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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
za tzv. „socializmu“. Myslím si, že vtedy
sme si ako ľudia boli oveľa bližší. Z vlastnej skúsenosti viem, že počas vojenčiny sme ako vojaci držali spolu. Čím viac
nás tzv. „starí“ šikanovali, tým viac sme
ako čata a rota držali spolu. Spievali sme
si, vtipkovali a navzájom sme si pomáhali.

Vážení spoluobčania,

A

j v tomto vydaní Žipovských novín sa Vám na úvod prihováram.
V jesennom čísle nechcem rozpisovať
žiadnu činnosť obecného úradu, pretože by to niekto mohol brať ako predvolebnú kampaň. Chcem sa skôr zamerať na nás, občanov obce, ktorí tvoríme našu spoločnosť. Viem, že je to
nezvyklé, hlavne v tomto období, ale
oslovujem Vás s prosbou a žiadosťou:
Chcem, aby naša obec bola opäť obcou,
kde sused suseda pozná, sused susedovi
rád pomôže. To znamená, že si budeme
všímať ako sa má náš sused, priateľ, rodina, kamarát „blížny“ tak, ako to bolo

Hovorí sa, že čím sa máme lepšie, tým
viac nám niečo chýba. V tejto vete je veľa
múdrosti. Bojím sa, že z našej dediny vyprchala dobroprajnosť a ochota pomôcť.
Nie je to len v ochote pomôcť, je to cítiť
aj v tom, že sme si prestali všímať čo robí
môj sused, môj kamarát, či známy. Nevadí nám, keď niekto z okolia vyvezie vlečku s odpadom na cudzí pozemok, keď
niekto odpad zo žumpy vypúšťa susedovi k studni, niekto si dá tú námahu, že
plastové fľaše zbiera, nahádže do jedného
vreca a potom celé vrece hodí do priekopy pri poľnej ceste, aj keď vie, že o týždeň
bude zber tohto separovaného odpadu.
Nechcem nikomu útočiť na jeho svedomie, skôr chcem osloviť občanov obce,
ktorým nie je ľahostajné ako žijeme a kde
žijeme. Aby svojich známych a susedov
upozornili, že takéto správanie nie je
dobré, že to a to nerob, lebo škodíš nie
len mne, ale aj sám sebe. Týmto Vás chcem vyzvať k tomu, aby sme sa my všetci

SPRÁVY ZO SAMOSPRÁVY

P

rinášame pár informácií z uplynulých akcií aj nadchádzajúcich
plánov vo Vyšnom Žipove. Aj v Žipove
to v lete žilo a v tomto čísle Vám ponúkame spomienku na vystúpenie Cirkusu 27. júla 2018 o 19:00 hod v Kultúrnom
Dome vo Vyšnom Žipove, kde vystúpili Piráti z Karibiku Revival. Po vystúpení bolo možné odfotografovať sa s hadmi
a krokodílom.
Fotenie s hadom
po vystúpení

Piráti z Karibiku Revival vo Vyšnom Žipove
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správali tak, ako by sme chceli, aby sa
k nám správali iní. Z pohľadu obecného úradu, sme sa rozhodli vykonať
opatrenia na udržanie poriadku v obci
proti vytváraniu takzvaných čiernych
skládok. Na poslednom zasadnutí OZ
sme schválili podanie žiadosti o tzv.
„občianske hliadky“, ktoré by mali zabrániť vytváraniu „čiernych skládok“
hlavne pri športovom areáli, rómskej
osade a v celej časti tzv. „Nižného konca“ obce. Dúfam že pre udržanie poriadku v celom katastri obce pomôže aj
vybudovanie Zberného dvora v smere
na Petkovce, kde budeme môcť vyvážať
odpad bez toho, aby sme ho nachádzali
v rôznych chránených lokalitách našej
obce. Taktiež si budú môcť naši spoluobčania objednať kontajner na vývoz
veľko-objemového odpadu z domácnosti na skládku v Petrovciach.
A v závere prajem všetkým deťom
a študentom veľa úspechov v novom
školskom roku, nám dospelým veľa
zdravia a pracovných úspechov a dôchodcom krásny a pokojný mesiac
Október, venovaný úcte k starším.

Mgr. Miroslav Ondič
starosta obce

Žipovské Noviny
Sobotu 6. októbra nás navštívilo Kladzanské ľudové umelecké divadlo so svojím divadelným predstavením Vychodňarske
parodie I.. Pozvalo ich k nám Občianske
Združenie Zvedavé včielky. Na vystúpení
sa zúčastnilo vyše 80 divákov. Všetci sme
sa poriadne pobavili a dúfame, že návšteva Kladzanského ľudového umeleckého
divadla sa stane tradíciou.

K¼UD poèas vystúpenia pod názvom Vychodòarsky oblaèok (koleduje sebe....)

DoKaLaPa tour 2018

GVP plánovaná predajòa vo Vyšnom Žipove
(ilustraèný záber)

Od novembra tohto roku by sa po byrokratických a administratívnych kontrolách a vyjadreniach od príslušných
úradov mali otvoriť Lekáreň v budove Zdravotného strediska a Kvetinárstvo
Elizabeth v priestoroch v budove Kultúrneho domu. Spoločnosť GVP začala potrebné administratívne úkony pre otvorenie predajne vo Vyšnom Žipove, má
v pláne postaviť predajňu ponúkajúcu
5000 predajných položiek.

V mesiaci október, ktorý je venovaný
úcte starším je naplánované stretnutie na

26. októbra 2018. Všetkých dôchodcov
srdečne pozývame.
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VO¼BY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ – INFORMÁCIE PRE VOLIÈA
I. Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa
konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do
22:00 h.
II. Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt
v obci a najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia.
III. Právo byť volený
Za poslanca obecného zastupiteľstva,
môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý
má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši
25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný
trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne
úkony.
IV. Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu alebo dokladu
o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky
- hlasovací lístok pre voľby do obecného
zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby
starostu obce a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky
potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov
má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa
volí vo volebnom obvode je uvedený na
hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu
mestskej časti) môže volič zakrúžkovať
poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do
obálky jeden hlasovací lístok pre voľby
do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené
hlasovacie lístky vloží volič do schránky

na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má
právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú
spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov
a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu
marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú
voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku
do volebnej schránky v jeho prítomnosti
vložila iná osoba, nie však člen okrskovej
volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú
volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to
len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo
nesprávne upravené hlasovacie lístky do
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva a starostu obce vo Vyšnom Žipove
Volebný obvod č. 1
POSLANCI
1. Jana Bubnárová, Mgr., 33 r., učiteľka, Strana ze1ených Slovenska
2. Pavol Červeňák, Mgr., 46 r., analytik IT, Strana občianskej ľavice
3. V1adimír Červenák, Ing., 33 r., konateľ s.r.o., Európska demokratická strana
4. František Fedor, 61 r., vodič, Strana občianskej ľavice
5. Jozef Hric, 69 r., dôchodca, Strana občianskej l’avice
6. Michal Katin, 57 r., živnostník, Európska demokratická strana
7. Mária Kotul’áková, 58 r., živnostníčka, Most - Híd
8. Jozef Lacko, 43 r., živnostník, Smer sociálna demokracia
9. Michal Marenčin, 68 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia
10. Dušan Matta, 50 r., živnostník, Smer - sociálna demokracia
11. Ján Matta, Bc., 38 r., skladový administrátor, Šanca
12. Ladislav Maťašovský, Ing., 47 r., vedúci strediska, Sloboda a solidarita
13. Lukáš Medvec, 32 r., konatel‘ s.r.o., Európska demokratická strana
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14.
15.
16.
17.

Ján Miško, Ing., 62 r., živnostník, nezávislý kandidát
Miroslav Ondič, Mgr., 48 r., starosta obce, Strana občianskej ľavice
Jozef Oráč, 48 r., SHR, Strana občianskej l’avice
Kvetoslava Supuková, MVDr., MHA, 59 r., veterinárna lekárka,
Smer - sociálna demokracia
18. Jozef Vagaský, Mgr., 29 r., referent ÚPSVaR, nezávislý kandidát
19. Stanislav Vancík, 48 r., zámočník, Národná koalícia
20. Ján Žipaj, 47 r., robotník, Európska demokratická strana
STAROSTA
1. Ján Miško, Ing., 62 r., živnostník, nezávislý kandidát
2. Miroslav Ondič, Mgr., 48 r., starosta obce, Strana občianskej ľavice
3. Kvetoslava Supuková, MVDr., MHA, 59 r., veterinárna lekárka,
Smer - sociálna demokracia
4. Jozef Vagaský, Mgr., 29 r., referent ÚPSVaR, nezávislý kandidát

Žipovské Noviny
ZÁŽITOK Z PRÁZDNIN

L

etné prázdniny sa začali jednou veľkou nudou — zrazu som mala veľa
voľného času a doma nebolo čo robiť.
Lepšilo sa to, keď‘ sme začali chodiť na
kúpalisko a do prírody.
Môj najkrajší zážitok mám z výletu po
Slovensku. Najprv sme cestovali do Bratislavy, nášho hlavného mesta. Boli sme
pred budovou Národnej rady. Hneď’
oproti stojí Bratislavský hrad, ktorý sme
prešli krížom-krážom. Videli sme aj nové
hradné záhrady. Z hradu sme mali krásny výhľad na celú Bratislavu a Dunaj. Cestou domov sme sa zastavili v kaštieli Svätý Anton. Pri prehliadke sme videli dobové izby. Prehliadka bola spestrená hrou, v
ktorej sme podľa nápovedy hádali názvy
slovenských rozprávok. Odtiaľ sme šli do
Arboréta v Mlyňanoch, kde boli vysadené
kvety a stromy z rôznych častí sveta.
Posledným mestom, kde sme sa zastavili
bola Banská Štiavnica. Mesto ma očarilo
úzkymi historickými uličkami plnými tu-

Majka Demèáková, 3. roèník

ristov, ktorí obdivovali krásy Slovenska,
tak ako ja počas týchto prázdnin. Bola to
moja prvá veľká cesta po Slovensku a už

teraz sa teším na jeho ďalšie spoznávanie.
Majka Demčáková žiačka 3. ročníka ZŠ

ZÁŽITOK Z PRÁZDNIN
povednosť, pretože som mal na starosti
celú posádku. Splavovali sme sa 8,5 kilometra. Ako som sa dozvedel od pltníka,
rieka Orava je po okrajoch hlboká (môže
dosahovať‘ aj 2 metre) a v strede plytká.
Prešli sme aj cez nebezpečný úsek, nazývaný Beskydské kaskády. Po tomto zážitku
sme boli všetci mokrí a príjemne potešení.
Tento výlet sa skončil príliš rýchlo, ale
zanechal vo mne veľa spomienok, pretože okrem splavovania som si prezrel
Oravský zámok, zdolal Opičiu dráhu, či
objavil krásy Demänovskej jaskyne slobody. Ale to už je iný príbeh.
Matej Ivanič, 7.B

Tomáš Lupèo, 4. roèník

L

eto je už bohužiaľ’ za nami, ale v každom z nás zanechalo zopár pekných
spomienok, respektíve zážitkov. Aj ja patrím k tým, čo si z leta odniesli nielen pár
modrín a škrabancov, ale aj mnoho dobrodružných či vtipných zážitkov. O jeden
taký by som sa s vami chcel podeliť‘. Prvý
augustový týždeň sme sa celá rodina vybrali na potulky Slovenskom, čo je naša
takpovediac obľúbená rodinná záležitosť
(dovolenka). Chodíme na ňu pravidelne
už tretí rok po sebe, vždy na iné miesto

a spoznávame krásy Slovenska. V jedno
ráno počas nášho výletu sme sa rozhodli navštíviť Oravu, teda aj Oravský Podzámok, kde sme sa splavovali riekou Orava.
Pri brehu nás už čakali plte a pltníci, ktorí nám prezradili, že jedna z tých, ktorou
sa budeme splavovať‘ sa volá LENKA. Na
plti boli dvaja pltníci, jeden mal na starosti kormidlovanie a druhý zas viac-menej
rozprávanie informácii. Počas jedného
úseku som si mohol aj ja vyskúšať‘ kormidlovanie na vlastnej koži. Bola to zod-

Anna Pa¾ková, 4. roèník
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MOJE PRÁZDNINY

P

rázdniny... ani som sa nenazdala
a už sa skončili. Už zase sedíme v laviciach a „tešíme“ sa na nový školský rok.
Samozrejme, že sa najviac tešíme na kamarátov. V tomto slohu nechcem písať
o mojej nechuti k škole a ranným vstávaniam. Chcem si ešte pripomenúť tie krásne letné časy, keď sme chodili na výlety
a svet bol krásny.
Na začiatku prázdnin sme šli do Chorvátska s babkou, tetou a ujom. Šli sme do
mestečka Nin. V tomto mestečku sú veľmi pekné pieskové pláže. Centrum mesta a námestie sú taktiež pekné. Na námestí je aj kostol a zvonica. Tiež je tam továreň,
kde vyrábajú soľ. Každý deň sme chodili na pláž. Pri brehu sme si nazberali mušle. V Chorvátsku bolo úžasne. Rýchlo mi to
ubehlo. Zrazu som už sedela v aute na ceste
domov. S mojimi kamarátkami sme sa boli
kúpať aj v Maďarsku. Na kúpalisku bolo
fajn. Boli sme na všetkých tobogánoch.
Predčasne nás však vyhnal lejak, a tak sme
sa šli najesť. V auguste sme šli farbiť plot do
Červenice. Babka napiekla koláč na kyslom
mlieku. A tak som si počas natierania plo-

Peter Sciranka, 4. roèník

ta vždy odskočila na kúsok z neho. Plot sa
nám podarilo natrieť .Teta zohriala obed a
spolu sme sa najedli. Tesne pred školou nás
pozvala mamkina kamarátka na chatu, kde
sme strávili predĺžený víkend. Uvarili sme
si guláš a opekali sme. Išli sme sa prejsť aj

ŠImon Ján Soták, 4. roèník

do lesa. V lese bolo prekrásne. Vládol tam
pokoj a kľud. To bolo moje leto, bohužiaľ
mi v pondelok zazvonil budík a prebudil
ma z krásneho sna do nočnej mory. A aké
bolo tvoje leto ?
Stanka Halušková, 7. B

Matúš Matta, 4. roèník

Adrián Maťašovský, 4. roèník

OKIENKO MATERSKEJ ŠKOLY

T

ento rok počas letných prázdnin
naša materská škola nezívala prázdnotou, ale vládol v nej čulý pracovný
ruch. Ešte počas školského roka materská škola dostala krásny darček od svojho zriaďovateľa. Bol to prísľub rekonštrukcie materskej školy. Po tom, čo obec
zareagovala na výzvu zapojiť sa do projektu: „Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy“, ktorej hlavným
zámerom bolo zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, prísľub
sa stal skutočnosťou. Realizáciou projektu sa dosiahne aj zvýšenie štandardu
poskytovaných služieb MŠ v obci. A tak
v mesiaci august sme začali so sťahovaním MŠ do náhradných priestorov kultúrneho domu. Na jednej strane sme
mali veľkú radosť, na druhej strane aj
obavy, ako to všetko zabezpečíme. Ve-

6

deli sme, že to nebude ľahké, ale dúfali
sme, že to s pomocou rodičov a priateľov
zvládneme. Museli sme uvoľniť všetky
priestory v MŠ, premiestniť nábytok, postieľky, paplóny, stoly, stoličky, hračky...
Nebolo to ľahké, a nebudem klamať ak
prezradím, že boli aj chvíle, keď nám sily
dochádzali a neverili sme, že sa to podarí. Ale vďaka ochotným ľuďom, hoci
ich nebolo veľa, ale ktorí nám chceli pomôcť sa to predsa podarilo. Aj touto cestou sa chcem poďakovať skvelému kolektívu MŠ a ich rodinám, zamestnancom
OCÚ, rodičom, ktorí si našli čas a prišli
nám pomôcť, členom miestnej organizácie SZZP a členom dobrovoľného HZ
vo Vyšnom Žipove, za to, že nový školský rok 2018/ 2019 sme mohli nerušene
začať v náhradných priestoroch kultúrneho domu. Pani učiteľky sa snažili de-

ťom pripraviť aj tu prostredie, v ktorom
im nič nebude chýbať. Teraz si už len prajem v našej materskej škole veľa detičiek,
ktorým budú žiariť očká šťastím a tváričky úsmevom, a ktoré budú v materskej
škole spokojné a šťastné.
Renáta Mattová, riaditeľka MŠ

Žipovské Noviny
VÈIELKY & ETWEENING
hernom historickom západočeskom
meste Plzeň. Sme rady, že sme sa aj my
mohli tohto podujatia zúčastniť, získať
nové skúsenosti a kontakty. Nám sa podarilo dohodnúť ďalšie dva nové projekty, ktoré budeme na našich školách realizovať. V programe etweening vidíme
veľký potenciál v jeho využití v edukačnom procese a to nie je len v jazykovej
oblasti, ale takisto aj v ďalších oblastiach
vzdelávania. Ďalej vidíme využitie etweeningových projektov aj v podpore kultúrneho povedomia, národnej hrdosti,
či spoznávaní kultúrneho a prírodného
dedičstva nielen našej vlasti, ale aj iných
krajín Európy.

L

etný čas, je časom prázdnin, dovoleniek a oddychu. Aj my učitelia si
väčšinou užívame oddych a prázdniny,
aspoň koľko sa dá. Ale čas prázdnin pre
nás nie je len časom voľna, ale častokrát
aj časom, kedy voľno od práce využívame
na samo vzdelávanie, zveľaďovanie škôl,
ale aj účasť na rôznych podujatiach. Tak
sme sa aj my s p. riaditeľkou MŠ Renátou
Mattovou, zástupkyňou ZŠ Martou Kolesárovou zúčastnili vzdelávania učiteľov
v oblasti medzinárodnej spolupráce škôl.
Podujatie patrí k programu etweening.
A čo etweening je?
Program eTwinning sa zameriava na
podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií
za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . “E” je skratka pre “elektronický” a “twinning” znamená “partnerstvo, družba”. eTwinning umožňuje škole nájsť partnerskú školu, s ktorou môže realizovať inovatívne školské
projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace).
ETwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi
z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

mu eTwinning. CSS riadi národné podporné strediská - NSS. Na Slovensku sa
NSS nazýva Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl a je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.
Obe naše školy sa zapojili do tohto medzinárodného programu v rámci ktorého
sa 19-22.8.2019 v Plzni v Českej republike konala Letná dielňa etweening, ktorej
sme sa zúčastnili.
Letná dielňa bola zameraná hlavne na
nadväzovanie partnerstiev medzi školami. Tejto dielne sa zúčastnilo cez 100
učiteľov z troch krajín Európy. Slovenska, Českej republiky a Litvy. Ako som
už vyššie spomínala, konalo sa v nád-

Využívanie informačno-komunikačných
technológií nie je v dnešnej dobe žiadnou raritou a pre deti je to jedna z veľmi lákavých foriem, nielen získavania
vedomostí, ale taktiež trávenia voľného
času. Preto chceme túto atraktivitu využiť v prospech aktívneho a efektívneho
využívania informačno- komunikačných
nástrojov deťmi k získavaniu nových vedomostí a skúsenosti.
Letná dielňa etweening 2018 v Plzni bola
pre nás veľmi cennou skúsenosťou, z ktorej budeme čerpať v našej práci. Veríme,
že už onedlho budeme môcť publikovať aj výstupy z našej práce v etweeningu
v aktuálnom školskom roku.
Tak prajeme veľa úspechov v novom
školskom roku nielen nám, ale aj Vám
a vašim ratolestiam.
Andrea Hricová
Predsedníčka OZ Zvedavé Včielky

Program eTwinning je spoločenstvo
škôl, do ktorého je zapojených takmer
280 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Európska sieť
škôl (EUN) riadi okrem iného aj Centrálnu podpornú službu (CSS) progra-
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BOOTCAMP

M

ilé dámy a dievčatá, ak máte pocit,
že potrebujete vybiť nadbytočnú
energiu, príďte si každý utorok a štvrtok
zacvičiť, začíname vždy o 19:40. V našom Bootcampe sa zapotíte, cvičíme viacero druhov - boxujeme, cvičíme na fit
loptách, cviky s vlastnou váhou, používame na sťaženie cvikov gumy a podobne.
Tešíme sa na Vás v Bootcampe v poradí
už v piatom kole.
Mgr. Eva Oráčová
Spoluorganizátor Bootcamp

AKO JEDEN ZBOROVÝ KONVENT ZMENIL VZH¼AD EVANJELICKEJ FARY

V

evanjelickej cirkvi je zborový konvent najvyšší orgán cirkevného
zboru. Tvoria ho všetci plnoletí členovia zboru. Vo Vyšnom Žipove je evidovaných vyše 600 veriacich, ktorí sa dobrovoľne hlásia k evanjelickému náboženstvu, no dôležité rozhodnutie urobilo 85
z nich. Je to veľa? Je to málo? Odpoveď je
na každom z nás.
Prítomní členovia zboru, ktorí sa dňa
25.02.2018 zúčastnili výročného zborového konventu, prijali návrh na uznesenie, v ktorom schválili rekonštrukciu
farskej budovy týkajúcu sa jej zateple-
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nia v hodnote 15 000 EUR. Hoci pocity
mnohých zostali zmiešané, zborové presbyterstvo začalo s prípravami na rekonštrukciu. Bolo vyhlásené výberové konanie, do ktorého sa prihlásili 4 firmy, ktoré sa venujú realizácii fasád a kompletným zatepľovacím prácam na stavebných objektoch. Po preskúmaní predložených cenových ponúk sa zborové presbyterstvo rozhodlo, že vstúpi do rokovaní s firmou Pollack s.r.o. zo Sedlísk,
ktorá aj tieto práce vykonala. Na farskej
budove boli vykonané aj ďalšie rekonštrukčné práce, a to konkrétne výmena starých drevených okien za plastové.
Túto výmenu vykonala firma MP DUAL
s.r.o. z Vranova na Topľou. Ďalej boli zakúpené nové svietidlá do exteriéru, došlo k zastrešeniu vonkajšieho vchodu
do pivnice a za pomoci mnohých ochotných členov i nečlenov zboru sa vybudoval vyvýšený chodník okolo budovy fary,
na ktorý bola nanesená špeciálna epoxidová živica pre štrkové koberce. Aj na-

priek niekoľkým neočakávaným situáciám sa dielo podarilo dokončiť včas. Celková cena rekonštrukčných prác sa vyšplhala na 15 047 EUR. Na opravu farskej budovy prispela aj obec Vyšný
Žipov sumou 1000 EUR. Dňa 16.09.2018
sa pri významnej udalosti akou je Pamiatka posvätenia chrámu konali slávnostné služby Božie, na ktorých domácich viery aj početných hostí privítala zástupkyňa zborového dozorcu Ing. Anna
Kachmanová spoločne s pánom farárom
Mgr. Stanislavom Haluškom. Na nedeľné
dopoludnie bol pripravený bohatý duchovno-kultúrny program. Špeciálnymi
hosťami boli zborový farár z Prahy Marián Čop, superintendent ECAV v ČR,
ktorý prítomných oboznámil s históriou
vzniku cirkevného zboru a manželia Terezka a Štefan Gabčanoví z cirkevných
zborov Budikovany a Drienčany v Rimavskom senioráte, ktorí viedli slávnostnú liturgiu spolu s miestnym farárom
Stanislavom Haluškom.
Program spestrilo vystúpenie domáceho
speváckeho zboru pod vedením Mgr. Jozefa Gogu a mládežníckej chlapčenskej
skupiny. Dôležitou súčasťou slávnostných služieb Božích bolo posvätenie novozrekonštruovanej farskej budovy. Vďaka finančným prostriedkom, no najmä
veľkej snahe cirkevnej správy a presbyterov, ale aj všetkých cirkevníkov sa v zhode a porozumení tento významný projekt
úspešne dotiahol do konca.
„Požehnaj, Pane, všetko, čo konáme
v tomto svätom dome modlitieb nech slúži
Tebe na slávu a nám na spasenie a život.“
Zo záverečnej modlitby M. Čopa
Mgr. Jana Bubnárová

Žipovské Noviny
SPEVOKOL

V

úvode v mene dirigenta a členov
spevokolu chceme požiadať mužov a ženy z Vyšného Žipova, ktorí majú
radi spev, aby sa nebáli a prišli medzi nás
a pomohli udržať jeho činnosť aj naďalej.
Z našich spomienok na toto leto sa nám
do pamäte najviac zapísali nasledovné udalosti, najprv v auguste, presnejšie
25. a 26. sa v Čiernom nad Topľou konali
Zborové dni. Sobotné popoludnie a celý
nedeľný program bol rôznorodý. Nedeľa bola daždivá, ale to nebolo prekážkou
pre mnohých z nás, ktorí sme sa stretli na
službách v Čiernom nad Topľou. Vystúpili sme tam so svojimi piesňami aj my,

po nich brat farár Tomáš Valašík predniesol prednášku o svätení nedele ako
dňa pokoja a odpočinku. V dnešnej uponáhľanej dobe je to aktuálna téma pre nás
všetkých. Po spoločnom obede sme strávili pekné popoludnie plné športových
podujatí v miestnej telocvični.
Dňa 16. septembra sme sa prebudili do
krásnej slnečnej nedele. Pre nás je vždy
významný deň pamiatky posvätenia chrámu a každoročne sa naň tešíme. Spolu
s dirigentom vyberáme aj piesne vhodné a túto slávnosť. Pozvanie tento rok
prijali aj hostia ako manželia Gabčanovci a z Prahy k nám zavítal superintendent

M. Čop, ktorý je zároveň zborovým farárom slovenskej ev. cirkvi. Vystúpenie spevokolu a tiež našich mládežníkov, ktorých
bola radosť počúvať, to všetko prispelo
k sviatočnej atmosfére služieb.
O dva týždne neskôr sme opäť zavítali do Čierneho nad Topľou, 30. september bol dňom pamiatky posvätenia chrámu, ktorý slúži už 41 rokov. Aj tento deň
sme prežili s bratmi a sestrami a svojim
spevom a modlitbami sme oslávili Boha
večného.
Renátka Mattová
Členka spevokolu

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

H

oci už nie sú slnečné lúče také hrejivé, aké boli v lete, kedy sme sa
stretali z rôznych obcí nášho okresu na
športových hrách v Zámutove. Boli to
milé a úprimné stretnutia.
Dňa 7. júla 2018 sa uskutočnil 16. ročník okresných športových hier SZZP
Vranovského okresu. Zúčastnilo sa nás
asi 125 členov zo sedemnástich základných organizácií. K výborným výsledkom všetkých súťažiacich prispelo aj počasie a krásne prostredie areálu penziónu
„KONDOR“ v Zámutove.
Kultúrnym programom podujatie obohatila domáca ženská spevácka skupina „Komanička“ a Vranovskí Heligonkári. Predseda Okresného výboru SZZP vo
Vranove nad Topľou, pán Michal Jonek
poďakoval za finančnú podporu hlavnému sponzorovi firme Marius Pedersen,
Mestu Vranov nad Topľou, zastupiteľstvu
obce Zámutov na čele so starostom pánom Stanislavom Dudom, Hornozemplínskemu osvetovému stredisku vo Vranove nad Topľou, predsedníčke ZO SZZP
pani Vierke Sochoňovej a celému kolektívu ZO SZZP Zámutov (kuchárom i obsluhujúcim), ktorí sa po celý deň o nás starali. Poďakovanie patrilo všetkým prítomným, súťažiacim, povzbudzujúcim, rozhodcom, zapisovateľom a všetkým ktorí sa podieľali na krásnom športovo-spoločenskom podujatí zdravotne postihnutých členov Vranovského okresu.
Súťažilo sa v týchto disciplínach:
• Krúžky
• Hod na cieľ
• Kop na cieľ, kde sme získali krásne
2. miesto vďaka pánovi Michalovi
Marenčinovi
• Šípky

Touto cestou sa chcem poďakovať nášmu
pánovi starostovi Miroslavovi Ondičovi a všetkým ktorí sa pričinili o zakúpenie krásnych tričiek a šiltoviek, kde sme
mohli reprezentovať aj našu ZO SZZP
a aj našu obec. Čas rýchlo uteká a naši
organizátori pripravili pre nás aj celoslovenskú súťaž.
Dňa 29.9.2018 OR v Prievidzi pripravila
Celoslovenské Športové hry SZZP, ktoré

sa konali v Bojniciach. Naša OR z Vranova nad Topľou SZZP získala 1. miesto
v súťaži jednotlivcov a opäť pán Michal
Marenčin získal 2. miesto v hádzaní šípiek, všetkým výhercom srdečne blahoželáme.

Marta Tarčinská
Predsedníčka SZZP vo Vyšnom Žipove
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DHZ VYŠNÝ ŽIPOV

S

tarosta obce, veliteľ Dobrovoľného
Hasičského zboru vo Vyšnom Žipove a strojník DHZ prevzali z rúk ministerky vnútra SR Ing. Denisy Sakovej,
PhD. a prezidenta HZZ SR Gen. JUDr.
Alexandra Nejedlého dňa 17.9.2018 na
slávnostnom odovzdávaní protipovodňových vozíkov v Humennom protipovodňový vozík s plnou výbavou v celkovej hodnote 14 000,- eur. Tento prívesný vozík obsahuje kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo, ponorné čerpadlo, elektrický agregát s príslušenstvom, mobilnú povodňovú bariéru v celkovej dĺžke
40 m a ďalší set náradia. Manipulácia
s prívesným vozíkom je vďaka jeho rozmerom jednoduchá a jeho konštrukcia zároveň umožňuje ľahkú dopravu
z miesta na miesto. Taktiež bola zakúpe-

Velite¾ DHZ Vyšný Žipov Štefan Bakajsa a strojník Peter Žipaj pri preberaní
protipovodòového vozíka v Humennom, Foto: Mgr. Miroslav Ondiè

ná výstroj a obuv pre členov dobrovoľného hasičského zboru z dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
Prevzatý vozík a zakúpená výstroj bude
slúžiť pre potreby dobrovoľného hasičského zboru obci a hlavne nám občanom
v krízových situáciách. Dobrovoľní hasiči

tak budú v núdzových prípadoch lepšie
vybavení a budú môcť zasahovať pri povodniach, či bleskových záplavách, ktoré
sú už aj na našom území čoraz viac aktuálnejšie.
Linda Oráčová
Predsedníčka DHZ Vyšný Žipov

Vybavenie protipovodòového vozíka, Foto: Jozef Oráè

OŠK VYŠNÝ ŽIPOV

P

očas letnej pauzy sme začali s prípravou na sezónu v 4.lige-vihorlatskej. Zároveň sa nám podarilo aj posilniť
káder mužstva o dvoch hráčov, a to Žipovčanov Matúša Jakubčina, dlhoročného hráča MŠK VSTK Vranov n/T so skú-
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senosťami z vyšších líg a Martina Hudáka, ktorý odohral viacero sezón v 4.lige
za klub TJ Šimonka Čierne n/T. Veríme,
že títo hráči nám pomôžu pri ďalšom napredovaní a úspechoch mužstva. Sezónu sme začali domácim zápasom s STO

Košarovce, ktorý sa uskutočnil v nedeľu
30.9.2018, so začiatkom o 10:00h. Vyžrebovanie a výsledky zápasov budú zverejnené na stránke www.pinec.sk
Ondrej Vagaský, predseda OŠK

Žipovské Noviny
FUTBALOVÉ NOVINKY Z VYŠNÉHO ŽIPOVA

P

o ťažkej nováčikovskej sezóne v piatej
lige, kedy sme prakticky celú sezónu
stagnovali v dolnej časti tabuľky a bojovali o záchranu až do posledného kola, stála pred realizačným tímom úloha vhodne doplniť mužstvo. Ťažké zápasy ukázali, kde nás najviac tlačila topánka a na
ktorých postoch treba zvýšiť konkurenciu. Z tohto dôvodu sa do prípravy zapojilo viacero nových hráčov, z ktorých naše
mužstvo pred novou sezónou posilnili Tomáš Sima (Zubné), Matúš Horvát (Čierne n/T), Miroslav Čurlík (Bystré), Denis
Kontura (Vyšná Šebastová) a z hosťovania z Čaňe sa vrátil Lukáš Žipaj. Naopak
na hosťovanie do Čierneho odišla štvorica hráčov (Lukáš Hermanovský, Dominik
Kahanovský, Ľubomír Pilát, Jozef Kaňuk)
a do Kukovej Vladimír Krištan.
Prípravu na nový súťažný ročník sme
začali 11. júla zápasom v Soli. Trénovali sme dvakrát do týždňa plus prípravný

zápas. Odohrali sme 4 prípravné zápasy
s týmito výsledkami:
Soľ - Vyšný Žipov 8:0
Dlhé Klčovo – Vyšný Žipov 0:6,
Góly: Moravec 2, Horvát 2, Sima, Daňo
Rudľov – Vyšný Žipov 3:2,
Góly: Horvát, Sima
Vyšný Žipov – Koprivnica 2:1,
Góly: Daňo 2
Mužstvo Vyšného Žipova pre sezónu 2018/2019, 5. liga skupina Vihorlatsko-Dukelská tvoria hráči: Jozef Dudáš,
Juraj Ocilka, Ján Ovšianik, Lukáš Žipaj, Pavol Demčák, Peter Antol, Slavomír Eštok, Pavel Lacko, Matej Kostelník,
Tomáš Matta, Ján Hric, Matúš Horvát,
Kristián Daňo, Daniel Oráč, Denis Kontura, Peter Štellmach, Tomáš Sima, Jozef Janočko, Miloš Čorej a hrajúci tréner
Michal Trebuňak.
Za vytvorené podmienky patrí poďakovanie starostovi obce Miroslavovi On-

dičovi spolu s obecným zastupiteľstvom
a Michalovi Katinovi.
1. kolo Bystré – Vyšný Žipov 1:3
Hneď v 1. kole nás čakalo veľké derby proti Bystrému, ktorému sme mali
čo vracať, keďže v minulej sezóne sme
s nimi dvakrát prehrali. Pre nespôsobilú hraciu plochu v Bystrom sa hralo
v Čiernom. Po úvodnom tlaku domácich a dvoch nevyužitých šanciach sa
postupne hra vyrovnala a zásluhou Lacka, ktorý skóroval po peknej Daňovej
prihrávke sme po polčase vyhrávali 0:1.
Hoci domáci zakrátko po polčase vyrovnali, hostia zbrane nezložili. Kľúčové
bolo nasadenie dvojice Janočko, Oráč,
ktorý našu hru oživili. A práve striedajúci Janočko sa postaral o najkrajší moment zápasu, keď sa pohral s domácou
obranou, brankárom a loptu poslal do
prázdnej brány. V nadstavenom čase
ešte víťazstvo poistil Horvát.
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rýchly brejk, keď sa po Čurlíkovom prieniku presadil zblízka Sima. Od tohto momentu to bol súboj domácich proti skvele
chytajúcemu Dudášovi, ktorý predviedol
niekoľko bravúrnych zákrokov. Odolávali
sme až do 82. minúte, kedy domáci v rozpätí jednej minúty výsledok otočili.
6. kolo Vyšný Žipov – Hencovce 0:0
Na víťaznú vlnu sme sa chceli vrátiť súbojom s Hencovcami. V prvom polčase
sa hral vyrovnaný futbal. Skóre stretnutie
mohol otvoriť Daňo, ale trafil len spojnicu a na druhej strane hosťujúceho útočníka vychytal Dudáš. V druhom polčase mohol dostať domácich do vedenia Daňo, ale jeho priamy kop hosťujúci
brankár Suchý parádne vyrazil. Do konca stretnutia sa už nič vážnejšie nestalo
a zápas skončil spravodlivou remízou.

2. kolo Vyšný Žipov – Sačurov 1:1
V prvom domácom zápase sezóny sme
hostili Sačurov. V prvom polčase sa hral
kvalitný futbal so šancami na oboch stranách, no svoje tímy podržali brankári.
Domácich fanúšikov rozveselil v 70. minúte striedajúci Čurlík, no hostia po zaváhaní domácej obrany vyrovnali na konečných 1:1
3. kolo Pakostov – Vyšný Žipov 1:2
V ďalšom kole sme cestovali na horúcu
pôdu do Pakostova, odkiaľ sa body nenosia. V prvom polčase sme boli lepším
mužstvom, no aj napriek dvom nevyužitým šanciam Simu, sme predsa len išli do
kabín s jednogólovým náskokom, keď
hrubú chybu domáceho brankára potrestal práve Tomáš Sima. Hneď na začiatku
druhého polčasu udrel znova, keď sa presadil hlavou po rohovom kope J. Hrica.
Domáci zo záverečného tlaku vyťažili iba
jeden gól a tak sme brali všetky 3 body.

4. kolo Vyšný Žipov – Brekov 2:1
V zápase mužstiev z čela tabuľky sa hral
zaujímavý futbal. V 16. minúte napriahol z 25m hosťujúci Mišenčík a Dudáš
bol bez šance. Po dvoch nevyužitých šanciach hostí v úvode druhého polčasu sa
k slovu dostali domáci a Horvát po nedorozumení v obrane hostí vyrovnal. Gejzír
radosti v tábore domácich vytryskol v 88.
minúte, keď sa po rohovom kope presadil
hlavou Tomáš Matta. Po tej výhre sme sa
dostali na prvé miesto v tabuľke!
5. kolo Jasenov – Vyšný Žipov 2:1
V Jasenove sa hral od úvodu ofenzívny futbal s množstvom šancí na oboch stranách.
Pri troch šanciach domácich nás podržal
Dudáš, naše šance nevyužili Daňo, Sima
a Horvátova strela z 30. metrov sa od brvno odrazila len na bránkovú čiaru. Ďalší priebeh stretnutia ovplyvnilo vylúčenie
Horváta po dvoch žltých kartách v 40. minúte. Hneď v úvode polčasu nám vyšiel

7.kolo Vyšný Žipov – Stakčín 0:0
V ďalšom kole sme mali cestovať do Stakčína, ale kvôli odpustovej slávnosti sme
zápas preložili. V prvom polčase sme podali najslabší výkon v sezóne, bez vážnejšej šance. V druhom sme zlepšili pohyb,
prišli aj príležitosti, z ktorých sme však
vyťažili len Simom nastrelenú žrď a brvno. Domáci výkonom v zápase sklamali.
Text: Mgr. Michal Trebuňák
Tréner TJ Družstevník Vyšný Žipov
Foto: Miloš Čorej

Tomáš Sima: za Vyšný Žipov strelil zatia¾
3 góly
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