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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania,

D

ovoľte mi, aby som vám predstavil
prvé vydanie našich novín pod názvom Žipovské noviny, ktoré sme začali pripravovať na základe viacerých podnetov občanov a z iniciatívy niektorých
pracovníkov obce. V týchto novinách vás
budeme štvrťročne informovať o živote v obci, o rozhodnutiach obecného zastupiteľstva a o plánovaných spoločenských, ako aj športových akciách. V budúcich číslach si môžete prečítať o bežnom
spoločenskom živote v našej obci. Oslovili sme všetky občianske organizácie a nechali sme im priestor na predstavenie svojej pôsobnosti v našej obci. V tomto de-

cembrovom vydaní sa z tohto dôvodu
nebudem obšírne vyjadrovať. Radi privítame zaujímavé alebo veselé príspevky občanov zo života v obci. Svoje námety a podnety môžete zasielať elektronicky na email noviny.v.zipov@gmail.
com alebo písomne na korešpondenčnú adresu obecného úradu. V závere mi
dovoľte, aby som Vám poprial veľa šťastia, zdravia a lásky v kruhu rodiny počas vianočných sviatkov a všetko dobré
v Novom roku 2018.

tegrovaný regionálny operačný program,
pod názvom projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ vo Vyšnom Žipove 220“ v požadovanej výške
94 947,84€ pre rekonštrukciu časti budovy ZŠ. Taktiež za účelom zakúpenia

výstroja a výzbroje pre DHZ Vyšný Žipov bola podaná žiadosť na Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo výške 12 000 €. Starosta obce informoval
o stave projektu „Rekonštrukcie kultúrno-správnej budovy vo Vyšnom Žipove“.

Mgr. Miroslav Ondič
Starosta obce

SPRÁVY
ZO SAMOSPRÁVY

V

roku 2017 doposiaľ zasadlo Obecné
zastupiteľstvo jedenásť krát, hlavné
správy z obecného zastupiteľstva pre občanov budeme pravidelne ponúkať v tejto časti Žipovských novín.
Na februárovom zasadnutí sa zastupiteľstvo okrem iného uznieslo na schvaľovaní procesu obstarávaní projektovej dokumentácie pre projekt na zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ Vyšný Žipov.
Schválilo žiadosť o spolufinancovanie rekonštrukcií umývárok v Materskej škole Vyšný Žipov. Poverilo starostu obce vo
veci vybavenia projektovej dokumentácie na prestavbu a nadstavbu domu služieb na bytový dom.
V marci 2017 bola podaná žiadosť na
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR cez operačný program: In-

Kultúrno-správna budova poèas rekonštrukcie
Foto: Ondrej Vagaský
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Tento projekt priniesol pre obec investíciu vo výške 512 000,00€, ktoré bolo možné získať prostredníctvom výzvy financovanej z európskych fondov. Samotné dokončenie a kolaudácia budovy je naplánovaná na koniec januára 2018. Zastupiteľstvo schválilo vypracovanie projektovej
dokumentácie na prestavbu a nadstavbu
domu služieb na bytové jednotky. Taktiež
bol predložený plán činností hlavného
kontrolóra na rok 2017, ktorý predniesla
kontrolórka obce Ing. Mariňáková. Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie
žiadosti na projekt „Vyšný Žipov - Zberný Dvor“ a zobralo na vedomie informáciu, že 15.3.2017 obec podala žiadosť na
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ku k ROD bolo osadenie panelov, aby
umožnili prejazd cez potok.
Obec podala žiadosť na detské ihrisko, kamerový systém a päť žiadostí na
§54 UPSVR. Zastupiteľstvo schválilo dopravné značenia pri rómskej osade, smerom k Ortovisku 200m Zákaz zastavenia,
označenie hlavnej a vedľajšej cesty v centre obce a zákaz vjazdu do areálu školy. Taktiež boli schválené plány na akciu
Hudákov klin a Tri Žipovy.
Uznesením zastupiteľstva sa v júni uzavrela zmluva ohľadne projektovej dokumentácie pre výstavbu chodníka v obci.
Bola podaná žiadosť o dotáciu - kompostovanie biologicky rozložiteľného
odpadu, taktiež bolo zastupiteľstvo informované o plánovanej výstavbe mýtnej brány č. P43 na ceste I. triedy E 18.
Starosta bol poverení rokovať o zachovaní zdravotného strediska v obci. Obec
podpísala zmluvu o nájme priestorov
s MUDr. Bičejom platnej od 1.9.2017.
Dňa 30.6.2017 schválilo obecné zastupiteľstvo návrh Územného plánu obce prijatím všeobecne záväzného nariadenia
č. 2/2017. Schválilo zmluvu o postúpení
práva a povinností stavebníka k projektu „Vodovod Vyšný Žipov – napojenie na

Osadenie panelov ako doèasné
riešenie prejazdu
Foto: Eva Oráèová

Environmentálny fond Bratislava na poskytnutie podpory formou dotácie pod
názvom projektu „Obnova a rekonštrukcia základnej školy Vyšný Žipov pavilón
B“. Dňa 29.3.2017 uznesením Obecného
zastupiteľstva bolo schválené predloženie
žiadosti „Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Vyšný Žipov“ v celkovej hodnote 837 370,73€.
V apríli obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie podnety p. Vagaského a p. Ivančáka k zlému stavu obecných komunikácií a v tomto smere plánuje opravy.
Dočasným riešením prejazdu áut na ulič-

diaľkový vodovod – I. etapa“ s VVs, a.s.
Košice a zriadenie vecného bremena. Súhlasilo s dlhodobým prenájmom stĺpov
verejného osvetlenia pre firmu Skytoll,a.s. k vybudovaniu mýtnej brány na prenos el. energie.
Obecné zastupiteľstvo sa na júlovom zasadnutí venovalo aj možnosti podania
žiadosti o dotáciu na komunitné centrum v budove č. 290.
Dňa 22.9.2017 sa konalo výjazdové zasadnutie obecného zastupiteľstva za
účelom kolaudácie zrekonštruovaných
priestorov v budove Materskej školy vo
Vyšnom Žipove, taktiež starosta obce informoval o prehodnotení projektu Zberného dvora.
Hlasovaním zastupiteľstva sa zrušilo
uznesenie 2-8/2017 zo dňa 24.3.2017 –
Zberný dvor Vyšný Žipov. Zastupiteľstvo
zamietlo použitie reklamných plôch pre
politické strany, okrem miest na to určených. Dňa 30. novembra sa uskutočnilo posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva do vydania tohto čísla novín,
na rokovaní sa zastupiteľstvo zaoberalo hlavne Smernicou pre vybavenie sťažností v obci Vyšný Žipov a taktiež Smernicou pre verejné obstarávanie v obci
Vyšný Žipov.

Rekonštruované umývárky v Materskej škole
Foto: Andrea Hricová
Foto: archív obecného úradu

AKCIE OBCE VYŠNÝ ŽIPOV 2017
Január 2017 - IV. Halový turnaj o pohár
starostu 2017
Tradičný halový turnaj zahájil aj rok 2017,
zúčastnilo sa na ňom šesť družstiev, ktoré bojovali o pohár starostu obce v štvor-

členných tímoch, bez kategorizácie. V tabuľke si môžete pozrieť ako medzi sebou
súťažili, na prvom mieste skončil tím Old
school brothers, na druhej priečke tím
United a tretí skončili Black owls.

Tabuľka výsledkov halového turnaja 2017
Počet gólov

Meno hráča

Dal

MAĎARE A

0

UNITED

1

4

OLD SCHOOL BROTHERS

4

BLACK OWLS

4

BOŠÁK TEAM
MAĎARE B

3
3

2
3

5
0

6

5

2
4

5

3

6

0
2

Dostal

3
3

1

2
1

5

3

0

Body

Semifin.

Finále

Poradie

7

4

10

2

11

1

8

3

2

10

16

2

5

2

11

17

2

5
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Apríl 2017 - Stolnotenisový turnaj 14.15.2017
Viac o tejto akcii si môžete prečítať v stolnotenisovom príspevku v športovej časti novín.
Máj 2017 - Stavanie Mája 5.5.2017
Aj tento rok sme dodržali ľudovú tradíciu
a postavili sme začiatkom piateho mesiaca
v roku máj. Zaspievali a zatancovali nám
deti z miestnej materskej školy.

Foto: archív obce Vyšný Žipov

Jún 2017 - Uličkový turnaj 25.6.2017
Po dlhšej odmlke sa opäť uskutočnil futbalový turnaj uličiek Vyšného Žipova,
v ktorom súťažili proti sebe muži v troch
mužstvách. Turnaj vyhrala Hlavná ulica,
na druhom mieste sa umiestnili futbalisti z Novej ulice a na treťom mieste skončila ulica Chrajsc.

Júl 2017 Hudakuv klin 15.7.2017
Športové podujatie pre deti a mládež sa
tento rok nekonalo v tradičnom prírodnom prostredí, ale kvôli očakávaným nepriaznivým podmienkam sa uskutočnilo na ihrisku. Bolo plné zábavy pre deti
a nechýbala bohatá tombola.

Foto: archív obecného úradu

September 2017 Futbalový turnaj starších pánov 15. 9. 2017
Dňa 15. septembra Združenie obcí mikroregiónu Búčky (Vyšný Žipov, Skrabské
Petkovce, Zlatník, Čierne) zorganizovali v našej obci futbalový turnaj starších
pánov nad 40 rokov, kde sa zúčastnili
tri družstvá Vyšného Žipova, Skrabského
a Čierneho zložených z bývalých hráčov
futbalových mužstiev.

Foto: archív obce Vyšný Žipov
Foto: archív obce Vyšný Žipov
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Október 2017 - Mesiac úcty k starším
27.10.2017
Dovoľte mi pripodobniť ľudský život ku
knihe.
Tá má svoj úvod, pokračovanie i záver.
Míňajú sa naše roky mladosti, až sa napokon pominú.
Ani nezbadáme, že sa blíži staroba, keď sa
v nej zrazu ocitneme.
Vo Vašich osudoch možno pribudlo samoty možno citlivých rozpomienok.
Každá etapa pozemskej púte má svoje
čaro. V plodnej dospelosti ste prežili vojnové časy aj rôzne politické zmeny. Na
tvári sa strieda úsmev so slzami, veď boli
radosti a boli aj smútky. Rozdávali ste lásku, pochopenie, obetavosť. Zaslúžite si,
aby sa Vám všetko vrátilo v dvojnásobne
štedrej miere. Želám si, aby Vás obklopovala vďaka, citlivá pozornosť, úcta mladej generácie. Striebristé vlasy nesvedčia
len o veku, ale majú v sebe aj drahocenné poznanie, historickej pamäti. V mene
svojom, ale aj v mene obce, Vám úprimne ďakujeme za Vašu celoživotnú prácu.
Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní,
v kruhu svojich najbližších. Prešli ste jarou, letom života. Nadišla jeseň. Nech je
krásna, pokojná a slnečná.

Jubilanti 80 rokov – Anna Hudáková,
Jozef Krištan, Ján Pališin
Foto: archív obce Vyšný Žipov

Takýmito slovami sa dňa 27. októbra
2017 pri príležitosti mesiaca úcty k starším prihováral starosta obce všetkým
prítomným občanom, ktorí sa zišli
v priestoroch na ihrisku. Netradične na
tomto mieste, pretože náš kultúrny dom
je v kompletnej rekonštrukcii, ktoré potrvajú do konca tohto roka. Nezáleží však
na mieste, záleží na tom, že sa tam stretli
v zdraví a pozitívne naladení.

Jubilanti 70 rokov – Ján Benèo, Irena
Brusová, Juraj Dudiè, Mária Hermanová,
Mária Sotáková
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA VYŠNÝ ŽIPOV

Z

ákladná škola Vyšný Žipov je plno
organizovaná škola. Bola zriadená
ako samostatná rozpočtová organizácia
zriaďovacou listinou zo dňa 1.4.2002.
Základná škola je výchovno-vzdelávacím
zariadením. Poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku. Svojou štruktúrou sa škola zaraďuje medzi
úplné s kapacitou nad 200 žiakov, s rozsahom 1.- 9.. Sme spádovou školou pre
obce Skrabské, Petkovce a Zlatník. Škola zlučuje základnú školu, školský klub
detí a školskú jedáleň. Pozostáva z jednoposchodovej starej budovy s kotolňou a je spojená prechodovou chodbou
s novšou dvojposchodovou budovou.
Máme k dispozícii aj budovu, v ktorej sa
nachádzajú dielne pre kovo a drevo spracovanie. Súčasťou školy je aj priestranný
areál s tromi ihriskami a multifunkčným
ihriskom. Škola je umiestnená v príjem-

nom prostredí na začiatku obce. V súčasnom období navštevuje školu 191 žiakov,
z toho 91 dievčat a 100 chlapcov. Počet
tried – 11. Na prvom stupni štyri triedy,
na druhom stupni sedem. Našu školu navštevujú žiaci so zmiešanou schopnosťou
učenia. Počet prospechovo výborných,
dobrých čiže priemerných a slabých je
vyrovnaný. Školu navštevujú aj žiaci so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

lám vzhľadom na dosahované výsledky
v stolnom tenise v rámci okresu, kraja,
ba i Slovenska. V kategórii chlapci sme
trojnásobní majstri Slovenska. Absolventi školy pokračujú v štúdiu na stredných
školách a sú dobrou vizitkou školy. Našim cieľom je aj naďalej pripravovať žiakov do praktického života, aby sa vedeli
uplatniť v rôznych oblastiach života. Dôležitou súčasťou života našej školy je aj
mimoškolská záujmová činnosť. V škole pracuje okolo 15 záujmových útvarov
so vzdelávacím, kultúrnym a športovým
zameraním, čím vytvárame priestor pre
kvalitné využívanie voľného času žiakmi.
O aktivitách a výsledkoch našich žiakov
pravidelne informujeme rodičov a verejnosť na webovej stránke. Škola organizuje rôzne aktivity kultúrneho a spoločenského charakteru, o ktorých taktiež informuje žiakov, rodičov prostredníctvom
rozhlasu alebo na webovej stránke. Podľa záujmu žiakov organizujeme pobyty
školu v prírode, lyžiarsky a plavecký vý-

cvik. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 16 pedagógov, z toho dve sú vychovávateľky. Školský klub detí navštevuje 31 detí. Sú zriadené dve oddelenia.
V škole pracuje osem nepedagogických
zamestnancov, traja vyučujúci náboženstva a dvaja externí zamestnanci. Školu
riadi riaditeľka školy Mgr. Eva Gogová
a Mgr. Marta Kolesárová zástupkyňa riaditeľky školy. Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov, rodičov. Ako bude
napredovať často závisí od ich súčinnosti a od spolupráce so zriaďovateľom, spádovými školami, resp. obcami, materskou školou a spoločenskými organizáciami. Hlavným cieľom je však poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy
a vzdelávania tak, aby sme sa v škole cítili príjemne a výsledky práce žiakov splnili očakávania nás všetkých.
Mgr. Eva Gogová, riaditeľka školy
Foto: archív Základnej školy
vo Vyšnom Žipove

Žiaci Základnej školy Vyšný Žipov dosahujú vo výchovno-vzdelávacom procese
dobré výsledky. V posledných školských
rokoch žiaci našej školy dosiahli v celoslovenskom testovaní výsledky na úrovni celoslovenského priemeru, ale v slovenskom jazyku a literatúre sa nám podarilo dosiahnuť lepšie výsledky ako bol
celoslovenský priemer. Umiestnenie žiakov v olympiádach a súťažiach v rámci okresu a kraja sú v posledných rokoch
na vynikajúcej úrovni, obzvlášť v školskom roku 2016/2017. Už niekoľko desaťročí naša škola patrí k najlepším ško-
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OKIENKO MATERSKEJ ŠKOLY

„K

aždé ráno chodíme si do malého
domčeka, niekto býva blízučko
a niekto chodí zďaleka. Zvedavé sme lienky, včielky, chceme chodiť do škôlky, učíme
sa kresliť, spievať, i rozprávať riekanky.“
Materská škola vo Vyšnom Žipove bola
otvorená v školskom roku 1961/1962
v budove evanjelickej školy, kde sa vyučovalo v jednej triede s celodennou starostlivosťou s počtom 25 zapísaných
detí, neskôr sa otvorili ďalšie dve triedy,
kedy už školu navštevovalo 76 detí. Prvou riaditeľkou materskej školy bola pani
Anna Pankuchová. V školskom roku
1990/1991 sa materská škola presťahovala do terajšej budovy už ako 29 ročná. Počas celého obdobia sa vystriedalo
v škole 6 riaditeliek, 30 pedagogických
a 19 prevádzkových zamestnancov.
Históriu školy počas 56 ročnej histórie charakterizujú mnohé etapy v rámci
ktorých škola prešla mnohými zmenami, kedy bola pod zriaďovateľskou pôsobnosťou viacerých inštitúcii. V súčasnosti je pod zriaďovateľskou pôsobnosťou obce, kde v spolupráci musíme čeliť
častým zmenám, ktoré sa týkajú riadenia,
prevádzky, výchovno-vzdelávacieho procesu a personálneho zabezpečenia predprimárneho vzdelávania.
V súčasnosti materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 36 detí predškolského veku v dvoch triedach v celodennej prevádzke podľa školského vzdelávacieho programu „ Zvedavé včielky
a lienky,“ ktorý bol vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnuť u detí optimálnu kognitívnu,
senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pre školské vzdelávanie
v základnej škole a pre život v spoločnosti. V priebehu školského roka realizu-
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jeme s deťmi aktivity zamerané na všestranný rozvoj osobnosti. Ponúkame deťom súbor hier a aktivít, ktoré im umožňujú získať skúsenosť aj v tvorivosti,
bádaní, experimentovaní a osvojovaní si zručnosti pre tvorivú aktivitu tak,
aby premyslene a systematický rozvíjali svoju osobnosť. V materskej škole majú
deti možnosť oboznámiť sa aj s anglickým jazykom.
Naša materská škola je zapojená do interných projektov:
Environmentálna výchova - RECYKLOHRY, Škôlka Ježka Separka
Zachovávanie ľudových tradícii
Dôvody, ktoré nás viedli zapojiť sa do
projektov sú predovšetkým v pochopení a ujasnení si faktu, že najlepšie nie
je to, čoho je najviac, alebo čo robí väčšina, ale to o čom vieme, že je správne
a zdraviu prospešné. Našim cieľom je
naviesť deti, rodičov, zamestnancov školy na zdravý životný štýl. Mám obrovskú
radosť, že všetky učiteľky materskej školy sa zapojili do literárnej súťaže v projekte EKOKNIŽKA Ježka Separka a Slimáčika Naturáčika, a tak mohli byť pri
tvorbe knihy o prírode a ochrane životného prostredia, kde spomedzi 160 diel
boli všetky 4 diela z rúk učiteliek uverejnené. Po úspešnom „naštartovaní“ projektov je potrebné aj naďalej udržiavať si
tempo, ktorým boli vyprodukované pozitívne efekty pre školu, deti, učiteľky
i celé okolie.
Novinkou v našej materskej škole je zapojenie sa do“ Programu Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends)“, ktorý nadväzuje na dlhodobý záujem o problematiku duševného zdravia, najmä o problémy
zvládania záťaže a stresu u detí a mládeže. Skúsenosti z realizácie programu ukazujú, že deti po jeho absolvovaní dokážu
lepšie vyjadrovať a chápať svoje emócie,

spracovávať rôzne záťažové sociálne situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi a pod.
Dôležitou súčasťou práce školy je aj dobrá spolupráca s obecným úradom, rodičmi a verejnými inštitúciami v obci. Spája nás spoločný záujem o dieťa, o rozvoj
jeho osobnosti. Stretnutia sa snažíme robiť trocha netradične, aby sa stali akousi
spoločenskou udalosťou. / Týždeň zdravia, Úcta k starším, Mikuláš, Vianoce,
Fašiangový karneval, Pochovávanie basy,
Vynášanie Moreny, Vítanie jari, Deň
narcisov, Stavanie mája, Deň rodinyMDD, Deň matiek, Rozlúčka s predškolákmi, a iné./ Obecný úrad a rodičia sú
nápomocní aj pri úprave exteriéru a interiéru MŠ.
Som veľmi vďačná za iniciatívnych rodičov, na podnet ktorých vzniklo pri materskej škole Občianske združenie „ Zvedavé včielky“, ktoré je nám veľmi nápomocné. Aj touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu obce , zamestnancom
obce , členom občianskeho združenia
a rodičom, ktorí prispievajú finančnými prostriedkami a prácou ku skvalitneniu výchovno- vzdelávacieho procesu
a ku skrášleniu interiéru a exteriéru materskej školy.
V školskom roku 2016/2017 sa nám
v spolupráci s obcou a občianskym združením po výhre v projektoch podarilo
skvalitniť priestory na školskom dvore
, kde boli zakúpené a osadené preliezky
a šmýkačky na pohybové aktivity detí, na
školskom dvore bol postavený prístrešok
, získaním finančných prostriedkov občianskym združením boli zakúpené farby a následne vymaľované obe spálne.
V školskom roku 2017/2018, po výhre
v súťaži DOMESTOS PRE ŠKOLY prebehla rozsiahla rekonštrukcia umývariek, vymaľovali sa chodby a obe triedy.
Okrem rozsiahlej rekonštrukcie boli triedy doplnené novým nábytkom. Aj tu sa
ukázala súdržnosť a nadšenie celého kolektívu materskej školy, kde svojpomocnými brigádami v spolupráci so zamestnancami obce a rodičmi vytvorili krásne
prostredie nielen pre deti, ale aj pre seba.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým
tým, ktorí nás podporujú a pomáhajú nám , a popriať veľa vzájomnej spolupráce, podpory a tolerancie, aby aj tento
školský rok bol pre nás všetkých úspešný.
Renáta Mattová,
riaditeľka materskej školy
Foto: Andrea Hricová
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om veľmi rada, že som dostala túto
možnosť napísať pár slov o našom občianskom združení a v skratke predstavila
niečo z nášho poslania a činnosti.
S myšlienkou založiť občianske združenie pri materskej škole som sa pohrávala už dlhšiu dobu. Potreba založiť občianske združenie vyplývala zo situácie
v školstve. Po prechode materských škôl
pod obce sme sa stretávali s nedostatkom
financií. Financie, ktoré obce dostávajú
na chod materských škôl, často ledva pokrývajú prevádzkové náklady. Aj napriek
snahe zo strany obecného úradu, vždy
bolo niečo, čo bolo treba vynoviť, vylepšiť dokúpiť a obec taktiež disponuje, len
s obmedzeným rozpočtom pre materskú školu. No my sme sa akosi nechceli
zmieriť so situáciou, že deti v mestských,
alebo súkromných materských školách
majú lepšie podmienky a možnosti. Našim cieľom bolo priblížiť možnosti našich detí k tým v mestách. A tak sme spolu s p. Mgr. Evou Oráčovou s podporou
aj zo strany rodičov, založili OZ Zvedavé
včielky, ktoré sa dňa 30.1.2015 zápisom
do registra na Ministerstve vnútra SR stalo skutočnosťou. Jeho hlavnými cieľom je
podpora MŠ , nielen finančná a materiálna, ale aj organizácia rôznych podujatí a akcií pre deti, členov OZ ale aj širokú verejnosť. Na prvom Valnom zhromaždení boli do správnej rady OZ zvolení títo členovia Andrea Hricová – predsedníčka, Mgr. Lenka Chovanová – podpredsedníčka, Mgr. Eva Oráčová – hospodárka. Prvým našim cieľom bolo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu školského dvora , ktorý bol v havarijnom stave a nebol bezpečný pre užívanie
deťmi. Hneď v prvom polroku činnosti sa nám podarilo dostať školský dvor
z finančných prostriedkov získaných
z Nadácií SPP a Orange do užívateľného stavu. Na dvore nám pribudol altánok ,ktorý podstatnou časťou financoval
obecný úrad a takisto nová preliezačka
financovaná zo zdrojov OZ. Vyrástol tam
ekokútik, skalka, vysadili sme živý plot
z tují okolo celého pozemku dvora.
Ďalším našim cieľom bolo vynoviť aj interiér materskej školy. A tak sme hľadali ďalšie možnosti získania prostriedkov.
Jednou z možností bolo aj zapojiť sa súťaže Domestos pre školy, kde sa nám s výdatnou podporou rodičov podarilo vyhrať prvé miesto a tým získať finančné
prostriedky a materiál na rekonštruk-

ciu školských toaliet vo výške 7000 eur.
Po prepočítaní všetkých nákladov sme
dospeli k záveru, že získané prostriedky
nepokryjú rekonštrukciu oboch toaliet.
No snažili sme získať ďalšie prostriedky ,
aby sme mohli zrekonštruovať obe, čo sa
nám aj podarilo. Podarilo sa nám získať
od rodičov a známych 2% z daní a takisto
nám pomohol výťažok z plesu organizovaného občianskym združením. Taktiež
nám nemalou čiastkou pomohlo aj obecné zastupiteľstvo na čele s pánom starostom. Mgr. Miroslavom Ondičom, ktoré
nám schválilo financovanie spotrebného
stavebného materiálu v nemalej výške.
Neľahkú úlohu , rekonštrukcie si na seba
vzal p. Slávko Červeňák ktorý nám bol
veľmi nápomocný a odviedol výbornú
prácu, za čo mu patrí veľké poďakovanie.
Prostriedky získane občianskym združením nás však milo prekvapili a umožnili nám nielen dofinancovať rekonštrukciu toaliet, ale aj nakúpiť nové nábytky
do tried materskej školy. Tento rok bol
pre nás celkom úspešný, pretože okrem
vyššie spomenutého , sme taktiež dostali finančný grant od Nadácie filantropia
v grantovom programe „ Radosť pomáhať“ vo výške 400 eur, ktoré boli účelovo viazané na nákup farieb na vymaľovanie tried a chodieb materskej školy. Tiež
nám ešte zostali nejaké financie na nákup nových záclon, a garniží do tried
a umývarok, elektroinštalačný materiál
a pod. Obecný úrad financoval polystyrénové stropné kazety. Vďaka všetkým
týmto aktivitám, kolektív materskej školy strávil väčšinu prázdnin na pôde materskej školy , kde s pomocou pracovníkov OcÚ pripravovali krajšie priestory
pre deti do nového školského roka. Sme
radi že sme dostali pomocnú ruku aj od
rodičov, ktorí sa zúčastnili na dvoch betonóvacích brigádach a jednej upratovacej. Aj vďaka nim a kolektívu MŠ , ktorí
pracovali aj v čase svojho voľna sme začiatok školského roka stihli včas a deti
v septembri nastúpili do vynovených, voňavých a veselých tried. Aj keď, tento rok
naša škola dostala nový šat, ešte stále je
pred nami veľa ďalších cieľov a mét, ktoré by sme chceli dosiahnuť. V budúcom
školskom roku máme v pláne vymeniť ,
staré 30 ročné postieľky, ktoré pomaly ale
isto strácajú hygienický štandard. Chceli
by sme ich vymeniť za nové bukové postieľky s novými matracmi a nepremokavými plachtami. Takisto by sme chceli získať peniaze na plávajúce podlahy do
spálni, čím by sme chceli zvýšiť zdravot-

nú nezávadnosť priestorov spálne, hlavne pre deti trpiace alergiami, ktorých počet rastie. Na výmenu čakajú aj šatňové
skrinky a lavičky. No nielen rekonštrukcie sú našimi úlohami, ale sledujeme aj
rôzne grantové programy, oslovujeme
známych a rodičov s prosbou o poukázanie daní, ktoré vieme využiť čo najlepšie pre potreby našich detí. A v neposlednom rade dôležitou súčasťou našej práce
je aj organizácia podujatí, nielen pre deti,
rodičov a verejnosť, ale aj podujatí, z ktorých výťažok vieme zas použiť pre potreby MŠ ako sú napríklad Vianočná burza, Vianočný punč, Medový ples. Veľmi
nás teší, že práve Medový ples sa už pomaly stáva tradíciou. Momentálne pripravujeme už 3. ročník medového plesu, ktorý sa uskutoční 3.2.2018 už v zrekonštruovaných priestoroch kultúrneho
domu, na ktorý aj touto cestou pozývame verejnosť. Na zúčastnených čaká nielen príjemná zábava, hodnotná tombola,
ale aj dobrý pocit, že účasťou podporíte
našich najmenších. Naše OZ je síce mladé, ale máme ešte stále pred sebou veľa
cieľov, veríme, že ak vynovíme priestory a vybavenie materskej školy, chceli by sme sa sústrediť na nákup nových
didaktických pomôcok, hračiek, multimédií, elektroniky, financovanie výletov,
koncertov a podujatí pre deti a mnoho ďalšieho. A na záver zopár čísel: OZ
má momentálne 31 členov z radov rodičov a priateľov školy. Brány nášho OZ je
otvorené všetkým , ktorí by chceli svojim
členstvom podporiť OZ. Ročný členský
poplatok je 5 eur. Z tri roky fungovania
OZ Zvedavé včielky sa nám pre potreby
materskej školy podarilo prefinancovať
prostriedky vo výške 18 590 eur z rôznych zdrojov. Každý člen OZ pracuje pre
združenie bez nároku na honorár v rámci dobrovoľníckej činnosti. Veríme, že sa
nám aj v ďalšej činnosti bude dariť a pre
naše deti pripravíme tie najlepšie podmienky pre vzdelávanie a rozvoj.
Andrea Hricová
Predsedníčka OZ Zvedavé včielky
Foto: Andrea Hricová
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lovenský zväz zdravotne postihnutých
je nezisková organizácia, ktorá vznikla
5.5.1990 v Martine. Od svojho vzniku svoje aktivity a služby pre zdravotne postihnutých občanov neustále rozširuje. Zväz
je dobrovoľným občianskym združením
zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky. Vykonáva sociálnu prevenciu, poskytuje sociálne poradenstvo a sociálne služby.
Doklady k vzniku našej organizácie siahajú do roku 1975, kedy ešte bol Zväz invalidov, ktorému predsedal už nebohý Štefan
Mitaľ. Aj pod jeho vedením sa členovia
zapájali do prác, primeraným ich zdravotným predpokladom. Zväz fungoval asi de-

sať rokov, potom sa premenoval na Jednotu dôchodcov a v roku 1989 vznikol už terajší zväz. Predsedom sa stal Štefan Matta.
Pôsobil na tomto poste krásnych 30 rokov.
Aj pod jeho vedením sa organizácia rozrastala a členovia pribúdali, ale ako dobre
vieme, že v živote človeka prídu aj smutné chvíle a tak sme aj my z našich radov
vyprevádzali členov na večný odpočinok.
Vždy na výročných členských schôdzach
si na nich spomenieme symbolickou minútou ticha. No náš život beží ďalej, choroby pribúdajú s vekom aj nám a tak p.
Matta v roku 2015 ukončil svoj výkon
funkcie predsedu. Jeho štafetu prebrala po
rozhodnutí výboru Marta Tarčinská.

V našom zväze chceme pokračovať v začatej práci, stretávať sa pri spoločných
rozhovoroch a dúfame, že už v novom
klube. Do dnešného dňa naša organizácia eviduje okolo 70 členov, ktorí sa zúčastňujú na rôznych podujatiach. V roku
2016 sme mali Celoslovenské športové
hry v Zámutove, kde naši chlapi obsadili 2. a 3. miesto. Toto leto v júli sme usporiadali grilovačku pre všetkých našich
členov a areáli Materskej školy. Radi by
sme túto začatú tradíciu opakovať každoročne. Bola to veľmi milá akcia pre mnoho našich členov, ďakujeme vedeniu Materskej školy a vedeniu obce za sprostredkovanie potrebných priestorov a organizáciu. Taktiež ako každý rok sme boli
dva krát na kúpaliskách v Maďarsku, kde
naši členovia oceňujú blahodárne účinky
vody na organizmus. A v neposlednom
rade tento rok oslávili krásne životné jubileá Anna Hudáková a Jozef Krištan.
Prajeme im krásnu jeseň života a veľa
zdravia a optimizmu.
Marta Tarčinská
Foto: archív obce Vyšný Žipov

SPEVOKOL EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. NAVŠTÍVIL
„ROZPRÁVKOVÉ DVORY“ V DRIENÈANOCH

„V

eselou mysľou a dušou čistou
Srdečným spevom a láskou istou
Sa k tebe Pane prihovárame“
Písal sa rok 1989 a novembrové udalosti
spustili lavínu obrovských zmien v živote národa a navždy sa zapísali do našich
dejín. V tom čase sa 16 evanjelikov v našej obci rozhodlo založiť spevokol. Bolo
to na podnet vtedajšieho farára Vladimíra Maka, ktorý bol samozrejme tiež členom spevokolu. Oslovili dirigentku Mgr.
Oľgu Adamkovičovú, ktorá súhlasila s vedením tohto zboru. Prvé vystúpenie bolo
25.12.1989 na sviatok Božieho narodenia. Spevokol sa pomaly rozrastal o nových členov. V roku 1993 prevzal jeho vedenie Mgr. Jozef Goga, ktorý sa mu s veľkou ochotou a láskou venuje dodnes. Počet členov sa dnes pohybuje v priemere od
dvadsať do dvadsaťpäť, ale stále vyzývame
mladých aby sa pridali k nám. Stretávame sa každý pondelok v zborovej miestnosti na fare. Príďte je to celkom príjemný
relax. Na chvíľu zabudneme na naše každodenné problémy a iba spievame. Svojím spevom sa snažíme spestriť a obohatiť
program služieb božích nielen v našom,
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ale aj v iných cirkevných zboroch. Zúčastňujeme sa na inštaláciách kňazov, prehliadkach zborových spevokolov, pamiatkach posvätenia chrámov. Už pár rokov
udržiavame pekné vzťahy s evanjelickým
zborom v Selenči v Srbsku. Vzájomne
sme sa navštívili a spoznali sme život ľudí
v ich dedine, oni zas mali možnosť vidieť
ako sa žije nás. Vznikli pekné priateľstvá,
ktoré trvajú dodnes.

Navštevujeme bratov a sestry, ktoré pochádzajú z nášho zboru a pôsobia už ako
mladí kňazi v iných zboroch. Naposledy
sme boli pozvaní do Drienčan, kde pôsobí Terezka Gabčanová rod. Bakajsová
spolu so svojim manželom. „Rozprávkové dvory“, ktoré už tradične pripravujú
Drienčania, sa nám veľmi páčili. Túto akciu organizujú na počesť spisovateľa Pavla Dobšinského, ktorý žil, tvoril aj zomrel
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a je pochovaný v dedine. Jeho rozprávky
všetci dodnes čítame. V tomto rozprávkovom duchu sa niesla celá akcia. Bola
spojená s ochutnávkou rôznych špecialít
a kultúrnym programom. Zaspievali sme
na službách v ich starobylom kostolíku
a ešte v dvoch ďalších v Lipovci a v Hostišovciach. Všetky tieto kostolíky sú historické pamiatky a potrebovali by renováciu a to si vyžaduje nemalé prostriedky a získať ich si vyžaduje nadľudské úsilie. Preto skladáme klobúk pred manželmi Gabčanovými v Lipovci. Ich práca
vôbec nie je ľahká, v ťažkých podmien-

kach, no napriek tomu sú to milí, veselí a skromní ľudia s veľkým srdcom a obrovskou vierou v Boha. Odniesli sme si
domov prekrásne dojmy a ešte dlho budeme spomínať na Rozprávkové Drienčany, Teplý Vrch, Hostišovce aj Lipovec
vysoko v kopcoch všade tam sme, dúfame, obohatili služby božie našim spevom. Naše piesne si môžete vypočuť aj
na našom CD s názvom „Spievaj Pánovi“,
ktoré sme vydali v roku 2006 a mali sme
z neho veľkú radosť.
Starosta obce Vyšný Žipov Mgr. Miroslav Ondič odovzdal nášmu spevokolu

pri príležitosti 25. výročia jeho založenia Ďakovný list za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena obce. Je to
pre nás pocta a zároveň povzbudenie do
ďalšej práce, v ktorej by sme chceli s Božou pomocou pokračovať. Najbližšie
sa chystáme do obce Soľ na prehliadku
zborových spevokolov, potom do Vranova nad Topľou a medzitým sa priblížili aj Vianočné sviatky aj na ne sa už pripravujeme.
Renátka Mattová, členka zboru
Foto: galéria podujatia

DARUJ KRV – ZACHRÁNIŠ ŽIVOT

„D

aruj krv zachrániš život“ Slovenský Červený kríž, vyvíja svoju činnosť vo všetkých regiónoch Slovenska. Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža vo Vyšnom Žipove je jedným
z 28 miestnych spolkov v rámci okresu,
so základňou 1587 členov.
Z histórie organizácie Červeného kríža
v obci vieme, že počiatočným impulzom
založenia bolo bezpríspevkové darovanie
krvi. V období pred rokom 1989, kedy
bola vysoká zamestnanosť na miestnom
JRD aj v podnikoch najbližšom okolí dosahovala členská základňa organizácie Červeného kríža počet cez 120 členov. S rokmi a so zmenami v spoločnosti aj v zamestnanosti sa zmenila i členská
základňa. Našťastie vždy tu boli, sú a dú-

fajme aj budú ľudia, ktorým život iných
nie je ľahostajný a zachraňujú svojím šľachetným skutkom – darovaním najdôležitejšej tekutiny mnohé ľudské životy. Na
Slovensku je bezpríspevkové darovanie
krvi oceňované Slovenským červeným
krížom. Aj z našich radov pochádzajú
darcovia, ocenení bronzovou, striebornou i zlatou Jánskeho plaketou za mnohonásobné darovanie krvi. Nebudeme
ich tu menovať, nakoľko nemáme k dispozícii kompletný zoznam a nechceme
niekoho vynechať, veríme, že ,,ONI“, ľudia s veľkým srdcom sa tu nájdu.
Z novšej histórie nášho spolku, môžeme
konštatovať, že za posledných 10 rokov sa
členská základňa pohybuje v počte okolo 40 členov. Z aktivít stoja za zmienku

brigády, či už pri skrášľovaní obce, tiež
pomoc pri organizovaní obecných akcií Hudakuv klin aj obľúbenej akcie 3 Žipovy. Zo vzdelávacích a náučných aktivít
to boli prednášky o zdravotnej prevencii,
z oddychových aktivít najobľúbenejšími
sa stali každoročné výlety za termálnou
vodou do Maďarského Sárospataku. Už
o pár týždňov, na január 2018 pripravujeme výročnú členskú schôdzu MS SČK,
na ktorú týmto pozývame všetkých členov, aj nových záujemcov o členstvo. Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné. Platón.
Katinová & Kachmanová
Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža

ZNOVUZRODENIE DOBROVO¼NÉHO POŽIARNEHO ZBORU VYŠNÝ ŽIPOV

„O

HEŇ SA ŽIVÍ VETROM,
VETROM VŠAK MOŽE
ZHASNÚŤ:
MIERNY MU DÁVA SILU,
SILNÝ HO VŠAK ZAHUBÍ“
Publius Ovidius Naso
Oheň: využitie ohňa bolo a aj v súčasnosti je pre človeka cielenou činnosťou
pri tvorení, zveľaďovaní a rozvíjaní životných a pracovných podmienok vo
svojom prostredí. Prvé zmienky o organizovaných jednotkách na hasenie
požiarov pochádzajú už z dôb Starovekého Ríma. Hasičské zbory, avšak len
dobrovoľné, vznikali v Uhorsku, teda
na našom území, v 18 storočí. Prvý požiarny poriadok bol vydaný cisárom
Jozefom II. v roku 1788. V roku 1888
bolo dané do platnosti nariadenie,
podľa ktorého museli mať obce s vyše

50 obydliami zriadene hasičské zbrojnice. Hasičský zbor na území Slovenska bol založený po vzniku Československa v roku 1918. Niesol názov Zväz
dobrovoľného hasičstva Československa. V našej obci je znovu oživený požiarny dobrovoľný zbor začiatkom
90.rokov, ktorého aktivity sa a zameriavali najmä na výcvik členov aj z radov
mladých ľudí. V roku 1930 za finančnej
pomoci Krajského úradu v Bratislave
obec zakúpila prvú štvorkolesovú ručnú striekačku.
Od tohto roka sa pokúšame vlastnými
silami oživiť v našej obci opäť Zbor požiarnej ochrany a obnoviť tak aj spoločenský život v našej dedine. K súčasným
členom, sa samozrejme môžete pridať aj
vy , ktorí práve čítate tieto riadky. Ako sa
hovorí „ Viac hláv, viac rozumu pre tento prípad platí „viac rúk, viacej sily“ na

ochranu, záchranu v prípadoch núdze.
Tešíme sa taktiež na spoločenské podujatia, ktoré má Dobrovoľný Hasičský
Zbor vo Vyšnom Žipove v pláne už budúci rok. Obec v tomto smere požiadala v mene DHZ Vyšný Žipov o požiarne
vozidlo a protipovodňový vozík, ako aj
dotáciu na výstroj z prostriedkov Ministerstva financií. V septembri 2017 sme
získali oficiálne IČO DHZ obce Vyšný
Žipov a požiadali sme o zaradenie do
C kategórie spojenej s finančnou podporou od štátu. V nasledujúcom roku
by sme radi požiadali o finančnú dotáciu pre požiarnu zbrojnicu. Veliteľ p. Bakajsa spolu s terajšími desiatimi členmi
zboru uvítajú záujem o členstvo v tejto
organizácii.

Linda Oráčová
Predsedníčka DHZ Vyšný Žipov
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PO¼OVNÍCKE ZDRUŽENIE STAVENEC

P

oľovnícke združenie Stavenec Vyšný Žipov vzniklo 24. januára 1994
schválením stanov poľovníckeho združenia na Lesnom úrade vo Vranove nad
Topľou a registráciou na Ministerstve
vnútra SR sekcia verejnej správy. Týmto právnym aktom poľovnícke združenie
začalo svoju existenciu ako prvé združenie v okrese, ktoré bolo registrované
mimo Slovenského poľovníckeho zväzu
na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Vznik združenia rozčlenením revíru Kopany Skrabské na dva samostatné revíry
bol veľmi ťažký a stal mnoho úsilia zakladajúcich členov a výboru poľovníckeho
združenia. Medzi zakladajúcich členov
patrili: Juraj Kuča, Ján Sciranka st., Ján
Sciranka ml., Ján Krupa st., Ján Krupa ml.,
Jozef Hric, Ján Pališin, Štefan Oráč, František Kuča st., František Kuča ml., Pavol Opet, Ľuboslav Pališin a Michal Haľko. V súčasnosti máme registrovaných 24
členov a dvoch čakateľov na členov zdru-

ženia. Činnosť poľovníckeho združenia
sa riadi zákonom o poľovníctve, stanovami združenia, prevádzkovým poriadkom zduženia ako aj usmerneniami štátnej správy, Obvodnou poľovníckou komorou vo Vranove nad Topľou a uzneseniami členských schôdzi a výboru. V období medzi členskými schôdzami spravuje záležitosti združenia výbor v zložení Sciranka Ján st., Krupa Ján, Hric Jozef,
Krištan Vladimír, Danko Štefan a Čorej
Ján. Vzhľadom na zmenu zákona o poľovníctve (zákon č. 274/2009) boli stanovy združenia prepracované a znovu registrované na Obvodnom lesnom úrade vo Vranove nad Topľou v roku 2010.
V súčasnosti poľujeme v súlade so zmluvou a užívaní poľovného revíru v extraviláne obci Vyšný Žipov a Petkovce na výmere 1202,84 ha.

Ján Sciranka
Predseda poľovníckeho združenia
Poľovníctvu zdar!
Foto: Jozef Hric

OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB VYŠNÝ ŽIPOV

O

becný športový klub (OŠK) Vyšný
Žipov bol založený 8.6.2016 ako samostatné občianske združenie za účelom
rozvoja športu v našej dedine. Pri jeho
zrode stál Mgr. Miroslav Ondič, Ondrej
Vagaský a Michal Katin. Postupne sa pridávali ďalší a ďalší členovia. Momentálne
v klube fungujú dve zložky a to, kulturistika pod vedením Ing. Juraja Paľa a stolný tenis pod vedením Ondreja Vagaského. Ako už mnohí z Vás viete, stolný tenis patrí medzi veľmi populárny a úspešný šport v našej dedine najmä v základnej škole, kde žiaci 3-krát po sebe získali
titul Majstrov Slovenska základných škôl.
Avšak väčšina z nich odchádzala trénovať za lepšími podmienkami do MŠK
VSTK Vranov nad Topľou, a preto sme
sa aj my rozhodli postupne budovať zázemie klubu a vytvoriť lepšie podmienky pre talentovaných hráčov v športovej hale na ihrisku. Začiatky bývajú ťažké, no aj cez to sa nám podarilo postupnými tréningami zlepšovať, vytvoriť súťažné družstvo a prihlásiť sa do okresnej
súťaže. Pred tým sme však ešte absolvovali sériu prípravných zápasov so 4. ligovým mužstvom TJ Šimonka Čierne n/T,
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Káder mužstva tvorili z¾ava: Jozef Bašista, Michal Katin, Jakub Dolinský, Ondrej Vagaský ïalej
Stanislav Mihalèin, Matej Miško a David Matta, ktorí nie sú na fotke.
Foto: archív klubu
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s minuloročným mužstvom 4. ligy Kladzany A a so skúseným kádrom CVČ
Vranov n/T. Začiatkom novembra sme
sa už naostro pustili do toho a sezóna
2016/2017 sa mohla začať!
Úvodný zápas sa hral na domácej pôde
MŠK VSTK Vranova n/T G, ktoré malo
dosť kvalitný káder a ambície na postup.
Boli sme malinký krôčik od víťazstva, no
nakoniec sa nám podarilo uhrať aspoň
cennú remízu 9:9. V ďalšom kole sme privítali mužstvo Kladzany vo Vyšnom Žipove, kde nás prišlo podporiť aj viacero fanúšikov. Náš premiérový zápas na domácej pôde sa nevyvíjal podľa očakávania,
keď od úvodu sme museli neustále doháňať súpera. Ukázali skúsenosti z vyššej ligy
a nakoniec sme im podľahli v konečnom
výsledku 7:11. Smútok z prehry bolo cítiť
v celom mužstve, no ďalší zápas v Nižnom
Hrabovci, ktorých sme zdolali 3:15 nás
nakopol a živil ešte šancu na postup. Ďalšie zápasy sa začali niesť vo víťaznom tempe. Dlhoročné a skúsené mužstvo okresnej ligy CVČ Vranov n/T A sme pokorili 14:4 a CVČ Vranov n/T B 3:15. Po troch
víťazstvách v rade nasledovala menšia
prestávka, ktorá nám pomohla načerpať
sily a sústrediť sa na ďalšie zápasy so silnými súpermi. Hneď po pauze sme doma
privítali Hencovce B, ktorých sme zdolali 11:7. Po tomto meraní síl mala nasledovať odveta s mužstvom MŠK VSTK Vranov G, avšak tento zápas bol preložený až
nakoniec sezóny. Naša pozornosť sa začala sústrediť na odvetu s Kladzanami, ktoré
viedlo tabuľku bez prehry. Ak sme chceli udržať šancu na postup, museli sme ich
zdolať. Zápas bol od úvodu veľmi vyrovnaný o čom svedčilo viacero päť-setových
zápasov. Ako v prvom, tak aj v tomto rozhodli skúsenosti v ktorých mal mierne návrh súper a podľahli sme mu v najtesnej-

Z¾ava 4. miesto - Matúš Jakubèin, 3. miesto - Ondrej Vagaský, 2. miesto - Martin Hruška
a 1. miesto - Daniel Oráè
Foto: archív klubu

šom možnom rozdiele 8:10. Šance na postup sa pre nás rozplynuli, ale chceli sme
ešte zabojovať o čo najlepšie umiestnenie
nováčika v tabuľke. Ďalšie zápasy dopadli takto: OŠK Vyšný Žipov-Nižný Hrabovec 14:4, CVČ Vranov A-OŠK Vyšný Žipov 8:10, OŠK Vyšný Žipov-CVČ Vranov B 18:0, Hencovce B-OŠK Vyšný Žipov 11:7 a dohrávaný zápas s Vranovom
G, tak ako v úvodnom zápase skončil remízou 9:9. Po odohratí všetkých zápasov
sme sa umiestnili na konečnom 3. mieste.
Po ukončení sezóny nasledoval 4. ročník
veľkonočného stolnotenisového turnaja,
ktorý organizoval starosta obce s našou
spoluprácou dňa 14. a 15. apríla. V prvý
deň turnaja na Veľký piatok so začiatkom o 13:00h nastúpili Žipovčania a rodáci z Vyšného Žipova. V prvej kategórií neregistrovaných hráčov do 45 rokov
sa zúčastnili piati priaznivci tohto športu.
Po vzájomných zápasoch v skupine sa na
treťom mieste umiestnil Viliam Vagaský,
na druhom Patrik Palenčík a víťazom sa

stal Martin Červeňák. V druhej kategórií neregistrovaných hráčov nad 45 rokov
sa zo šiestich hráčov na 3. mieste umiestnil Ing. Ján Matta, druhé miesto obsadil
Miroslav Kura a víťazom tejto kategórie
sa stal Pavol Červeňák. Tieto dve skupiny si zahrali aj o najlepšieho neregistrovaného hráča a prvé miesto získal Martin Červeňák. Treťou a najzaujímavejšou
kategóriou s dvanástimi hráčmi bola kategória dorastu, žien a mužov registrovaných hráčov v SSTZ kde okrem miestnych hráčov OŠK Vyšný Žipov boli aj
hráči z vyšších súťaži a dokonca aj extraligoví hráči z MŠK VSTK Vranov n/T. Po
vzájomných zápasoch v dvoch skupinách
postúpili do štvrťfinále prví štyria zo skupín, ktorí si zmerali sily vo vyraďovacích
zápasoch. Do finále sa dostali prví dvaja nasadení a to Martin Hruška a Daniel Oráč. Bol to nádherný vyrovnaný zápas, ktorý nakoniec vyhral Daniel Oráč
4:2 a tým sa stal víťazom turnaja v kategórií registrovaných hráčov.

Úspešné ukonèenie prvého hracieho dòa
Foto: archív klubu
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Druhý hrací deò, ocenení v kategórií žiaci a žiaèky ZŠ Vyšný Žipov
Foto: archív klubu

V sobotu pokračoval turnaj žiakov a žiačok ZŠ vo Vyšnom Žipove za prítomnosti
učiteľa Mgr. Jána Straku, taktiež v troch kategóriách. V prvej najpočetnejšej kategórií
dievčat a chlapcov 1. stupňa ZŠ sa zúčastnilo 12 detí, ktoré po zápasoch v dvoch
skupinách hrali o samotné umiestnenie.
3. miesto v tejto kategórií obsadila Vaneska
Stulančáková pred Vaneskou Eštokovou.
Finále si zahrali dvojčatá Oliver a Jožko
Oráčovci, ktoré vyhral Jožko Oráč. Druhá
kategória bola kategória dievčat 2. stupňa
ZŠ, kde 3. miesto zo šiestich hráčok obsadila Patrícia Šimáková, 2. miesto Viktória
Ivančáková a 1. miesto Ema Kachmanová.

V kategórií chlapcov 2. stupňa ZŠ zo šiestich hráčov 3. miesto získal Ľubomír Matta, 2. miesto Lukáš Hirka a víťazom tejto
kategórie sa stal Róbert Červeňák.
Po úspešnom veľkonočnom turnaji nasledovala príprava na ďalšiu sezónu. Úroveň stolného tenisu za posledné roky stúpla, o čom sme sa presvedčili v minulej sezóne. A preto pravidelné tréningy
pokračovali, taktiež aj priateľské zápasy
a skúsenosti sme sa pokúšali nabrať aj na
rôznych turnajoch jednotlivcov. Káder
družstva doplnila Sabína Mihalčinová.
Prišiel november a je tu opäť nová sezóna
do ktorej sme vstúpili s úsmevom na tvá-

ri, keď po úvodných dvoch jednoznačných víťazstvách, najprv doma s Nižným
Hrabovcom 16:2 a vonku s CVČ Vranov
n/T taktiež s výhrou 2:16 vedieme tabuľku so skóre 32:4.
Postupne na tréningoch sa zapájajú aj žiaci a žiačky zo ZŠ napr. Ema Kachmanová, Róbert Červeňák, Mirko Goga, bývalé
žiačky ZŠ Aneta Mihalčinová, Pavla
Jakubčinová a mnohí ďalší, čo svedčí
o tom, že v našej obci je o stolný tenis stále
veľký záujem. Takže na záver Športu zdar!

nu pokúšala stíhať, preto sa rozhodovalo až v poslednom zápase sezóny a to na
ich horúcej pôde. Pred 550-timi fanúšikmi z celého okresu, sme začali ustráchane čo v 15.minúte využili domáci a dostali sa do vedenia. Hralo sa nervózne,
išlo o veľa o čom svedčí aj 12 žltých kariet
v zápase. Do druhého polčasu po striedaní a vyčistení hláv trénerom Michalom
Trebuňákom, sme nastúpili ako vymenení, hráči Rudlova nestíhali, čo sme využili na vyrovnanie. Po peknom centri na
vzdialenú tyčku hlavičkou zavesil para-

doxne najnižší hráč na ihrisku D.Kahanovský. V tomto momente sme boli majstrami okresu, keďže nám stačila aj remíza. Tento stav sa nám podarilo udržať až
do 90.minúty,kde naše postupové ambície poistil P.Kontura.

Ondrej Vagaský
predseda klubu

FUTBAL VO VYŠNOM ŽIPOVE

Ž

ipovský futbal v poslednom období, zaživa úspešné chvíle. Dlhší čas
sme pôsobili v 6.lige OBFZ VT, niekdajšia 1.okresná trieda. Aj keď sa nám v nej
darilo už pár rokov, postúpiť sa nám podarilo až v poslednej sezóne a to s veľkou fazónou. Z 20 zápasov sme vyhrali
19 a strelili takmer stovku gólov, čiže sme
hrali pekný útočný futbal s priemerom
5 gólov na zápas.
Premožiteľa sme našli len raz a to Javorinu z Rudlova, ktorá sa nás celú sezó-
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Novačíkovská sezóna v 5.lige Vihorlatsko – Dukelská VsFZ
Po vytriezvení začala príprava na novú sezónu. V 5.lige sú kvalitnejší súperi, táto
liga je po každej stránke na vyššej úrovni,
preto bolo potrebné vhodne doplniť káder.

Žipovské Noviny
Majstri okresu 2016/2017 s trofejou a diplomom pre víťaza
Foto: Erik Makó

O čo sa usilovne snažili tréner mužstva
Michal Trebuňák, či prezident klubu
Michal Katin. Útok prišiel oživiť z TJ
Petrovany Kristián Daňo. Stred poľa
posilnil návratom z hosťovania v Nižnom Hrušove Stanislav Janok. Obranu vystužili hráči FK Soľ Peter Antol,
Matej Kostelník a brankár Jozef Du-

dáš. Po tvrdých tréningoch sa mohlo
začať hrať...
1.kolo F.O. AJAX Pakostov – Vyšný
Žipov 2:1
Hneď v 6 min. sme zaplatili nováčikovskú daň, bola proti nám odpískaná penalta, ktorú domáci premenili. Aj keď

v minulej sezóne Ajax ešte brázdil štvrtoligové ihriská, tak rozdiel v kvalite nebol veľký a po peknom pase D.Hrica do
malého vápna sa Janočko nemýlil a vyrovnali sme. V 81.minúte po zákroku
nášho brankára Dudáša na bránkovej
čiare, rozhodca takmer z polovice ihriska vyhodnotil, že lopta prešla plným

Aktuálny káder „A“ mužstva Vyšného Žipova
dolný rad – Daniel Hric, Ján Hric, ¼ubomír Pilát, Jozef Dudáš, Jozef Kaòuk, Michal Trebuòák, Peter Štellmach, Dominik Kahanovský
horný rad - Lukáš Žipaj, Peter Antol, Matej Kostelník, Juraj Ocilka, Jozef Janoèko, Miloš Èorej, Kristián Daòo, Pavel Lacko, Stanislav Janok, Lukáš
Hermanovský.
Na fotke z kádra ešte chýbajú – kapitán Tomáš Matta, Pavol Demèák, Viliam Vagaský, Vladimír Krištan, Maroš Matta, Miroslav Kura
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Foto: Matúš Pališin

objemom za čiaru a prehrávali sme.
V 85.minúte po kĺzačke Antola nám
rozhodca ukázal ešte červenú kartu
a zápas sa len dohrával.
2.kolo Vyšný Žipov – FK Nižný
Hrušov 1:3
Prvý domáci zápas sme začali dobre a hlavičkou po rohovom kope kapitán Tomáš Matta nás dostal do vedenia.
Po samostatnom nájazde Janočka sme
mohli vyhrávať o 2 góly, ale lopta skončila na tyčke. Hostia sa dostali k slovu až
v nadstavenom čase 1.polčasu a vyrovnali. V 2.polčase sme odišli fyzicky a hostia
pridali pekné dva góly.
3.kolo FK Jasenov - Vyšný Žipov 1:0
V bojovnom vyrovnanom zápase, sme
ťahali za kratší koniec povrazu..V 58.minúte po faule na Tomáša Mattu v strede poľa sa nepískalo, domáci sa dostali
do prečíslenia a to nekompromisne využili 1:0..Snaha ešte niečo urobiť so zápasom stroskotala v 74.minúte kde po kri-
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tike rozhodcu, že čo píska, dostal Kahanovský druhú žltú kartu a šiel predčasne
pod sprchy.
4.kolo Vyšný Žipov - FK Brekov 3:2
Zápas začal vo vysokom tempe a už
v 22.minúte bolo 2:2..Za nás skóroval po
peknej strele spoza 16tky Daňo a ukážkovým sólom cez obranu súpera Janočko. Potom strelci mlčali..Keď sa už zdalo, že sa budú body deliť, v 90min. sa
do samostatného nájazdu dostal Janok
a na štadióne vybúchol gejzír radosti.
Prvé 3 body v 5.lige chutili sladko.
5.kolo FK Kamenica nad Cirochou Vyšný Žipov 4:0
Na domácich sme nemali, vo všetkom
nás prevýšili, môžeme byť radi, že sme
odchádzali len so 4.gólovou nádielkou..
6.kolo Vyšný Žipov – OFK Tatran
Bystré 0:1
Na odpust sme privítali v derby zápase
veľkého rivala z Bystrého. Na tento súboj

bolo zvedavých 300 divákov, ale futbalisti ich veľmi nepotešili. V takticky zviazanom zápase, ktorému by svedčala remíza
0:0, veľa krásy nebolo. O osude stretnutia
rozhodli hostia v 80.minúte a odviezli si
všetky 3 body.
7.kolo FK Sedliská - Vyšný Žipov 1:1
V daždivom počasí na maličkom ihrisku v Sedliskách, sme mohli vidieť veľa
šancí na oboch stranách, ale útočníci
nechali vyniknúť brankárov. Ako prvý
odklial bránu v 60minúte domáci hráč,
ale tomu hneď kontroloval Hermanovský, preto sa body na ihrisku delili, ale
na štadióne s prehľadom vyhrali hostia, kde domácich počtom a hlasivkami zatienili..
8.kolo Vyšný Žipov – TJ Tvarona Ulič 1:1
V zápase, v ktorom sme „museli“ získať
plný bodový zisk sme opäť inkasovali ako
prví a museli sme hostí doháňať, čo sa
nám nakoniec po skrumáži v 16-tke podarilo zásluhou Lacka.
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9.kolo OFK Hencovce - Vyšný Žipov 2:2
Už v 14.minúte Žipov prehrával 2:0 a dali
sa očakávať ďalšie góly domácich, ale po
prestávke naši akoby pokropení svätenou
vodou, prevzali opraty stretnutia do svojich rúk a po identických góloch Daňa
a D.Hrica sme mohli zápas dokonca vyhrať, ale to by musel svoj samostatný nájazd Kaňuk v 93.minúte dotiahnuť do
úspešného konca.
10.kolo Vyšný Žipov – OFK Sečovská
Polianka 4:3
Tento zápas si diváci budú pamätať ešte
dlho, skóre zápasu sa prikláňalo raz na
jednu raz na druhú stranu. Po góle Hermanovského v 1.polčase, kontroval po
zmene strán hosťujúci Gaži na 1:1, na
čo takmer hneď odpovedal striedajúci Janok 2:1, Gaži z priameho kopu najprv v 79. a potom aj v 82. minúte dal na
2:3 pre hostí, ale potom prišli veľké chvíle

trénera Trebuňáka, ktorý dva krát v nadstavenom čase v 91 a 94 minúte prestrelil
z priameho kopu brankára hostí a na ihrisku sa oslavovalo ešte dlho..
11.kolo OFK Agrifop Stakčín - Vyšný
Žipov 1:0
Pod Nastazom, by to mal ťažké aj Manchester United a nieto ešte Vyšný Žipov, tam sa
body nezískavajú, o tesnej výhre, ale domáci rozhodli až pred koncom stretnutia.
12.kolo Vyšný Žipov – TJ Družstevník
Borov 4:2
V súboji nováčikov 5.ligy, ale v iných
postaveniach, keďže Borov sa drží na
horných a Žipov na dolných priečkach, sme mohli vidieť zaujímavý zápas, v ktorom sme viedli po góloch
Hermanovského, exportnej strele Lacka
a J.Hrica už 3:0, ale hostia sa nevzdávali
a zápas zdramatizovali, preto aj skončil

Štatistiky hráčov :
Najlepší strelci – Kristián Daňo, Jozef Janočko a Lukáš Hermanovský po 3 góly,
Stanislav Janok, Pavel Lacko a Michal Trebuňák po 2 góly, Daniel Hric, Ján Hric
a Tomáš Matta po 1 góle..
Najvyťaženejší hráči - Jozef Dudáš 1260 minút, Juraj Ocilka 1254, Kristián Daňo
1246, Lukáš Žipaj 1170, Matej Kostelník 990, Peter Antol 977, Pavel Lacko 972...
Červené karty – Peter Antol, Dominik Kahanovský po 1

hokejovým výsledkom 4:2, za nás 4.gól
strelil Janočko.
13.kolo ŠK Sačurov - Vyšný Žipov 4:0
Opäť sme nezachytili začiatok stretnutia
a v 12.minúte sme prehrávali už 2:0, hoci
na čisté gólové šance bolo 2:2, stretnutie
sa muselo prerušiť pre silný vietor a lejak,
hráči asi vytuhli, lebo na ihrisku veľa zaujímavého už nebolo. V 2.polčase domáci poistili víťazstvo 2 gólmi.
14. kolo Vyšný Žipov - F.O. AJAX
Pakostov 1:1
V predohrávanom jarnom kole, hráči
chceli vrátiť Pakostovu nespravodlivú prehru, ale zase inkasovali, ako prvý v 40minúte. V druhom polčase sa domáci snažili
niečo vymyslieť, ale hostia im to odkopávaním a zdržiavaním hry kazili. V 88.minúte zahral brankár hostí mimo pokutového územia rukou a dostal červenú kartu. Priamy kop žiaľ Trebuňák nepremenil
a nenapodobnil zápas so Sečovskou Poliankou. V 90.minúte sme dostali príležitosť zahrávať po faule v 16-tke aj pokutový
kop. Loptu si zobral Daňo a urobil bodku
za futbalovou jeseňou.
Spracoval
Ing. Matúš Pališin
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SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
Sobáše:
Radoslava Mitrová & Tomáš Matta
Mgr. Janka Žipajová-Sabolová
& Bc. Lukáš Žipaj
Bc. Ivana Hadžalová
& Bc. Marián Mitaľ
Jana Mattová & Matúš Humaj
Patrícia Bogľarská & Lukáš Goga
Martina Hrušková & Maroš Šogan
Alena Kurová & Matúš Mitáč
Daniela Mašanová & Rastislav Dančišák
Mgr. Ivana Urbanová & Ľubomír Paščinský
Narodené deti:
Samuel Kroka
Peter Malý
Tamara Turtáková
Richard Vavrek
Lilly Šperková
Richard Molitoris
Patrik Kura
Veronika Mitáčová
Peter Baran
Matúš Vaško
Tamara Kentošová
Noel Molitoris
Opustili nás:
Anna Pavliková
Anna Vagaská
Mária Lešková
Terézia Bižová
Ján Kentoš
Emil Česlák
Štefan Oráč
Jubilanti 50-tníci:
Helena Dziváková
Anna Gogová
Jozef Hruška
Monika Kaščáková
Ľubica Kováčová
Ružena Kroková
Vladimír Mašan
Danka Mašanová
Dušan Matta
Jozef Matta

Jaroslava Novická
Mária Onderová
Mária Paľová
Pavel Veliký
Stanislav Verčimák
Dušan Žipaj
Jubilanti 60-tníci:
Mária Dziváková
František Fedor
Anna Fedorová
Ján Garbiš
Ján Hudák
Vladimír Juhas
Kvetoslava Kentošová
Ján Medvec

Vlastimír Popovič
Milan Vagaský
Viliam Vagaský
Milan Žipaj Sabol
Jubilanti 70-tníci:
Ján Benčo
Irena Brusová
Juraj Dudič
Mária Hermanová
Mária Sotáková
Jubilanti 80-tníci:
Anna Hudáková
Jozef Krištan
Ján Pališin

Milí spoluobčania,
s Vianocami a následným vstupom do
Nového roka sa spájajú predsavzatia,
odhodlania a osobné ciele na nadchádzajúci rok 2018.
Želám všetkým, aby Vás úspechy sprevádzali na každom kroku v Novom
roku. Prajem Vám veľa pozitívnej
energie, nech je rodina a pevné zdravie
veľkou oporou počas celého roka 2018.
Mgr. Miroslav Ondič
Starosta obce
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