Jumping v Nižnom Hrušove
V minulom vydaní Hrušovských novín sme Vám dali k dispozícii dotazník, aby sme zistili
záujem hlavne ženského pohlavia o športové aktivity. Vďaka dotazníku sme získali info o novom
športe Jumping a za veľmi krátku dobu sme našli aj profi trénerov, ktorí sa v blízkom okolí venujú
tomuto športu.
Na prvej promo akcii Jumpingu sme sa stretli dňa 27.11.2015 o 18.00 hod. v kultúrnom dome.
Váš veľký záujem nás veľmi potešil. Trénerky Katka a Tuľa nám porozprávali, na čo je jumping
dobrý, že odstraňuje bolesti chrbta, formuje postavu a iné. Jumping nie je vekovo obmedzený,
môžu ho cvičiť aj staršie osoby, ženy aj muži. S trénerkami sme sa dohodli na dátume a čase
nasledujúcich cvičení. Všetci boli plní očakávania, čo sa bude diať. A prišlo to očakávané cvičenie.
Bolo to úchvatné, ale zároveň troška zložité pre nás, ktorí to cvičili prvýkrát, ale po ďalších
stretnutiach to je čím ďalej lepšie. Záujem bol taký veľký, že sme sa museli rozdeliť na dve
skupiny. Prvá hodina sa začína o 18.00 a druhá o 19.00 hod. Ak ešte máte záujem o cvičenie, je
potrebné sa zaregistrovať cez webovú stránku ONLINEFIT.SK ( registrujete si 1 trampolínu ).
Informácie k registrácii sú dostupné aj na web stránke obce: www.niznyhrusov.sk. Na jednu
hodinu pripadá 20 trampolín. Kredit na nasledujúcu hodinu je možné si dobiť u cvičiteliek. Cena
jednej hodiny je 3€.
Hodiny Jumpingu budeme chcieť aj v roku 2016 realizovať vždy v stredu od 18:00 – 20:00 hod
v kultúrnom dome. Ak sa potvrdí záujem o Jumping aj v roku 2016, obec bude hľadať možnosti
ako zakúpiť vlastné trampolíny a tým rozšíriť možnosť cvičení aj na iné dni a hodiny.
Verím,
že naša ponuka trávenia voľného času bude Vašou súčasťou aj naďalej. Za možnosť
prevádzkovania Jumpingu v roku 2015 by sme chceli poďakovať Michalovi Marjovému, ktorý
významne prispieva k prevádzkovaniu tejto športovej aktivity a samozrejme veľká vďaka patrí
hlavne Vám milé dámy, pretože máte záujem o rozvoj športu v našej obci.
Obec bude aj naďalej vytvárať nové podmienky pre šport , aby v obci pribúdali možnosti
aktivít pre všetky skupiny obyvateľstva.
Teším sa na ďalšiu hodinu s Vami. - Blanka Zubková -

Gratulujeme víťazom
19.11.2015 – p. Marčáková –
kompostér, p. Humenníková – 120 l
žltá nádoba na plast
17.12.2015 – p. Čintala (168) –
kompostér, p. Hakoš (106) – 120 l
žltá nádoba na plast

7. ročník stolnotenisového turnaja

Som veľmi rád, že aj 7. ročník stolnotenisového
turnaja sa nám vydaril nielen peknou atmosférou, ale aj
účasťou a spokojnosťou hráčov, fanúšikov a
organizátorov turnaja. Aj tento rok sme súťažili v dvoch
kategóriách senior a junior. V kategórii junior sme mali
9 hráčov, ktorí boli rozdelení do 2 skupín. Najlepší
dvaja postúpili do semifinále a tretí zo skupín si zahrali
o 5-6 miesto. Semifinále: P. Sojka - T. Leško 6:11,
11:9, 11:7, 7:11, 8:11 (2-3), P. Roháč - J. Varga 7:11,
11:9, 11:9, 11:8 (3-1), o 3. miesto - J. Varga - P. Sojka
(3-1). Finále - P. Roháč - T. Leško 11:7, 10:12, 10:12,
9:11 (1:3). V kategórii senior súťažilo 23 hráčov v 4.
skupinách. Najlepší dvaja zo skupín postúpili priamo do
štvrťfinále. Štvrťfinále senior - J. Krajňák - V. Bakajsa
ml. 13:11, 11:9 (2-0), J. Ragančík - J. Malý st. 8:11,
11:6, 11:4 (1:2), I. Roháč - T. Vaňo 8:11, 8:11 (0:2), P.
Babjak - K. Leško 7:11, 11:8, 11:8 (2:1). Semifinále - J.
Krajňák - T. Vaňo 6:11, 3:11, 7:11 (0:3), P. Babjak - J.
Ragančík 11:7, 12:14, 9:11, 11:7, 11:9 (3:2). O 3.
miesto- J. Krajňák - J. Ragančík 11:7, 11:7, 14:12 (3:0).
Finále - P. Babjak - T. Vaňo 8:11, 2:11, 6:11 (0:3)V
závere by sme chceli s mojim spoluorganizátorom I.
Roháčom poďakovať všetkým sponzorom turnaja, ktorí
nás finančne alebo materiálne podporili a podporujú.
Vytvárajú tak veľmi kvalitné podmienky pre hráčov a
nás organizátorov. Mladšie ročníky sa môžu tešiť z
rôznych športových cien, ktoré ich majú smerovať k
ďalšiemu aktívnemu športovaniu. Veľké ďakujem patrí
hlavným sponzorom- firme Betpres s.r.o. a Dr. Krajňák
Jaroslav PhD, sponzorom- Obci Nižný Hrušov, pánom
Bakajsa Vladislav, Barkóci Miloš, Vaverčák Rudolf,
firme Kassen s.r.o. , Adriánovi Baranovi, pani starostke
Leškovej Jane z Giroviec a naším tetám H. Bažalíkovej
a M. Marčákovej za výborný guľáš, ako aj všetkým, čo
nám podali pomocnú ruku a pomohli nám zorganizovať
tento turnaj.
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Gratulujeme našim jubilantom:

December
Magura Ján 60r.
Bažaliková Helena 65 r.
Marjová Mária 70 r.

Január
Škarupa Juraj 60 r.
Matta Miroslav 60 r.
Oravcová Zlatica 60 r.
Hromuľák Andrej 60 r.
Čollák Vincent 70 r.
Bučáková Helena 85 r.

Naši najstarší občania
Marčák Ján 94 r.
Sotáková Mária 93 r.
Astrabová Mária 91 r.
Gurniaková Anna 91 r.
Sotáková Anna 91 r.
-Agáta Jurasová-

Zimná údržba ciest a chodníkov
bude zabezpečená aj počas víkendov a
sviatkov. Zamestnanci OcÚ, v prípade
napadnutia snehu alebo poľadovice,
nastúpia do práce ráno od 7:00 hod
a zabezpečia
posyp
miestnych
komunikácií
a odpratanie
snehu
z chodníkov. Na posyp chodníkov má
obec k dispozícií posypový vozík.
Údržba
ciest
je
zabezpečená
traktorovým odhŕňačom. Postupnosť
údržby je nastavená tak, aby sa
prioritne vyčistili a upravili cesty vo
vyššie položených častiach obce.
Kaštieľ: aktuálne prebieha doplnenie
strechy kaštieľa o plechovú strešnú
krytinu. Obec zainvestovala vlastné
zdroje s cieľom ochrániť národnú
kultúrnu pamiatku a udržať ju do
ďalšej výzvy, z ktorej bude možné
zrealizovať jej kompletnú opravu.
OcÚ počas sviatkov: obecný úrad
počas sviatkov bude k dispozícii na
riešenie akútnych problémov cez
telefón, viac na letáku v prílohe
novín.
-redakcia -

Veselé Vianoce a šťastný nový rok
Vianoce sú, keď sme spolu, keď sadáme k prestretému štedrovečernému stolu. Sú to
najkrajšie sviatky v roku, ktoré nám zvestujú príchod nášho Vykupiteľa a Spasiteľa.
V tomto čase Vám chcem zavinšovať.
„Vážení občania, prajem Vám pokojné
a požehnané Vianoce, prežité v kruhu
rodiny. Do nového roka Vám prajem
zdravie, šťastie, Božie požehnanie.
Prajem Vám, aby rok 2016 priniesol
Vám aj Vašim rodinám čo najviac
slnečných dní naplnených láskou,
pokojom a porozumením. Verím, že pre
nás všetkých bude rok 2016 rokom
naplnených
prianí,
pracovných
a osobných úspechov.“
Končí sa rok 2015 a pri tejto
príležitosti bilancujeme ako sa tento rok
vyvíjal. Dovoľte aj mne zhrnúť dianie
v obci za rok 2015.
Z investičných
aktivít
obec
zrealizovala dva významné projekty a to
výmenu verejného osvetlenia, ktorá sa
dokončuje v týchto dňoch a sanáciu
čiernych skládok. Menšie investície išli
do výmeny autobusových čakární,
označenia ulíc popri hlavnej ceste,
osadenie detských atrakcií do parku na
ulici Hušták, vybudovania zberného
miesta na odpady, modernizácii obecnej
webovej stránky, doplnenia smetných
nádob na triedený zber v obci a cintoríne,
doplnenie klimatizácie a topenia do
domu smútku, opravy miestností pre
kluby dôchodcov a opravy miestnosti
posilňovne. Opravilo sa schodisko do
kultúrneho domu, vymenili sa mostové
zábradlia
pri
Základnej
škole
a Čokoládovni. V spolupráci so Správou
a údržbou ciest sa vyčistili priekopy na
uliciach Konec a Hlavná a natreli sa
všetky mostové zábradlia v obci.
V letných mesiacoch sme zrevidovali
stav
telekomunikačných
stĺpov
a elektrických stĺpov na uliciach Konec,
Hlavná, Hôrky, Hušták a sprostredkovali
ich výmenu za nové. Celkovo sa v obci
vymenilo 24 telekomunikačných stĺpov
a 4 elektrické stĺpy.

Obec sa v roku 2015 silno venovala
životnému prostrediu a odpadom, v čom
budeme pokračovať aj naďalej. Veľa
času sme venovali aj voľnočasovým
aktivitám a v spolupráci so Združením na
rozvoj Hrušova sme znovu otvorili
turisticko - náučný chodník po
Hrušovských mohylách. Aktívne sme sa
venovali aj kultúrnym a športovým
akciám. Zrealizovali sme aj niekoľko
nových podujatí ako je: marec mesiac
knihy, stavanie mája, brigádu na čistenie
obce, jánske ohne, spoločného Mikuláša
a
spoločnú
vianočnú
besiedku.
V športových aktivitách sme sa venovali
tradične futbalu, stolnému tenisu, soft
tenisu ale vybudovali sme aj novú
tréningovú klietku pre nášho šampióna
Adriana Barana a podporili sme aj
novinku pre ženy: Jumping. Spomenúť je
treba aj našich dobrovoľných hasičov,
ktorí získali protipovodňový vozík, riešili
8 výjazdov k požiarom v obci, pomáhali
pri riešení škôd po veternej smršti, ale aj
aktívne reprezentovali našu obec na
súťažiach. Je treba spomenúť aj to, že
projekt celkovej rekonštrukcie kaštieľa sa
nepodarilo zrealizovať kvôli prieťahom
vo verejnom obstarávaní, ale tento
projekt chceme opäť oživiť v roku 2016.
Všetky tieto aktivity v roku 2015 boli
výsledkom práce aparátu obecného úradu
a poslancov obecného zastupiteľstva, za
čo by som sa chcel aj prostredníctvom
novín všetkým poďakovať. Poďakovanie
za spoluprácu patrí aj všetkým
združeniam pôsobiacom v obci ako aj
podnikateľským
subjektom,
ktorí
výrazne pomáhajú v napredovaní obce.
Veľké poďakovanie patrí aj Vám
občania, za vašu aktívnu účasť na
všetkých podujatiach, ktoré sme pre Vás
pripravili a aj za Vašu angažovanosť
v dianí v obci. Vaša spokojnosť je naša
priorita a zároveň aj záväzok do roku
2016.
-Ján Fenčák-

