiteľa s výjavom krstu Božieho Syna je po pravej bočnej strane. Pri bočnom vstupe do chrámu je Obraz
Matky Ustavičnej Pomoci. Oproti obrazu na opačnej strane bola pôvodne socha svätej Terezky od Dieťaťa
Ježiš a svätej tváre, ktorá je umiestnená v archíve. Výrazná kostolná veža je veľmi vysoká a ukrýva v sebe
tri zvony. Najväčší zvon nesie meno sv. Jána Krstiteľa a bol odliaty v roku 1914. Stredný zvon Sv. Cyril
a Metod bol nanovo odliaty Josefom Tkadlecom v roku 1986 v Halenkove. Slávnostná posviacka zvonu sa
uskutočnila 17. mája 1987 vtedajším vdp. dekanom Jozefom Mrízom. Na plášti malého zvona je reliéf
Panny Márie sediacej v oblakoch s dieťaťom v náručí.
V roku 1929 a 1934 bol opravený organ, vymaľovanie kostola (1935), oprava vežových hodín
a opätovné vymaľovanie chrámu (1939). Oprava organu (1940-1941). V roku 1943 sa konala posledná
väčšia oprava kostola pred nástupom komunizmu. Po skončení vojny bol kostol mierne poškodený. V roku
1948 bol kostol elektrifikovaný a organ prerobený na elektrický pohon. Oprava strechy kostola (1960)
a vymaľovanie chrámu (1963). S nástupom náboženskej slobody po roku 1989 sa veriaci pustili do
rozsiahlych opráv, ktoré začali pokrytím strechy medeným plechom (1995), nová vonkajšia omietka s
farebným náterom (1996), nová elektrifikácia kostola, podlahové kúrenie, generálna oprava vnútorných
omietok s vymaľovaním (2000). Pri rekonštrukcii bola odstránená celá kazateľnica a k nej prislúchajúce
drevené schody pre využitie priestoru. Zo svätyne boli premiestnené štyri zastavenia krížovej cesty do lode
kostola a nanovo usporiadané (2000). Vo svätyni nový obetný stôl s ambónom a konsekrácia kostola
(2000). Rozsiahla obnova organu (2001) a oprava vstupných schodov (2002). Reštaurovanie hlavného
oltára (2003), bočných oltárov (2004) a inštalácia kazateľnice (2005). Elektrifikácia zvonov, oprava zvona
a vežových hodín. Výstavba nového schodišťa na chór (2012) a nová maľovka interiéru kostola bielym
náterom (2016). Vo svätyni boli zhotovené nové lavice pre miništrantov a stolíky k liturgickým
predmetom. Niekoľko ročná snaha o odstránenie vlhkosti muriva pri veži bola zavŕšená v roku 2017 spolu
s poslednou špeciálnou úpravou a bielym vonkajším náterom fasády kostola. Nové vstupné schody a nové
repliky pôvodných kostolných lavíc (2018). Rekonštrukcia kostolného areálu a vonkajšie osvetlenie
chrámu (2017). K stému výročiu kostola rodina Barkóciová darovala sochu Dobrého pastiera, ktorá je
umiestnená pred chrámom.
V roku 2017 sme si pripomenuli sté výročie dokončenia stavby kostola a v tomto roku 2018
slávime storočnicu od posvätenia nášho rímskokatolíckeho kostola, ktoré vykonal 5. septembra 1918
diecézny biskup ThDr. Fischer Colbrie.
- z archívu spracovala Anna Čačková -

2

HRUŠOVSKÉ NOVINY

100. výročie postavenia a posvätenia kostola
Obec Nižný Hrušov je postavená na silných
kresťanských základoch. Dôkazom našej viery je aj to,
že sa veriaci stretávajú v kostole, kde vyznávajú svoju
vieru v Boha. Náš kostol je jasnou dominantou obce už
sto rokov a 100 rokov spája všetkých veriacich v ich
viere.
Náš zrekonštruovaný kostol, ktorý si v týchto
dňoch
pripomína
100.
výročie
postavenia
a posvätenia, je krásnym Božím stánkom, no bez
veriacich jeho krása nemá žiadnu cenu. Je treba sa
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na
rekonštrukcii kostola, úprave jeho okolia. Je treba sa
poďakovať tým, ktorí sa podieľali na každej
rekonštrukcii a chode kostola za posledných 100
rokov. Vybudovať kostol pred 100 rokmi nebolo tak
jednoduché. Ľudia v tej dobe nemali množstvo
techniky a technológií ako dnes. Aj napriek tomu sa
dokázali spojiť a bez rozdielu vierovyznania pomáhali
budovať kostol.
Museli sa popasovať s prvou
svetovou vojnou, ale aj napriek tomu im ich silná viera
pomohla postaviť Boží stánok. Bez obetavých
veriacich, pevnej viery a Božieho požehnania, by sme
sa dnes nemohli tešiť takej významnej slávnosti
v kostole, ktorý je veľkou dominantou v širokom
okolí.
Veriaci v Nižnom Hrušove opäť dokázali, že sa
vedia spojiť a vybudovať pre svet krásny kostol. Tým
to ale nekončí....
Teraz je opäť na nás veriacich ukázať dnešnému
svetu našu vieru, ktorá má pevné základy a korene
spojené s naším kostolom. Verím, že kostol v Nižnom
Hrušove bude aj ďalších 100 rokov plný veriacich
Nižnohrušovčanov. Všetko, čo sa v kostole a okolo
kostola urobilo, sa robilo len s jedným cieľom, a to
vytvoriť dôstojné podmienky k vyznaniu našej viery
v Boha.
Dovoľte mi teda povzbudiť Vás všetkých
k aktívnej viere a účasti na Bohoslužbách v našom, už
sto ročnom kostole. Buďme teda jednotní vo viere
v našom kostole každý deň. Veďme ďalších 100 rokov
naše deti pravidelne do kostola a budujme silnú
kresťanskú obec. Náš krásny kostol nás v tom bude
spájať. V závere chcem ešte raz poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na rekonštrukcii kostola. Chcem sa
poďakovať nášmu duchovnému pastierovi Mgr.
Františkovi Petrovi, ale aj všetkým duchovným
pôsobiacim v našej obci za ich silnú vieru, ktorá nás
všetkých priviedla a vedie do nášho kostola, ktorý nás
spája na našej ceste k Bohu. Želám veľa Božieho
požehnania pre náš kostol a všetkých veriacich.
- Ján Fenčák, starosta obce -

Organizácia dopravy počas 100. výročia postavenia a posvätenia kostola 3.6.2018
Nakoľko počas osláv 100. výročia a odpustovej slávnosti očakávame v obci väčší počet veriacich, v nedeľu 3.6.2018 budeme riadiť
dopravu a usmerňovať parkovanie v centre obce a okolo kostola.
Na príjazdovej ceste k farskej budove a na ihrisku za farskou budovou je vyhradené parkovanie pre pozvaných duchovných.
Doprava od parkoviska za gréckokatolíckym chrámom, smerom ku kostolu, až po križovatku ulíc Bikáč a Cintorínska, bude riadená
jednosmerne. Z ulice Cintorínskej bude premávka usmerňovaná jednosmerne cez ulice Kerta na Hlavnú ulicu.
Parkovanie bude riadené členmi DHZ a zamestnancami OcÚ, prosíme o rešpektovanie ich pokynov. Parkovacie plochy budú
označené značkami. Parkovať je možné na parkovisku pred kostolom, na parkovisku za gréckokatolíckym chrámom, na trávnatej
ploche okolo cerkvi, na ulici Anny Lesznai, na ulici Bikáč, na ulici Cintorínska len po pravej strane bližšie k cintorínu, na parkovisku
pri Dome smútku a na ulici Kerta.
- Ján Fenčák, starosta obce -
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Dňa 26.03.2018 sa konalo 22. riadne zasadnutie OZ v Nižnom Hrušove, kde poslanci OZ prerokovali a schválili:
OZ schvaľuje: Návrh zámeru odpredaja pozemku vo vlastníctve obce z parciel C – KN 820/1 a C – KN 820/2 osobitným zreteľom za 1,- € pre VVS,
a.s. Košice pod plánovanou čerpacou stanicou na stoke „B“ podľa geometrického plánu číslo 51/2017, so zriadením vecného bremena v prospech
obce s právom prechodu a prejazdu; Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 35/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni; Návrh VZN č. 3/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v zmysle
zákona o eGovernmente.; Návrh podania žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu na projekt Zníženie primárnej energetickej náročnosti
Základnej školy; Návrh podania žiadosti o dotáciu z Ministerstva financií na rok 2018 na dofinancovanie požiarnej zbrojnice; Návrh podania žiadosti
o dotáciu z Fondu na podporu umenia pre obecnú knižnicu; Návrh zakúpenia dochádzkového systému pre OcÚ, MŠ, ZŠ a ŠJ v hodnote do 3.000,- €;
Spracovanie komplexnej štúdie návrhu výsadby zelene na Námestí Jána Pavla II., spracovanie návrhu svahu cintorína, parku pred COOP Jednotou
a parku Hušták; Žiadosť miestnej organizácie Červeného kríža o poskytnutie dotácie v hodnote 150,- € z bežných výdavkov obce.

OZ poveruje starostu obce k rokovaniam o protihodnote v prospech obce za majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami
II. a III. triedy v Nižnom Hrušove.
11.04.2018 sa konalo 23. riadne zasadnutie OZ, kde bolo schválené a prerokované:
OZ schvaľuje: Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Zberný dvor – Nižný Hrušov“
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie – Názov projektu: „Zberný dvor - Nižný Hrušov“, výška
celkových výdavkov na projekt: 324.660,- €, výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 324.660,- €, výška maximálneho celkového
spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 16.233, -€, kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP
–PO1-SC111-2017-32; Odpredaj pozemku na parcele C – KN 820/4, LV č. 894, schvaľuje Zmluvu ku schválenému zámeru odpredaja pozemku vo
vlastníctve obce osobitným zreteľom v hodnote 1 ,- € pre VVS, a.s. Košice pod plánovanou čerpacou stanicou na stoke „B“ za podmienky zriadenia
vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech obce Nižný Hrušov a subjektov s poverením obce; Dodatok č. 1 zmluvy k predĺženiu

prenájmu priestorov vodojemu spoločnosti Slovanet, a.s; Návrh rozsahu rozšírenia kanalizačnej siete k schválenej dotácii
z Environmentálneho fondu na rok 2018 o stoku „AA“ a „BC“ podľa schválenej žiadosti na rok 2018; Doplnok č. 8 k VZN č. 40/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nižný
Hrušov; Prerozdelenie finančných prostriedkov do CVČ v roku 2018 v zmysle zákona č. 596/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,
zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z., §7a) a to: pre deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým
pobytom na území obce Nižný Hrušov, obec prerozdelí finančné prostriedky sumou 40, - € / na jedno dieťa /na rok /1 krúžok maximálne;
Podanie žiadosti o dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja na rozvoj detského parku Huštáčik v hodnote 2.500,- €, pričom dotácia
tvorí 2.000,- € a spoluúčasť obce je 500,- €
OZ ukladá vedeniu obce: Vytypovať všetky problémové úseky zasahované povodňami v obci; Dať vypracovať odborné stanovisko
odborne spôsobilej osobe; Vyzvať vlastníkov a obyvateľov dotknutých úsekov, aby vyčistili a spriechodnili problémové miesta –
vrátane stromov.
- Ing. Adriana Hamašová 4
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Zavlažovanie futbalového ihriska
Obec Nižný Hrušov získala 15.000,- €
z projektu Slovenského futbalového zväzu
„Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry“ na rok 2018.

Cieľom projektu je vybudovanie
závlahového systému na hlavnej hracej
ploche ihriska na ulici Letná. Zavlažovací
systém zaistí automatickú závlahu trávnej
plochy. Automatické ovládanie bude riadené
modulárnou ovládacou jednotkou. Pre
blokovanie závlahy počas prirodzených
zrážok je navrhnuté bezdrôtové čidlo.
V teplých mesiacoch závlahou docielime
nielen zelenú plochu, ale i v čase pred
zápasom pripravíme optimálne podmienky
na futbal.

Akvizícia knižníc na rok 2018
Obecná knižnica v Nižnom Hrušova získala
z Fondu na podporu umenia príspevok vo
výške 1.000,- € na nákup a doplnenie kníh do
obecnej knižnice.
Cieľom projektu je zvýšiť návštevnosť
a vybavenosť knižnice doplnením titulov.
Pripomíname návštevníkom, že knižnica je
otvorená každý piatok od 14:00 do 16:00 hod.
Zoznam kníh je uverejnený aj na web stránke
obce v sekcii Obecná knižnica.
Knižnica už 3x po sebe získala finančný
príspevok k rozšíreniu knižného fondu.
Ďakujeme Ministerstvu kultúry SR za
podporu našej knižnice. Rozširovaním
knižnej ponuky chceme osloviť ďalších
nových čitateľov z obce, ale aj širokého
okolia.

Implementácia projektov obce
Požiarna zbrojnica
Obec Nižný Hrušov na ňu získala
30.000,- € z Ministerstva vnútra SR –
Prezídium Hasičského a záchranného
zboru.
Požiarna zbrojnica bude vybudovaná
v areáli futbalového ihriska pri vstupnej
bráne.
Dôvodom predkladanej žiadosti je
podpora
ochrany
pred
požiarmi
prostredníctvom
výstavby
požiarnej
zbrojnice v obci. Obec v súčasnosti vlastní
hasičské
vozidlo
Iveco
Daily
a protipovodňový vozík. Sklad vybavenia
DHZ je v priestoroch obecného úradu.
Preto vybudovaním zbrojnice dôjde
k sústredeniu
všetkej
techniky
dobrovoľného hasičského zboru na jedno
miesto.
Cieľom projektu je zabezpečiť plynulý
a bezpečný chod hasičov pri zásahu,
ochranu zdravia a života obyvateľom obce,
obecného
a súkromného
majetku,
verejných
priestranstiev,
technickej,
sociálnej a environmentálnej infraštruktúry
a významných objektov nachádzajúcich sa
v oblasti Horného Zemplína. Čiže cieľom
je preventívnym spôsobom znižovať
množstvo požiarov v regióne a v prípade
požiarov eliminovať výšku škody vďaka
včasnému zásahu hasičského zboru.
Taktiež naši dobrovoľní hasiči získali
3.000,- € na nákup vybavenia.

Studňa Hušták
Aj studňa na ulici Hušták sa dočká
nového šatu po vzore studne
Jurovka a studne na Bikáči.
Program na obnovu dediny 2018
prispel k tejto realizácii sumou
4.750,- €.

Nové dopravné značenie v celej obci
Vzhľadom na pripravované doplnenie dopravného značenia v celej obci Nižný Hrušov týkajúceho sa ciest II. triedy, III. triedy
a miestnych komunikácií, pripravuje obec v spolupráci s dopravným projektantom projekt „Dopravného značenia obce“. Každá
križovatka v obci bude ujasnená dopravným značením. Vzhľadom na komunikáciu s projektantom chceme zozbierať požiadavky
a zvyklosti obyvateľov pre ľahšiu orientáciu v dopravnom značení. Medzi problémové ulice bola identifikovaná komunikácia Ondavská
– od križovatky Hlavnej cesty – Ondavská po transformátor. Tento úsek cesty nespĺňa požiadavky na obojsmernú komunikáciu a novým
dopravným značením bude nastavená jednosmerná cesta. Chceme sa opýtať predovšetkým obyvateľov, bývajúcich na uliciach
Ondavská a Krížna, ktorí sa najčastejšie pohybujú po tejto ulici, aby vyjadrili svoj názor, ako by chceli nastaviť jednosmernú cestu.
Variant A: jednosmerná cesta bude z ulice Ondavská výjazd na Hlavnú. Variant B: vjazd z Hlavnej ulice na ulicu Ondavská /výjazdom
sa stane križovatka pri autobusovej zastávke Krížna, čo je hlavne v zimných mesiacoch komplikovanejší výjazd/. Na priloženej návratke
Vás prosíme o vyjadrenie Vášho názoru do 15.06.2018 do podateľne obecného úradu alebo zodpovedaním dotazníka uloženého na web
stránke www.niznyhrusov.sk/aktuality.
- Ján Fenčák, starosta obce Komisia Územného plánovania, tvorby a ochrany životného prostredia Prešovského samosprávneho kraja.
Nové vedenie a zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schvaľovalo nové pracovné komisie pri Zastupiteľstve PSK.
Poslanci PSK z okresu Vranov n/T navrhli do komisie Územného plánovania, tvorby a ochrany životného prostredia za okres Vranov
n/T jediného kandidáta – starostu našej obce.
Hlasovaním poslancov PSK bol starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák zvolený na 5 ročné obdobie za člena uvedenej komisie.
Komisia už absolvovala dve pracovné rokovania, na ktorých sa zaoberala najmä prípravou nového územného plánu PSK, ktorý by
mal byť prerokovaný v jeseni 2018.
Veríme, že aj tento post starostu našej obce v PSK prispeje k rozvoju našej obce, okresu, ako aj celého kraja.
- redakcia -
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Materská škola a krúžok Športíkovo
Pohybová a telesná výchova v materskej škole tvorí základ zdravého rozvoja osobnosti
dieťaťa . Prispieva k zvyšovaniu telesnej zdatností a vytvára pozitívny vzťah k aktívnemu
pravidelnému športu. Z tohto dôvodu sa aj naša Materská škola v Nižnom Hrušove
zapojila do projektu pod názvom Škôlky v pohybe – Športíkovo.
Projekt prebieha od decembra 2017 a je určený deťom od 4 do 6 rokov. O pohybový rast
deti sa stará profesionálny futbalový tréner a hráč MFK Vranov nad Topľou p. Erik Makó,
ktorý pravidelne každý štvrtok navštevuje našu materskú školu a príkladne sa venuje
deťom. Aktivity ako napr. Piráti, Policajti a zlodeji, Prales, Autá, Čarodejník, Indiáni,
Koníky, Lovci pokladov, Motorky......., sa uskutočňujú vo forme súťaží a hier , lebo tie deti
najviac bavia.
Každá tréningová jednotka má svoj cieľ, je motivovaná rôznymi rozprávkovými príbehmi
a doplnená množstvom pomôcok a náčinia. Deti plnia zadané úlohy a tým si zároveň
rozvíjajú kladný vzťah k pohybu a športu. Na tréningoch je veľmi živo, veselo, vládne tam
radosť a nadšenie. Deti sa navzájom povzbudzujú a na každý tréning sa mimoriadne tešia,
čo svedčí o tom, že má význam v začatom projekte pokračovať aj v budúcnosti.
Projekt finančne podporuje Obec Nižný Hrušov.
- Riaditeľka MŠ Mária Šandrejová -

Základná škola a hasičská súťaž
Tím s názvom: FIREBOYS.
Chlapci z našej ZŠ v Nižnom Hrušove sa dňa 06.04.2018 zúčastnili detskej dobrovoľnej
hasičskej súťaže DDHS . Súťaž sa konala v nafukovacej hale vo Vranove nad Topľou,
sídlisko Juh.
Súťažilo sa v troch disciplínach:
1. disciplína – štafeta
2. disciplína – párová štafeta
3. disciplína – viazanie uzlov
Za našu školu súťažili títo chlapci:
Peter Havrila
Martin Nikolov
Martin Marčák
Samuel Ferko
Vlastimil Ferko
Chlapci boli zaradení do kategórie najmladších žiakov, v ktorej boli vlastne iba jediným
družstvom. Pretože boli najmladší, všetkým sa páčila ich snaha, usilovnosť a všetci ich
oceňovali veľkým potleskom a povzbudzovaním. Za reprezentáciu získali hasičské tričká
a medailu. Okrem toho si získali plnú podporu v pokračovaní ich ďalších hasičských
dobrodružstiev od DHZ vo Vranove nad Topľou a DHZ v Nižnom Hrušove.
Veríme, že sa aj naďalej budú zapájať do súťaží a aktivít školy, aj obce. Samozrejme, aj do
aktivít DHZ v Nižnom Hrušove.
- Riaditeľka ZŠ PaedDr. Viera Tomášová -

Pohľad do rokov minulých
z obecnej kroniky
Rok 1988: V jeseni v roku 1988 bola
ukončená rekonštrukcia starého
kultúrneho domu na pekáreň.
Rok 1998: V našej obci žije 1728
obyvateľov. 26. júla 1998 naša obec
zažíva milú slávnosť, slávnostnú
svätú omšu. Slávnostnú svätú omšu
slúžil novopresbyter Daniel Galajda
na parkovisku pred cerkvou.
V rímskokatolíckom kostole došlo
k zmene kostolníka a organistu. Pri
svätej omši bolo poďakovanie
kostolníčke
Márii
Sotákovej
a zároveň vymenovanie nového
kostolníka Ladislava Hakoša. Mária
Sotáková bola kostolníčkou 51 rokov.
K výmene došlo aj na poste
organistu. Za dlhoročnú prácu bolo
poďakovanie organistovi Michalovi
Ivankovi. Vymenil ho profesionálny
učiteľ hudby bývajúci v Dlhom
Klčovom.
Rok
2008:
Po
konzultácii
s Pamiatkovým úradom Prešov sa
začala 1. etapa rekonštrukcie
gréckokatolíckeho
chrámu.
Pamiatkový úrad zároveň dohliadal
pri rekonštrukčných prácach.
Zdroj: Kronika obce Nižný Hrušov
-Ing. Slávka Boguská -

Obecná knižnica
Obecná knižnica Nižný Hrušov
funguje pre verejnosť v nezmenenej
prevádzkovej dobe, každý piatok od
14:00 do 16:00 hod. V tomto roku
bolo do knižnice zakúpených cca 20
nových kníh. Do knižnice bolo
zaradených aj niekoľko darovaných
kníh. Darcom kníh ďakujeme.
Knihy do knižnice sa postupne
dopĺňajú tak, aby boli zaujímavé pre
deti, študujúcu mládež i dospelých
čitateľov.

Kanalizácia v obci
Obec Nižný Hrušov získala
dotáciu na rok 2018 v hodnote
200.000,- € na projekt
„Kanalizácia a ČOV obce
Nižný Hrušov“ z Ministerstva
životného prostredia
Environmenátlneho fondu –
plánované doplnenie je trasa
AA a BC.
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Rekonštrukcia „Cukrárne“
Od januára 2018 prechádza postupne prevádzka obecného pohostinstva
rekonštrukciou. Bar sa presťahoval do miestnosti oproti hlavnému vstupu.
Barový pult je postavený v modernom štýle s led podsvietením. Všetky
miestnosti boli vymaľované a ich nový vzhľad je ladený podľa nášho
východniarskeho piva. Na stenách nájdete obrazy z histórie pivovaru. Do
užívania zákazníkom je k dispozícii salónik. Salónik si môžete rezervovať pre
menšiu uzavretú spoločnosť. Rezervácia je v hodnote konzumného vo výške
30,- € a objednávky prijímame na telefónnom čísle 0902 606 227.
Barový pult je postavený na nerezových stoloch. Aktuálne čapujeme dva
druhy piva alko, jeden druh nealko piva, nealko nápoj a počas letného obdobia
pribudne aj špeciálne pivo. Čapovanie prebieha na novom čapovacom stojane
a sudy s nápojmi sú viditeľné aj očami zákazníkov. Na čistenie pohárov už
používame špeciálne čistiace zariadenie, čím sa dosahuje vyššia čistota
pohárov a čistenie je jednoduchšie. Samotné čistenie čapovacieho zariadenia
a potrubia realizuje dodávateľská firma každých 14 dní. V ponuke pribudol
aj profesionálny kávovar. Ponúkame 3 druhy kávy podávané v originálnom
servise.
Zmenou postupne prechádza aj sortiment „Cukrárne“. Už čoskoro
k sortimentu nanukov pribudne aj kopčeková zmrzlina predávaná v
klasickom kornútiku, ale aj v sklenenom zmrzlinovom pohári. No a keďže
chceme zachovať názov „Cukráreň“, zakrátko pribudnú do sortimentu aj
zákusky. Už teraz u nás kúpite aj chladené hotové bagety.
Do pozornosti dávame aj zrekonštruované toalety, ktoré spúšťame do
prevádzky práve v tomto týždni. Toalety sú už súčasťou priestorov
pohostinstva a teda už nemusíte vychádzať do vonkajších priestorov.
Pripomíname, že v pohostinstve môžete platiť aj platobnými kartami. Do
„Cukrárne“ sa dostanete už aj vchodom z námestia od kaderníctva.
Našou snahou je Vám ponúknuť nové služby a zvýšiť štandard prevádzky
a tak Vám priamo v obci ponúknuť miesto, kde zájdete so svojimi priateľmi
na dobrú kávu, zákusok, zmrzlinu, viac druhov piva a mnohé iné pochutiny.
- Miriam Škarupová -

Domoví predajcovia v obci
Všetci sme si zvykli na predajcov, ktorí chodia od domu k domu a ponúkajú rôzny tovar, služby, nových dodávateľov elektrickej
energie alebo plynu a mnohé iné ponuky. A práve k týmto podomovým predajcom Vám chceme poskytnúť dôležité informácie.
Ako to funguje s domovým predajom ..... . Väčšina predajcov, keď príde do obce, zájde na obecný úrad a ohlási svoju činnosť.
Zamestnanci obce ich požiadajú o predloženie základných povolení a registrácií, aby overili existenciu firmy a platnosť
živnostenských oprávnení, prípadne iných povolení potrebných k predaju. Takmer všetci nás požiadajú aj o vyhlásenie reklamného
oznámenia, ktoré je spoplatnené poplatkom podľa platného VZN. Upozorňujeme však, že reklamný oznam formuluje
objednávateľ reklamy – predajca a nie zamestnanci obce. V minulých týždňoch došlo aj k situácii, kedy domový predajca zneužil
svoje postavenie a nepravdivo ponúkal svoje služby s vyjadrením, že ich odporúča obecný úrad a starosta obce. Zamestnanci obce
a starosta obce sa dištancujú od týchto vyjadrení predajcov, ktoré sú nepravdivé a zavádzajúce. Žiadame Vás, ak sa stretnete
s takýmto konaním predajcov v budúcnosti, aby ste okamžite o takomto konaní upovedomili obecný úrad alebo starostu obce a určite
nič nepodpisovali na základe takýchto nepravdivých vyjadrení a ponúk. Starosta obce a ani zamestnanci obce nikdy neodporúčali
a ani v budúcnosti nebudú odporúčať žiadne konkrétne ponuky domových predajcov. Každý, koho predajca osloví, sa musí sám
presvedčiť o výhodnosti a serióznosti ponuky.
Podľa platných zákonov obec nemôže zakázať predaj, ak predajca má všetky potrebné povolenia a registrácie. Určite ale nedovolíme
neserióznym predajcom zneužívať svoje postavenie a v každom prípade, kde zistíme pochybné správanie a konanie, budeme
bezodkladne konať. Upozorňujeme Vás, aby ste žiadneho predajcu nevpúšťali do domu a nenechali ho bez dozoru. Rovnako nemusíte
predajcom predkladať žiadne faktúry, potvrdenia alebo iné dokumenty, kde sú uvedené Vaše osobné údaje. Ak na Vás predajca
vytvára akýkoľvek nátlak, prosím, okamžite kontaktujte linku polície na čísle 158 alebo zamestnancov obecného úradu, prípadne
Vašich príbuzných alebo susedov. - Ján Fenčák, starosta obce -

Pripravované kultúrne podujatia:
23.06.2018 – Jánske ohne
01.07.2018 – Súťaž vo varení gulášu
a futbalový zápas Sever proti Juhu
15.07.2018 – Memoriál Tomáša Jureka
19.08.2018 – koncert pre mládež
07.09. – 09.09.2018 – Dni Anny
Lesznai

Zberači železa a bateriek. Po obci sa hlavne počas sobôt zvyknú pohybovať aj
výkupcovia bateriek a starého železa. Spravidla majú dodávkové autá s ŠPZ-kami z inej
krajiny. Tieto osoby nemajú žiadne povolenia a o ich činnosti obecný úrad nemá
informácie. Upozorňujem najmä starších a osamelo žijúcich obyvateľov, aby nevpúšťali
tieto osoby do svojich domácností, nakoľko je vysoké riziko, že tieto osoby nemajú
seriózne úmysly a veľakrát sa stáva, že za železo a baterky nezaplatia nič.
Staré a použité baterky môžete bezodplatne odovzdať na obecnom úrade a u predajcov
elektroniky. Železný odpad radšej odovzdajte do zberu cez príbuzných alebo susedov.
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Dorastenci N. Hrušova si zahrajú na štadióne MFK Vranov o majstra okresu
Dorastenci FK Nižný Hrušov si ako istí víťazi IV. ligy, skupina A zahrajú o dorasteneckého majstra okresu Vranov nad
Topľou! Ich súperom budú rovesníci z Kamennej Poruby.
Naši dorastenci mali istotu prvenstva vo svojej skupine už tri kolá pred koncom. Razantný krok k ovládnutiu dlhodobej
súťaže urobili ešte v jeseni, kedy vyhrali všetkých deväť stretnutí. Vo výborných výkonoch pokračovali aj v druhej
polovici sezóny. V jarnej časti bolo dôležité predovšetkým hladké víťazstvo 6:1 na pôde najväčšieho tabuľkového
konkurenta Hencoviec, či 2:1 v Soli.
Počas najbližšieho víkendu majú naši dorastenci voľno a základnú časť ukončia 9. júna domácim stretnutím s Vechcom.
Bodkou za sezónou v mládežníckych súťažiach Oblastného futbalového zväzu vo Vranove nad Topľou je finále o majstra
okresu. Už tradične sa tento futbalový sviatok koná na štadióne MFK Vranov, preto by sme chceli 30. júna pozvať
všetkých fanúšikov nášho klubu, aby prišli podporiť futbalové nádeje Nižného Hrušova v súboji s Kamennou Porubou.
Tabuľka – dorast skupina A

1. N. Hrušov 15 14 0 1
2. Hencovce 14 11 0 3
3. Soľ
14 7 1 6
4. S. Polianka 14 6 3 5
5. Bystré
14 6 2 6
6. Vechec
14 5 3 6
7. Sedliská 14 5 0 9
8. Sačurov 15 3 4 8
9. Zámutov 14 0 1 13

92:17
114:23
65:36
46:22
33:34
33:38
35:41
41:50
25:15

42
33
22
21
20
18
15
13
1

Neudržiavané a nepokosené pozemky – výzva vlastníkom
Obec Nižný Hrušov upozorňuje a vyzýva vlastníkov, užívateľov
a nájomcov pozemkov, aby udržiavali svoje pozemky ( záhrady, dvory,
neobrábané orné pôdy ) a zabránili tak šíreniu inváznych rastlín a burín
na okolité pozemky. Občiansky zákonník § 127 ukladá každému
vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím
by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo ohrozoval
výkon jeho práv. Konanie v zmysle vyššie uvedeného odseku môže
zapríčiniť vážne alergické ochorenia a nadmerné zaburinenie
okolitých pozemkov.
Podľa § 3 ods. 1 písm. b/ zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia, je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo
nájomca, správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať
výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Priestupku sa
dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie
poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku
v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku. Našou snahou je riešiť danú
situáciu k spokojnosti spoluobčanov, preto Vás vyzývame, aby ste si
svoje pozemky pokosili a pravidelne udržiavali. Každoročne obec
upozorňuje občanov zverejnením výzvy cez obecné komunikačné
kanály ( obecný rozhlas, web stránku, FB stránku a informačnú tabuľu),
no aj napriek tomu opäť máme v obci množstvo neudržiavaných
pozemkov, ktoré značne komplikujú každodenný život susedom. Každý
pozemok v obci je treba minimálne 4 x ročne pokosiť, aby sa
predišlo šíreniu inváznych rastlín a burín na okolité pozemky
v susedstve.
Obec prostredníctvom zamestnancov zrealizuje 11.06.2018
vizuálnu kontrolu a ešte raz upozorní vlastníkov pozemkov, ktorí
nebudú mať pokosené pozemky. Ak vlastník pozemku nebude
reagovať a nezrealizuje údržbu, celú vec obec odstúpi Okresnému
úradu lesný a pozemkový odbor k doriešeniu v správnom konaní.
Pevne veríme, že k takejto situácii nedôjde a každý vlastník pristúpi
k zodpovednej údržbe svojich pozemkov.
- redakcia HRUŠOVSKÉ NOVINY – občasník. EV 5239/15.Vydavateľ OBEC Nižný Hrušov, adresa : Námestie Jána Pavla II. 520, 09422 Nižný
Hrušov, tel: 057/4493200, web: www.niznyhrusov.sk, na účely informovania občanov Nižného Hrušova. Šéfredaktor :
Ján Fenčák, starosta. Sadzba: Mgr. Emília Bezeková. Registrácia na MK SR EV 5239/15, ISSN 2453-6318.
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