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Súťaž vo varení guľášu
Dňa 26.07.2015 sa v našej obci konala tradičná Súťaž vo varení guľášu
a pouličný futbalový turnaj. Varenia guľášu sa zúčastnilo jedenásť družstiev. Prvé
miesto získala Jednota dôchodcov na Slovensku, ako druhý sa umiestnil TJ
Družstevník a tretí skončilo PD Nižný Hrušov. Osobitnú cenu za názov guľášu
získal SZZP, pod vedením p. Demčáka, s názvom Gazdovský guľáš. Cenu za
netradičnú ingredienciu získal PZ Vlčia hora a netradičnou ingredienciou boli
halušky. Najoriginálnejším družstvom, ktoré zahŕňalo výzdobu priestoru na varenie,
oblečenie a atmosféru v družstve, sa stala Jednota dôchodcov na Slovensku.
Na pouličný futbalový turnaj nastúpili štyri mužstvá a to AJAX Hušták,
MOTOR Hurky, INTER Valal a JUVENTUS Konec. Prvé miesto získal AJAX
Hušták, druhé JUVENTUS Konec a tretie miesto INTER Valal. Tradíciou sa stalo
kopanie futbalovej jedenástky. Do súťaže sa zapojilo sedemnásť chlapov nad 50
rokov. Najlepší bol p. Tibor Malý, ktorý získal titul ,,Kráľ futbalovej 11“.
Počas prebiehajúceho varenia a futbalových zápasov si mohli dospelí a deti
zasúťažiť v lukostreľbe, pílení dreva a zatĺkaní klincov. Deti sa mohli vyšantiť na
skákacom hrade a ochutnať sladkú cukrovú vatu. Pri vstupe na futbalové ihrisko ste
si mohli zakúpiť tombolové lístky a pred vyhodnotením súťaže sa losovala vtipná
tombola. Počasie nám prialo a atmosféra bola výborná. Túto skvelú akciu ukončila
hudobná skupina JUVENTUS z Bardejova, ktorá nám hrala až do neskorých
nočných hodín.
Ďakujeme všetkým občanom našej obce, ktorí sa zúčastnili a podieľali na
príprave a realizácii tohto podujatia, ale aj nestranným pozorovateľom za podporu
svojich družstiev, za príjemnú atmosféru plnú vône guľášu a zábavy.
Veríme, že o rok sa stretneme ešte v hojnejšom počte. Už teraz sa tešíme.
Bc. Lucia Šürü

Na slovíčko požiarnici
Dobrovoľný hasičský zbor Nižný Hrušov aktívne začal
pracovať v roku 1992. V súčasnosti má 30 členov, z toho 8
dievčat a 22 mužov. Veliteľom dobrovoľných hasičov je p.
Ladislav Žolna. Jeho funkciou je riadenie činnosti DHZ,
kontrolovanie stavu hasičskej techniky a výzbroje hasičov a pod.
Veliteľom družstva je p. Vladimír Ľoch.
Mladí členovia sa zapájajú do hasičských súťaží a
dobrovoľne pomáhajú pri rôznych aktivitách obce. Spoločne
však zdolávajú nástrahy prírodných živlov. Bojujú s hasením
požiarov malého rozsahu, ktoré v našej obci vznikli. V tomto
roku mali už 7 zásahov. Prvý zásah bol pri požiari kaštieľa.
Druhým zásahom bolo hasenie požiaru miestnej skládky a
okolia. Najviac síl našich požiarnikov stálo odstraňovanie
spadnutých striech po silnom vetre a daždi, ktorý sa prehnal
našou obcou v júli. Počas niekoľkých minút vietor spôsobil
dvom rodinám škody na majetku. Medzi posledné zásahy
môžeme zaradiť hasenie trávy pri osade Kyjov, či hasenie čiernej
skládky odpadu za bytovkami.
Naši mladí hasiči a hasičky sa venujú hasičskému športu,
ktorý sa zakladá na sile a rýchlosti. Pravidelne sa týchto súťaží
zúčastňujú v okolitých obciach. Na týchto súťažiach zastávajú
stredové umiestnenia, ale cieľom je získať medailu.
Auto Iveco Daily od Ministerstva vnútra, ktoré využívajú
požiarnici pri tréningoch a rôznych zásahoch v našej obci, bolo
vybavené novými prostriedkami na boj proti požiaru a iným
prírodným živlom. V súčasnosti hľadajú požiarnici finančné
prostriedky na obnovu našej športovej striekačky a na zakúpenie
novej výzbroje a výstroje členov.
„Dúfame, že v našej obci budeme
musieť zasahovať čo najmenej ☺.
Veľmi radi medzi sebou privítame
nových členov, ktorí sa budú ochotne
zapájať do aktivít nášho zboru.“
Ladislav Žolna, Peter Marjov ml.
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Ročník - august 2015

26.08.2015 ● Prezentácia o správnom triedení
30. 08. 2015 ● Hrušovské folklórne slávnosti
15. 09. 2015 ● Po Hrušovských mohylách
18.10. 2015 ● Mesiac úcty k starším
● “Krása, radosť, úžitok“ výstava ovocia
a zeleniny
Blanka Zubková

Vážení občania,
miestna firma Čokoládovňa Eva uskutočňuje výpredaj
vzorkových tyčiniek za veľmi výhodné ceny. Jedná sa
o müsli tyčinky, proteínové, pepermintové, sezamové a iné
tyčinky. Ďalej ponúka na predaj rôzne druhy výrobkov, a to
polevy, chrumkavé orechové kúsky a dražovaný tovar.
Predaj sa uskutočňuje
KAŽDÚ STREDU od 9:00 do 15:00 na sekretariáte
firmy.

Zoznam zápasov FK Nižný Hrušov jesenná časť.
4. kolo- 30.08.2015 (16:00) FK Nižný Hrušov - FK Sedliská
5. kolo- 06.09 2015 (15:30) ŠK Sačurov - FK Nižný Hrušov
6. kolo- 13.09.2015 (15:30) OFK Tatran Bystré - FK Nižný Hrušov
7. kolo- 20.09.2015 (15:00) FK Nižný Hrušov - OFK Hencovce
8. kolo- 27.09.2015 (15:00) TJ PTAVA NV Ptičie - FK Nižný
Hrušov
9. kolo- 04.10.2015 (14:30) FK Nižný Hrušov - FK OBCE
Kochanovce
10. kolo- 11.10.2015 (14:30) FK Kamenica nad Cirochou - FK
Nižný Hrušov
11. kolo- 18.10.2015 (14:00) FK Nižný Hrušov - TJ Šimonka Čierne
nad Topľou
12. kolo- 25.10.2015 (14:00) FK Soľ - FK Nižný Hrušov
13. kolo- 01.11.2015 (13:30) FK Nižný Hrušov - TJ Jasenov
14. kolo- 08.11.2015 (13:30) FK Nižný Hrušov- OFK AGRIFOP
Stakčín (predohrávka)
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Gratulujeme našim jubilantom:
Buráš Blažej (60 r.) č. d. 67
Vedrová Anastázia (60 r.) č. d. 156
Šimková Irena (75 r.) č. d. 219
Vargová Mária (90 r.) č. d. 447
Jabčanková Anna (70 r.) č. d. 498
Halkovič Daniel (60 r.) č. d. 103
Hasarová Anna (75 r.) č. d. 457
Vadelová Jolana (65 r.) č. d. 6
Novotná Anna (65 r.) č. d. 11
Krajňák Vladimír (65 r.) č. d. 332
Agáta Jurasová

AKTUALITY:
Proces verejného obstarávania hlavného
dodávateľa stavebných prác na rekonštrukciu
kaštieľa sa v mesiaci júl ukončil otvorením
obálok
s cenovými
ponukami
od
6
dodávateľov. Najnižšiu cenu a víťazom súťaže
je spoločnosť SOAR. Žiaľ, pri kontrole
predloženej dokumentácie verejný obstarávateľ
zistil, že spoločnosť SOAR nepredložila všetky
potrebné dokumenty a preto bola spoločnosť
SOAR vylúčená zo súťaže. Druhá v súťažnom
poradí je spoločnosť DÚHA, ktorej práve beží
zákonná lehota vyjadrenia. Rekonštrukcia
kaštieľa má prebehnúť do konca októbra 2015
a tieto
prieťahy
v procese
verejného
obstarávania znamenajú, že termín realizácie sa
nedá stihnúť.
Obecná knižnica informuje občanov obce, že
v mesiaci august boli zakúpené nové tituly
k vypožičaniu.
V minulom čísle Hrušovských novín sme
Vás informovali o rekonštrukcii tenisových
kurtov a ich spustení do prevádzky. Vzhľadom
k tomu, že firma sa omeškala s dodávkou
komponentov o viac ako jeden mesiac, obnova
kurtov sa predĺži. Dúfame, že za krátku
dobu dotiahneme rekonštrukciu kurtov do
úspešného konca.
Do konca mesiaca september bude prebiehať
výmena autobusových čakárni – dostanú nový
moderný vzhľad. Prosíme Vás o trpezlivosť
počas rekonštrukčných prác.
Rekordný úlovok na rybníku v Nižnom
Hrušove sa podaril Jozefovi Macákovi z obce
Soľ. Sumec zabral zhruba o 5:45 hod. a z vody
ho p. Macák
lovil za pomoci kolegov

rybárov asi hodinu. /Dĺžka 180 cm , váha cca
75 kg./ Gratulujeme.
V prílohe novín prikladáme Kartu pomoci
občana pre rýchle používanie tel. čísel.
OcÚ

Starosta........
Atletický šampión Adrián Baran

Adrián má len 15 rokov, ale veľké úspechy už za sebou. Je členom MŠK Vranov
a zverencom trénera Jaroslava Kolcuna. Naposledy reprezentoval Slovensko medzi
tridsiatimi športovcami na Európskom olympijskom festivale mládeže
v gruzínskom meste Tbilisi.
Ako si sa dostal k tvojim disciplínam: Premiérovo si sa predstavil aj
vrh guľou a hod diskom? Aké boli v štafete 4x100 m. Mal si obavy?
tvoje začiatky? „V 5. ročníku na ZŠ „Nemal. Iba štyria chlapci sme

Bernolákova vo Vranove nad
Topľou som sa zoznámil s atletikou
a čo je vlastne vrh guľou. Moja
vďaka patrí aj trénerovi, ktorý vo
mne videl potenciál. Na začiatku
som trénoval dvakrát do týždňa. Od
14 rokov boli tréningy častejšie.“
Rodičia ťa v tom podporovali?
Troška netradičné športy? Ani to nie
je futbal alebo volejbal, či basketbal.
S tvojou výškou si mal predpoklady
aj na takéto športy. „Samozrejme.

Podporovali ma a aj podporujú.
Hrával som futbal za žiakov a za
školu florbal a hádzanú. Všetko sú to
kolektívne športy a mne sa páči, že
sa pri mojich disciplínach spolieham
sám na seba.“
Tvoj najväčší doterajší úspech? Máš
nejaký cieľ, ktorý chceš dosiahnuť?
„Najviac si cením medailu zo štafety

v Gruzínsku. Je to z ďaleka,
z majstrovstiev na úrovni veľkej
olympiády. Zážitok. Nechcem nič
predbiehať.“
Na súťaži sa ti podarilo zlepšiť svoj
osobný rekord v hode diskom
a obsadil si 10. miesto. Čakal si takýto
úspech? „Bol som na to pripravený,

nakoľko
som
veľa
trénoval.
Horúčavy v Gruzínsku mali veľký
vplyv na psychiku a fyzickú kondíciu
mojich súperov.“
Vo vrhu guľou si skončil siedmy
s výkonom 15,89 m. Čo je pre teba
náročnejšie
alebo
pre
teba
obľúbenejšie? „Začínal som vo vrhu

guľou. Je to moja srdcovka. Hodu
diskom sa venujem druhý rok a
podľa trénera mám na to väčšie
predpoklady.“

spĺňali časový limit, aby sme sa
mohli zúčastniť štafety. Bral som
to, že to odbehnem a hotovo.“
Čo ten tvoj slávny pád? „Bol som
unavený a stuhnutý po vrhu guľou.
Bežal som ako prvý a pri
predávaní kolíka som tretrou
zakopol a bolo.“
Čo prázdniny? Veľmi si ich
neužiješ. „Práve naopak, vypĺňam

svoj voľný čas. Teraz som
absolvoval sústredenie v Ždiari,
kde som si oddýchol a nabral nové
sily.“
Nová škola, tešíš sa? „V septembri
nastupujem na Gymnázium vo
Vranove
nad Topľou. Som
Quodmazimplaceratf
zvedavý,
ako
acerminimveni ma
am tam všetci
príjmu.
,,Základka“admi bude veľmi
utwisienim
chýbať
.“
minimeniam,
Ako sa ti trénuje v novej klietke
quiseratnostruexercit
umiestnenej
v areáli
nášho
ationullamcorper
futbalového
ihriska?

nostrudobre aexerci
„Veľmi
som rád, že si
môžem zlepšovať techniku. To, že
môžem trénovať doma ,je aj vďaka
podpore grantu Talenty novej
Európy,
starostovi
Jánovi
Fenčákovi a poslancom OZ.“

Odpady >>>Separácia odpadov
Každý z nás si určite neraz položil otázku,
prečo je separácia odpadov taká dôležitá
a prečo práve ja, by som mal, či mala,
separovať odpad. Odpoveď na túto otázku
je veľmi jednoduchá. Čoraz viac a viac
ľudí sa začína zaoberať témou separácie
odpadov a chcú pomôcť chrániť životné
prostredie. Veď len 1 tona zberového
papiera zachráni 17 stromov. Ak sa vráti do
sklárne 1 milión sklenených fliaš a
pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových
výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku,
1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja,
0,76 mil. m3 zemného plynu a mnoho
elektrickej energie a z recyklovaných
plastových fliaš sa vyrábajú odevy. Aj v
našej obci separujeme odpad, no čísla
nevytriedeného (TKO) odpadu sú stále
veľmi vysoké. Z toho vyplýva, že v tejto
oblasti sa musíme ešte
zlepšiť
a separovanie nebrať na ľahkú váhu. Ak si
na porovnanie zoberieme počet ton
vyprodukovaného komunálneho odpadu za
posledný polrok (viď. tabuľka), v mesiaci
Jún počet ton odpadu značne prevyšuje nad
ostatnými mesiacmi. Vyprodukovalo sa
26,09 ton odpadu, t. j. o 2,44 ton viac ako
za uplynulý mesiac. Najväčšou položkou
na zozname je znova zmesový komunálny
odpad. Tento druh odpadu však môže
každá domácnosť znížiť už len tým, že
biologicky rozložiteľný odpad (zvyšky zo
zemiakov, zeleniny, pokosená tráva,
konáre, lístie) si uloží na kompostovisku
doma alebo využije kompostovisko, ktoré
zriadila obec. Všetci sa zamyslime nad
týmito číslami, pretože tak, ako vieme ich
počet zvýšiť, dokážeme ho aj znížiť. V
tomto prípade by ich zníženie značne
pozitívne ovplyvnilo hospodárenie obce
a ušetrené finančné prostriedky sa tak dali
ďalej investovať.
Pred nedávnom každá domácnosť obdŕžala
farebné vrecia na separáciu odpadov, ktoré
tak isto v značnej miere môžu dopomôcť
našej obci k zníženiu veľkého počtu
odpadu

Mesiac

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Dňa 11.6.2015 sa v Nižnom Hrušove konalo Obecné zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo prejednávalo a schválilo tieto

Žlté vrece slúži na zber plastov, kovov,
tetrapackov a ich recyklovaním šetríme
primárnu surovinu (ropu, rudu, uhlie) a
energiu. Zbierame doň PET fľaše
(minerálky, nealko nápoje …), fólie,
tašky, igelitové vrecká, obaly z
kozmetických produktov, plechovky od
nápojov, konzervy (bez zvyškov
potravín) a drobné kovové predmety,
drôty. Usilujte sa minimalizovať objem
odpadu stlačením plastových fliaš,
krabíc od mlieka a džúsov. Na plastové
fľaše a plechovky používame osobitné
vrecia.
Do
vreca
nezbierame
obaly
z chemikálií,
podlahové
krytiny,
vrstvené obaly – toto patrí do
nebezpečného odpadu.
Zelené vrece slúži na zber skla a jeho
recyklovaním šetríme primárne suroviny
a množstvo energie. Ak sa sklo dostane
do spaľovne, nespáli sa a skončí na
skládke nevyužité. Do vreca zbierame
fľaše, poháre, črepy, úlomky tabuľového
skla.
Do vreca nezbierame veľmi znečistené
fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom),
porcelán a keramiku, zrkadlá, žiarovky
a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s
iným materiálom (drôtené sklo) – toto
patrí do nebezpečného odpadu.
Modré vrece slúži na zber papiera
a jeho separovaním šetríme energiu
a primárnu surovinu – drevo. Zbierame
doň časopisy, noviny, reklamné letáky,
použitý kancelársky papier, papierové
vrecúška,
krabice
(ak
nie
sú
kombinované s iným materiálom, hliník,
celofán), papierová lepenka, kartóny.
Do
vreca
nezbierame
obaly
z kombinovaných materiálov (tetrapack
od
trvanlivého
mlieka,
džúsov),
zamastený a veľmi znečistený papier,
kopírovací a samoprepisovací celofán.
Vrecia vykladajte ráno v deň zberu
triedeného
odpadu
vyznačeného
v harmonograme pred bránu Vášho
rodinného domu.

uznesenia:
- predloženia žiadosti: projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci“ – led osvetlenie,
21,76 t

14,02 t

projekt „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“ – odstránenie 8 veľkých čiernych skládok v obci,

18,63 t
26,09 t
23,62 t
23,65 t

projekt „Merače rýchlosti v obci Nižný Hrušov“ a žiadosť p. Ľ. Jurovčáka o poskytnutie nenávratnej finančnej
dotácie na nahrávku CD a reprezentáciu obce. Ako posledné sa prejednávalo a schválilo vyradenie a odpredaj
automobilu Lada Niva aj s príslušenstvom s následným odpredajom na súčiastky a zakúpenie nového auta, ktoré má

25,57 t

obec k dispozícii od júla 2015.
Dňa 29.6.2015 sa konalo ďalšie obecné zastupiteľstvo k záverečnému účtu za rok 2014. Na tomto zastupiteľstve sa
prejednávalo a schválilo: záverečný účet za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad, použitie prebytku

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

rozpočtu za rok 2014 na tvorbu rezervného fondu obce, plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2015
pre mesiace Júl - December 2015, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu ÚPN-O Nižný Hrušov, zákonné

Júl

prejednanie platu starostu, určenie trhového miesta k ambulantnému predaju v obci na parkovisku pred obecným
Paulína Radová

Vybudovali sme pre Vás Zberné
miesto na drobný stavebný odpad,
BIO odpad a veľkoobjemný odpad
pri ČOV, kde bude prítomný
zamestnanec OcÚ, ktorý Vás
usmerní a pomôže pri uskladnení
odpadov v tomto čase:
Prevádzková doba zberného miesta:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
09:00

– 18:00
– 18:00
– 18:00
– 18:00
– 18:00
– 18:00

V prípade, ak doveziete odpad
pondelok až piatok v čase
od 07:00 – 11:00 hod., kontaktujte
tel. číslo 0905 945 299.

Veľ. objem.
kontajner

Zmesový
komunálny
odpad

Plasty /t

Papier/t

Sklo/t

Spolu/t

0

11,63

0,94

0,6

0,85

2,75
3,49
7,17
3,72
5,54
4,12

11,42
18,86
13,01
17,11
16,55
11,80

3,5
0,88
1,7
1,2
1,350
1,290

0,42
0,14
0,35
0,62
1,100
1,400

0,54
0,25
3,34
1
1,550
3,150

14,02
18,63
23,62
25,57
23,65
26,09
21,76

úradom, návrh na podanie projektu vybudovania oddych a relax zóny pre deti formou detského ihriska v parku na
ulici Hušták.
Na mimoriadnom zasadnutí OZ v Nižnom Hrušove, dňa 26.7.2015, obecné zastupiteľstvo schválilo návrh vzhľadu
autobusových čakárni, OZ schválilo použitie rezervného fondu na klimatizáciu a tienenie okien v dome smútku, OZ
schválilo investíciu na vykonanie energetického auditu budov OcÚ, MKS a Domu smútku za účelom prípravy projektu
zateplenia týchto budov.
Ing. Adriana Hamášová, Lívia Škarupová

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY:
Nadácia Slovenskej sporiteľne – od nadácie sme získali finančnú podporu
v hodnote 3.000,-€ na projekt Naučme sa triediť odpad v Nižnom Hrušove. Tento
projekt je zameraný na vytvorenie návykov našich občanov k triedeniu odpadu
zakúpením košov na triedený odpad, ktoré budú umiestnené na verejných
priestranstvách. Zároveň bude oplotené zberné miesto pri ČOV, kde nami
poverený zamestnanec dohliadne na správne triedenie odpadu.
Karpatská vandrovka – obec v spolupráci s Občianskym združením za rozvoj
Hrušova spoločnými silami získali grant na osadenie informačných tabúľ
a označenie trasy „Po Hrušovských mohylách“ v hodnote 656,-€. Srdečne
pozývame na slávnostné znovuotvorenie trasy 15.09.2015. Karpatská vandrovka
spája ľudí so zmyslom pre dobrodružstvo a turistiku.
Ministerstvo financií – obec získala účelovú dotáciu v hodnote 6.000,-€
k výmene vchodových dverí na obecný úrad a kultúrny dom. Touto výmenou
zlepšíme funkčnosť a estetickosť týchto budov.
Nadácia TESCO – obec získala finančné prostriedky v hodnote 3.000,-€ na
vybudovanie detského ihriska v parku na ulici Hušták. Spolu s dobrovoľníkmi
a zamestnancami spoločnosti Tesco sa prípravné práce zrealizujú od 1.8.2015 do
18.9.2015, kedy bude park slávnostne odovzdaný deťom k užívaniu. Vybudovaním
detského ihriska obec dá priestor pre zdravý a kvalitný vývin detí z obce a umožní
im tak aktívne trávenie voľného času v prírode, zároveň podporí budovanie
kladných medziľudských vzťahov na pôde našej obce.
Ministerstvo hospodárstva – obec získala nenávratný finančný príspevok vo
výške 252.974,48€ na rekonštrukciu verejného osvetlenia v našej obci.
Všetky tieto projekty sa budú realizovať v mesiacoch august – október.
Mgr. Emília Bezeková

