Pozvanie na stolnotenisový turnaj
Pozývame Vás na 7. ročník stolnotenisového turnaja, ktorý sa uskutoční dňa
28.11.2015 v Kultúrnom dome Nižný Hrušov so začiatkom o 13.00 hod.
Prosíme všetkých záujemcov o súťažný štart, aby sa nahlásili najneskôr do 25.11.2015
na telefónnom čísle: 0907 452 260 alebo mailom peter.babjak@niznyhrusov.sk
O rozhovor sme poprosili Mgr. Petra
Babjaka, organizátora podujatia:
Môžete povedať naším čitateľom komu
a kedy utkvel v hlave nápad usporiadať
stolnotenisový
turnaj
v našej
obci?S myšlienkou usporiadať stolnotenisový
turnaj prišiel v roku 2007 Michal Švábik ml.
Poprosil ma, či mu ho pomôžem zorganizovať a ja
som bez problémov súhlasil.

Prezraďte nám niečo o histórii tohto
turnaja?Prvý ročník sa konal 17.08.2007 a jeho
víťazom sa stal hlavný organizátor Michal Švábik.
Druhý ročník sa konal až 06.11.2010, žiaľ neviem
Vám povedať, prečo až po 2 rokoch. Tretí ročník
bol špecifický pre mňa tým, že sme urobili aj
kategóriu junior , stal som sa hlavným
organizátorom turnaja a pomocnú ruku pri
organizácii mi podal Ivo Roháč, ktorý to so mnou
ťahá až doteraz a to sa chystáme už na 7. ročník.

Koľko účastníkov ste mali na jeho
začiatkoch? Pravidelne mávame okolo 20
hráčov kategórie senior a 14 hráčov kategórie
junior. Prihlasujú sa nám aj hráči z okolitých

miest a obcí, čím dávajú turnaju väčšiu
prestíž a kvalitu. Turnaja sa môžu zúčastniť
aj dievčatá, ak by mali záujem.
Čo vám to dáva?Dáva nám to pocit radosti
a spokojnosti. Základom je, aby bola hojná
účasť a všetko dopadlo v duchu fair
play. Aby každý jeden hráč aj fanúšik
odchádzal domov spokojný.
Aké sú pravidlá stolného tenisu?Jediné
pravidlo u nás je, aby súťažiaci nehral
súťažne stolný tenis za nejaký klub, resp.
bol bývalý profesionálny hráč.
Je potrebné sa na turnaj nejako špeciálne
pripraviť?Pred
každým
turnajom
si rozdelíme úlohy, aby bolo všetko na
100% pripravené. Je potrebné osloviť
sponzorov, zapožičať a priviezť viac
súťažných stolov, nakúpiť trofeje a rôzne
ceny pre súťažiacich, dať navariť guľáš
a iné menšie prípravy.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa
prihlásených súťažiacich. Blanka Zubková

Po Hrušovských mohylách
Dňa 15. septembra sa v našej obci konala veľká udalosť
pre všetkých milovníkov turistiky. OZ Za rozvoj Hrušova,
spoločnými silami v spolupráci s obcou Nižný Hrušov
znovuotvorili turisticko – náučný chodník ,,Po Hrušovských
mohylách“.
V tento sviatočný deň, kedy nám aj počasie veľmi prialo,
sme sa v hojnom počte stretli pred obecným úradom. Na
začiatku starosta pozdravil všetkých turistov a viedol turistov
celou turistickou trasou ako moderátor. Postupne sa
slávnostne odhalili všetky informačné tabule. Počas
putovania za mohylami sme si mohli vypočuť krátke
prednášky našich hostí. Dozvedeli sme sa čo sú to mohyly a
čo je náplňou práce poľovníkov, rybárov a hasičov. Mladé
hasičky nám predviedli protipožiarny útok a deti si mohli
vyskúšať lano- trasu a preťahovanie lanom. Po nenáročnom
dvojhodinovom putovaní sme zavŕšili tento pekný deň
spoločnou opekačkou na rybníku.
Celá trasa je vďaka miestnej turistickej skupine označená
miestnymi turistickými značkami a smerovými tabuľami.
Každý účastník dostal na pamiatku bulletín. To všetko je
vďaka grantu z Karpatskej nadácie. Teraz sa už nikto
nemusí báť, že sa pri objavovaní mohýl stratí.Veríme, že sa
v takom veľkom počte stretneme aj v ďalších rokoch.
Bc. Lucia Šürü

>>>www.niznyhrusov.sk
Dňa01.11.2015, t.j. v nedeľu
v čase od 12:00 hod. do 16:00 hod.
bude Dobrovoľným hasičským zborom
v Nižnom Hrušove riadená doprava na
miestnych komunikáciách pri cintoríne,
na uliciach Kerta,čiastočne aj na
Námestí Jána Pavla II., a ulici Bikač.
Ulica Cintorínska a Kerta budú
v tomto čase prejazdné iba v jednom
smere a to od Cintorína smerom cez
ulicu Kerta na Hlavnú ulicu.
Prosíme o rešpektovanie tejto zmeny.
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Web stránka v novom šate

Mikuláš: 06. 12. 2015
Do pozornosti dávame všetkým
dievčatám a ženám zaujímavé
trávenie voľného času športovou
aktivitou. O tom, akú aktivitu si
vyberiete,
rozhodnete
Vy
vyplnením priloženého dotazníka.

Víťazný jablkový koláč od Milenky
Suroviny:
1kg postrúhaných jabĺk
150 g práškového cukru
450g práškového cukru
1 bal kypr.prášku do pečiva
250 g Hery
4 ks vajec
mletá škorica
kryštálový cukor
strúhanka
Z múky, žĺtkov, práškového
cukru, kypriaceho prášku a Hery
vypracujeme cesto, z ktorého
odrežeme 1/3 a dáme ho odložiť
do chladničky. Zo zvyšných 2/3
vyvaľkáme cesto o veľkosti
plechu, na ktorom budeme koláč
piecť. Cesto uložíme na plech,
ktorý nie je potrebné vymastiť
ani posypávať.
Pripravíme si jablkovú plnku.
Postrúhané jablká podľa chuti
ocukríme a posypeme škoricou.
Cesto posypeme strúhankou
alebo
kokosom
a potom
natrieme plnku.
Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh
a natrieme ho na jablkovú plnku.
Nakoniec postrúhame na vrch
odloženú 1/3 cesta. Strúhame
nahrubo a nad celým koláčom,
aby sa postrúhané kúsky cesta
nezlepili. Pečieme vo vyhriatej
rúre do zhnednutia.
-r-
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Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
09422 Nižný Hrušov
tel. 057/4493200
0905945299
IČO : 00332607
1.

Pripravované akcie:

Issue

Gratulujeme naším jubilantom:
Október
Jurovčáková Anna – 65 r.
Frenová Anna – 65 r.
Sojka Michal – 65 r.
Barkóci Juraj – 70 r.
Kaščáková Anna – 70 r.
Sopko Michal – 70 r.
Belej Andrej – 75 r.
Filipová Anna – 80 r.
November
Fajnor Karol – 60 r.
Barkóci Matúš – 60 r.
Dančíková Helena – 65 r.
Lešková Anna – 70 r.
Marčák Michal - 75 r.
Šimko Michal – 80 r.
Hakoš Ján - 85 r.
Agáta Jurasová
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Od 1. septembra ste si určite všimli nový vzhľad našej webovej stránky www.niznyhrusov.sk. Počas septembra sme vylaďovali
moduly, ktoré Vám budeme postupne predstavovať na web stránke. Radi by sme aj touto formou upriamili Vašu pozornosť na
niektoré novinky, ktoré Vám umožnia jednoduchšie, rýchlejšie a komfortnejšie používanie web stránky. Dôležité pre nás je
poskytovanie informácii občanom. Pre nás sú ľudia na prvom mieste.
Informácie mailom – po zadaní
a potvrdení Vášho mailu, Vám budeme
elektronicky zasielať informácie o
všetkých
plánovaných
akciách,
o futbalových
zápasoch,
o vývoze
odpadu a oznamoch miestneho rozhlasu,
novinkách a podobne. Ste mimo obec?
Nepočujete hlásenie obecného rozhlasu?
Jednoduchá pomoc registráciou k odberu
noviniek. Všetko Vám doručíme mailom
do 30 minút od vyhlásenia a zverejnenia.
Komunikačné odkazy – ikona
schránky - zaslanie mailu s konkrétnou
požiadavkou
na
konkrétneho
zamestnanca obecného úradu, ikona
rozhlasu – všetky oznamy hlásené
v miestnom rozhlase, ikona diskusie –
poskytnutá
možnosť registrovaným
občanom
diskutovať
o otázkach
týkajúcich sa obce, ikona chat – na
tomto module sa stále pracuje, ikona
kontakty – tu sú uvedené všetky kontakty
na zamestnancov obecného úradu.
Inštitúcie – modul vytvorený na
prezentáciu inštitúcií našej obce, zahŕňa
v sebe aj aktuality týkajúce sa priamo
inštitúcií. Tento modul si spravujú
samotné inštitúcie. Majú vytvorenú
možnosť pridávania správ, ktoré sa
zobrazia všetkým. Medzi tieto inštitúcie
patria: Divadelná ochotnícka skupina,
Poľovnícke združenie Vlčia hora,
Sandow – kulturistický oddiel, Jednota
dôchodcov Slovenska – základná
organizácia Nižný Hrušov, Zväz
zdravotne postihnutých,

OZ Za rozvoj Hrušova, spoločnými
silami, Mužská spevácka skupina
Hrušovčan, PD v Nižnom Hrušove,
Slovenský zväz sklerózy multiplex,
Dobrovoľný hasičský zbor, Rybársky
zväz, Červený kríž, Lesné pozemkové
spoločenstvo parcelovaného lesa.
Život v obci – rozkliknutím sa Vám
zobrazí mapa stránky, z ktorej si
vyberiete informácie pre Vás potrebné.
V tomto module nájdete udalosti v obci –
kam za kultúrou, kam za športom,
harmonogram vývozu odpadu a veľa
zaujímavostí o obci.
Úradná
tabuľa
–
zákonom
predpísané
zverejňovanie,
obsahuje
všetky uznesenia obec. zastupiteľstva,
všeobecne záväzné nariadenia, faktúry,
zmluvy, objednávky, rozpočet, plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce. V tomto module nájdete aj tlačivá
na stiahnutie, ktoré sú rozdelené na
stavebný úrad, evidencia obyvateľstva,
dane
a poplatky.
Neplatiči
budú
zverejnený v Zozname neplatičov.
Kalendár akcií – obsahuje súhrné
informácie o akciách, vývoze odpadu,
futbalové zápasy a tipy na víkend.
Tip na víkend z regiónu – odporúčanie
na konané akcie v našom regióne.

Pripravované moduly:
Odkaz pre starostu – v tomto
module budete mať možnosť zo svojho
telefónu poslať fotografiu priamo na mail
starostu s označením ulice, ktorej sa Vaša
požiadavka týka.
Predaj nehnuteľností v obci –
poskytovaná služba našim občanom,
ktorí
sa
snažia
predať
svoju
nehnuteľnosť. Bližšie informácie budú
propagované na web stránke po spustení
modulu a budú oznámené aj v obecnom
rozhlase.
Rezervácia kultúrneho domu –
stručný kalendár, v ktorom budú

zaznamenané obsadené termíny na
využitie priestorov kultúrneho domu.
Projekty obce – súhrn projektov, cez
ktoré obec získala finančné prostriedky,
výška poskytnutej sumy a spoluúčasť
obce. Zároveň budeme zverejňovať
projekty, dotácie a granty, o ktoré bude
obec žiadať. V tomto module zverejníme
aj plánované projekty do nasledujúcich
rokov.
Meteostanica, Cintorín – rozdelenie
na sektory a znázornenie hrobových miest.
Veríme, že Vás naše nové stránky
zaujali. Vaše podnety, prosím, píšte na
ocu.nizny.hrusov@slovanet.sk.
Mgr. Emília Bezeková

Ekologický počin roka 2015
08.10.2015 naša obec získala ocenenie
spoločnosti ENVI PAK Ekologický počin
roka 2015. Boli sme nominovaný medzi
ďalších 6 obcí Slovenska a verejným
hlasovaním sme získali najväčší počet
hlasov. Do tejto súťaže sme sa prihlásili
s vybudovaným zberným miestom, ktoré
zožalo veľký úspech. Výhru v hodnote
1500,-€
použijeme
na
zveľadenie
odpadového hospodárstva.

