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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

SPRÁVY ZO SAMOSPRÁVY
Vážení spoluobčania,

Ú

vodom môjho príspevku mi dovoľte, aby som Vám poprial príjemné prežitie leta. Všetkým našim
žiakom gratulujem k výsledkom na vysvedčení a prajem veselé prázdniny.
Tak ako som už v minulom čísle novín spomenul, obec odpredáva vodovod Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., ďalej len VVS, a.s.,
pričom v súčasnosti prebieha kolaudácia vodovodnej prípojky od potrubia Starina do obce po bod napojenia
pred rodinným domom č. 222. Po kolaudácii prebehne odovzdanie vodovodu pre napojenie obytných domov do
siete. Týmto Vás chcem poprosiť o pomoc a spoluprácu, nakoľko obec musí
pred odovzdaním vodovodu VVS, a.s.
vykonať tlakové skúšky potrubia a celého vodovodu. V spodnej časti obce
je vodovod vybudovaný už viac ako
15 rokov a predpokladám, že pri tlakovaní potrubia môže dôjsť k rôznym
poruchám. Preto zo strany technikov
bude potrebné vstupovať na pozemky občanov. Spolupráca z Vašej strany je žiadaná a nutná z dôvodu ochrany zdravia a majetku. Potrubie sa bude
tlakovať postupne cez jednotlivé úseky, o čom Vás budeme rozhlasom, prípadne osobnou návštevou informovať.
Dovoľte mi taktiež podotknúť, že občania ktorí majú vybudované prípojky
a nebudú, alebo nechcú využívať dodávku vody z VVS, a.s., bude im musieť
byť prípojka do domácnosti odstavená. Odstavenie prípojky bude vykonané na náklady obce. V prípade dodatočného pripájania vzniknú dvojnásobné
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náklady, ktoré už bude musieť znášať každá domácnosť sama. Podmienky pripojenia VVS, a.s. platia stále tak, ako to bolo
prezentované na verejnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Tieto podmienky sú uvedené na internetových stránka našej obce. V prípade záujmu z Vašej strany Vás môžeme informovať osobne na obecnom úrade počas úradných
hodín. Taktiež Vám dávam do pozornosti informáciu o tom, že prostredníctvom
obce si môžete objednať vodomernú šachtu v hodnote od 165 € u dodávateľa, ktorý Vám ju privezie až domov s dokladom
o zaplatení (ponuka na str. 5). Viac informácií ku kolaudácii a spusteniu vodovodu
v obci Vám budeme poskytovať priebežne
počas realizácie kolaudácie.
Projekt „Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy Vyšný Žipov“ je už ukončený a čaká nás len záverečný audit. Dňa
22. 8. 1982 bol Kultúrny dom ďalej len
KD daný do užívania a po 36 rokoch dňa
6. 5. 2018 sme sa rozhodli znovu zobudiť našu budovu Kultúrneho domu do života. Posledné roky sa často nevyužíval
z dôvodu zastaranosti a veľkých tepelných nákladov. Starý KD bol postavený
z kameňa, a keďže už nevyhovoval podmienkam strediskovej obce, preto vtedajšia rada MNV a zložky spoločenských
organizácií obce v roku 1980 uznesením
č. 9/1980 schválili výstavbu KD. Projekt
vypracoval podnik DRUPOS Prešov a vedúcim stavby sa stal Ján Krupa. Stavba
KD bola vybudovaná v tzv. akcii „Z“ (čo
znamená zdarma – bez nákladov na prácu). Citujem z kroniky: „Dobrú spoluprácu spoločenských organizácií, ako aj

organizačné schopnosti vedúceho stavby umožnili ukončiť stavbu za 16 mesiacov. Veľký podiel na rýchlom postupe
prác mal aj predseda MNV súdruh Ján
Pališin, ktorý za spolupráce DO KSS,
vedenia JRD a NF, vedeli podchytiť obyvateľov k aktívnej spolupráci.“ koniec citátu. Znamená to, že naši rodičia a starí
rodičia, vybudovali tento kultúrny dom
ako aj iné stavby v obci vlastnou iniciatívou bez nároku na akýkoľvek honorár.
Hodnota tohto diela vtedy bola vo výške
3. 064.950,00 Kčs, z toho zariadenie kina
stálo 627.738,00 Kčs, pričom len zasúvacie hľadisko, ktoré sme udržali v prevádzke doposiaľ stálo 388.870,00 Kčs.
Toľko z histórie. Poďme bližšie k súčasnosti. Dňa 7. 3. 2016 SIEA ako
sprostredkovateľský orgán v zastúpení MŽP SR t.j. riadiaceho orgánu pre
Operačný program Kvalita životného
prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok so zameraním na: Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov. Hneď nato naše Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11.3.2016
schválilo podanie žiadosti o tento nenávratný finančný príspevok na projekt
„Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Vyšný Žipov“, ktorého špecifickým cieľom bolo zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Po náročnom procese projektovej dokumentácie, tepelno-technického znaleckého posudzovania, stavebného konania a papierovej vojny v zmysle dokladania nespočetných dokumentov, sme dňa 14.3.2016 podali žiadosť
o dotáciu na sprostredkovateľský orgán

Slávnostné otvorenie kultúrneho domu po rekonštrukcii
Foto: archív súboru Vranovèan
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vo výške celkových oprávnených nákladov 515.034,40€, pričom výška žiadaného nenávratného finančného príspevku bola 489.282,68€ a výška vlastného
spolufinancovania 5% čo je 25.751,72€.
Pre vysvetlenie vysokej výšky nákladov
Vám chcem uviesť nasledovné. Keďže
sa jedná o dotáciu z EU, objekt bol zaradený do energetickej triedy „A“, čím
si vyžadoval mimoriadne náklady na
úsporu energie ako je zateplenie obvodového plášťa budovy 25 cm minerálnou vatou, výmenou strechy a kompletného zateplenia stropov, výmenu okien
a dverí novými plastovými komponentmi s trojsklom, odizolovanie a zateplenie podlahy, výmenu ústredného kúrenia a vybudovanie rekuperačnej jednotky, novú elektroinštaláciu a inteligentné osvetlenie. Dotácia na tento projekt
rekonštrukcie budovy bola obci schválená dňa 16.12.2016 s ponížením o necelých 2 000 €, čo nás značne potešilo
a hneď na zasadnutí 30. 12. 2016, OZ
schválilo zámer riešenia zateplenia podobným spôsobom aj ďalšej oprávnenej
budovy a to budovy MŠ. Dňa 10.2.2017
sme podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
s MŽP SR vo výške 513 044,13€ s vlastným financovaním vo výške 5 % čo je
25.652,22 €. Po menších problémoch
vo VO sme 7.8.2017 podpísali s firmou
ČSO-stav s.r.o. Poprad zmluvu o dielo s vysúťaženou cenou 464 202,28 €.

Projektová dokumentácia, poh¾ad na budovu južný a západný

S rekonštrukciou sme začali už koncom
augusta 2017, pričom táto rekonštrukcia
trvala do 31.1.2018.
Teraz mi dovoľte, aby som Vás poinformoval o ďalších projektoch, ktoré nás
v blízkej budúcnosti čakajú. Nedávno
nám bol schválený nenávratný finančný
príspevok na zateplenie a rekonštrukciu budovy našej materskej školy pod
názvom „Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Vyšný Žipov“
z operačného programu Kvalita životného prostredia podaného v lete minulého
roku v celkovej hodnote 795 321,55€,
pričom v súčasnosti práve prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Keďže práce na tejto stavbe by mali
trvať asi jeden kalendárny rok, rozhodli

Pôdorys detského ihriska s osadením
prvkov pod¾a projektu

sme sa, že prevádzku materskej školy
počas prázdnin presťahujeme do dočasných priestorov na prvé poschodie
nášho kultúrneho domu. Týmto by
som Vás chcel požiadať, komu to bude
vyhovovať, o pomoc a spoluprácu pri
sťahovaní prevádzky MŠ do priestorov kultúrneho domu pričom dúfam,
že nám pomôžu hlavne členovia organizácií fungujúcich v našej obci, rodičia detí v materskej škole, aj všetci
dobrovoľníci.
Ďalším projektom, ktorý bol obci
schválený je projekt vybudovania verejného detského ihriska v centre obce
v miestnom parku. Na tento projekt
nám bolo schválených 8 500 €, pričom
obec bude tento projekt spolufinancovať sumou cca 4 300 €.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nám zaslalo rozhodnutie o schválení 107 898,93€ ako dotáciu pre ZŠ na rekonštrukciu a vybavenie dvoch učební - počítačovej a učebne pre technickú výchovu. Tak, ako ste
možno postrehli pri nákupoch v jednej
z predajní obce prebiehalo hlasovanie
na podporu jedného z troch projektov. Coop Jednota schválila 6 000€ pre
podporu vybraného projektu pre obec
pod názvom Prepojenie ulíc s miestnym názvom Hlavná a Riadok okolo
budovy Coop Jednota.
Záverom Vám chcem popriať veľa zdravia a šťastia, teplé a slnečné leto, príjemné
a krásne spomienky z dovoleniek.

Mgr. Miroslav Ondič
starosta obce
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ÏALŠÍ ÚSPEŠNÝ ROK TAKMER ZA NAMI

Č

as je neúprosný, akoby to bolo
len včera, čo sa začal školský rok
2017/2018 a už sa jeho brány čochvíľa
opäť zatvoria.
Desať mesiacov snaživej a namáhavej
práce ubehlo pomerne rýchlo. Tento čas
sa snažili naši žiaci využiť na plnenie svojich povinností, čo sa niektorým darilo viac, niektorým menej. Pre mnohých
z nich to bol však úspešný rok. Naši žiaci sa aj v tomto školskom roku zúčastnili
veľkého množstva súťaží a olympiád, žali
úspechy, robili radosť sebe samým, svojim rodičom a samozrejme aj učiteľom.
Takmer z každej okresnej olympiády si
doniesli nejaké umiestnenie. V technickej a dejepisnej olympiáde bodovali aj na
úrovni kraja. S radosťou a chuťou sa zapájali aj do športových súťaží, najväčším
úspechom bolo tretie miesto chlapcov na
celoslovenskej súťaži v Majstrovstvách
škôl v stolnom tenise. Ani dievčatá sa nedali zahanbiť, tým len o chlp uniklo medailové umiestnenie.
V našich žiakoch sa ukrýva aj istá dávka talentu, výsledkom čoho bola účasť na
umeleckých súťažiach ako boli Talenty,
Hviezdoslavov Kubín či Štúrov Zvolen,
kde si počínali výborne.
Naša škola aj v tomto roku okrem sedenia
za školskou lavicou ponúkla svojim žiakom aj pestrú paletu rôznych exkurzií, výchovno-kultúrnych podujatí, školských
výletov. V októbri sa deviataci zúčastnili historickej exkurzie v Prešove. Postup-

ne spoznali historické dominanty centra
mesta a následne absolvovali prehliadku
najkrajšej synagógy na Slovensku.
Veľkým prínosom bola účasť našich žiakov na 11. ročníku prestížneho festivalu
vedy na Slovensku s názvom – Európska
Noc výskumníkov 2017, ktorý sa konal
priestoroch obchodného centra Atrium
Optima v Košiciach. Mottom festivalu
bolo Made by Science – vytvorené vedou.
Na začiatku kalendárneho roka sa žiaci 7. 8. a 9. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu v stredisku Ždiar
– Strednica.
Osmaci mali možnosť ochutnať atmosféru nášho hlavného mesta, deviataci zasa
atmosféru krásnej stovežatej Prahy.
V máji sa na našej škole konal výchovnohudobný koncert na podporu finančnej
gramotnosti žiakov s názvom Svet peňazí.

Koncert zrealizovala hudobná skupina
AMOS z Banskej Bystrice.
Tieto podujatia boli len jednými z mnohých, ktorými si na našej malej ale duchom veľkej škole spríjemňujeme dni
a obohacujeme poznanie.
Pod pojmom škola sa skrýva mladosť,
slzy, smiech, oslobodzujúce zvonenie
zvonca oznamujúce koniec hodiny, prestávky, školské výlety, samozrejme aj
úspechy či neúspechy, ale v neposlednom rade poznanie, vedomosti a zážitky. A naša škola je práve tou školou, ktorá sa snaží, aby žiaci, ktorí ju každoročne opustia, mali čo najviac pozitívnych
a obohacujúcich zážitkov.
Mgr. Eva Gogová
Riaditeľka školy

ÏAKUJEME ZA VŠETKO PÁN UÈITE¼ STRAKA

J

án Straka ukončil Pedagogickú fakultu v Prešove na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika aprobácie matematika, geografia pre II. stupeň základných škôl. Pri
príležitosti odchodu do dôchodku sme
sa s ním stretli na podnet pána starostu a pani riaditeľky, aby sme sa dozvedeli
niečo viac o jeho 38 ročnej pedagogickej
pôsobnosti v našej škole.

Poïakovanie zamestnanom Základnej školy pri príležitosti odchodu do dôchodku,
vpravo Anna Hudáková, v¾avo Mgr. Ján Straka
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Pán učiteľ ako ste sa dostali pri matematike a geografii k stolnému tenisu?
Stalo sa to tak, že som začal s futbalom,
hádzanou, atletikou neskôr to boli branné športy ako strelectvo, Sokolský pretek brannej zdatnosti Dukelský, no míňali sa funkčné športové veci ako napr.
vzduchovky a ubúdalo aj súťaží. V tom
čase som dostal ponuku asi v roku 2000
od stolnotenisového zväzu, konkrétne

Žipovské Noviny
od pána Balčáka zo Šarišských Michalian, či by som neskúsil so svojimi žiakmi chodiť na ping-pongové súťaže.
Dovtedy som síce pripravoval žiakov na
stolnotenisové súťaže, ale len tak pred
súťažou týždeň alebo dva. Videl som,
že žiaci dosahujú lepšie výsledky a stále som chcel aby sa zlepšovali. Tak sme
začali trénovať pravidelnejšie. Prvé výrazné úspechy sme dosiahli v generácii Jakubčin, Eštok, Matta, Goga, Hruška, s ktorými som chodil na bodovacie
súťaže, dokonca sme to dotiahli na súťaž družstiev Majstrovstiev Slovenska
pod názvom Kalokagatia, ktorá sa konala v Trnave.
Bol stolný tenis vo Vyšnom Žipove taký
úspešný aj predtým než ste nastúpili?
Bol, ja si pamätám na mená ako Bohuš
Kachman z Čierneho nad Topľou, Peter
Matta z Vyšného Žipova a iní, ktorí chodili na súťaže v zmiešaných družstvách
dvaja chlapci dve dievčatá. Teraz hráme
ping-pong iným systémom, trojčlenné
družstvo chlapcov osobitne a nasledujúci
deň trojčlenné družstvo dievčat.
Ako často trénujete so svojimi žiakmi?
V škole trénujeme každý deň keď mám
voľno a to systematicky popoludní, ale
aj dopoludnia, ráno keď príde prvý au-

tobus s deťmi o siedmej, tak do 7:45 hráme stolný tenis.

veľa nervov, viacero zápasov je vyrovnaných a často rozhoduje jedna loptička.

Čo považujete za najväčší úspech?
Ja som viac zameraný na matematiku, spomeniem mená napr. Malík, Krištan, Jakubčin, tí boli dobrí v matematike a minulý rok žiačka Hirková vyhrala
na okresnom kole v matematickej súťaži. Za najväčší úspech zo športových aktivít považujem tri krát titul majstri Slovenska chlapcov, raz 3. miesto u chlapcov a u dievčat dva krát 3.miesto na majstrovstvách Slovenska. Niekto si môže
myslieť, že to je jednoduché, ale stojí to

Budete počas dôchodku ešte vyučovať
alebo sa venovať športovým aktivitám?
Nebudem už aktívne vyučovať, ale chcem sa venovať stolnému tenisu, prídem
pár krát do týždňa a budem žiakov ďalej
pripravovať. Tých, ktorých som doteraz pripravoval napr. Miška, Karpáčovú,
Hirka, Piršča, Gogu, Balogovú, Dzurjakovú, Eštokovú. Tento rok vyhrali dievčatá 3. miesto v štvorhre a 2. miesto
v súťaži družstiev najmladších žiačok,
ďalej ma upútal prvák Dzurjak, ktorému
plánujem urobiť registračku, aby mohol
súťažiť v kategórii najmladších žiakov.
Prezraďte mi, vidíte vy na tom žiakovi,
že je zručný alebo na základe čoho odhadnete dobrého hráča?
Tak to je rôzne, niekto sa doslova vyderie, napríklad Dominik Džujka, jeho som
doslova vydrel. Sprvoti nevedel trafiť loptičku, ale neskôr svojou vytrvalou povahou, to dokázal. Na druhej strane Daniela Oráča, terajšieho reprezentanta Slovenska. Keď ten prišiel, začal hrať hneď
bolo vidieť, že to bude dobrý hráč. Ja
som nezistil, že je ľavák a učil som ho
hrať pravou rukou. Nevedel som to dlho,
že je ľavák. Som ho na prvom stupni neučil, až raz som prišiel do jedálne a pozerám on v ľavej ruke lyžica. Až vtedy so
zistil, že je ľavák.
Koľko času, vlastných financií ste venovali do stolného tenisu pre svojich žiakov?
O tom radšej pomlčím, nebudem sa vyjadrovať. Je toho veľa, robil som to pretože som to chcel, keby som nechcel tak by
som to nerobil.
Text: Mgr. Eva Oráčová
Foto: archív ZŠ Vyšný Žipov
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OKIENKO MATERSKEJ ŠKOLY

Š

kolský rok 2017/ 2018 bol pre nás
pestrý a veselý. Všetky aktivity
a podujatia počas roka boli realizované s plným nasadením celého kolektívu, podpory zriaďovateľa, Občianskeho
združenia „ Zvedavé včielky“ a pomoci
rodičov. Spoločne sme prežili krásne obdobie, plné hier, zábavy, radosti a pohody. Najväčším poďakovaním bol pre nás
šťastný úsmev našich najmenších.
Mesiac marec sa niesol v znamení „ KNIHY A ROZPRÁVOK“. Každý týždeň býva
v našej škole iný, zaujímavý. Jeden bol pre
nás výnimočný a omnoho zaujímavejší ako
ostatné. V priestoroch materskej školy sme
privítali žiakov prvého stupňa základnej
školy spolu s pani učiteľkami, aby sa s nami
preniesli do rozprávkového lesa, kde sa
z predškolákov stali ozajstní herci. Divadielko bolo plné hudby, spevu a rozprávkových postáv z rozprávky „ Vlk a 7 kozliatok“. Veľká pochvala patrí deťom za odvahu vystúpiť pred publikom, a že sa nebáli
ukázať svoju šikovnosť a talent.
Veľmi milou udalosťou pre nás všetkých
bola oslava DŇA MATIEK. Pripraviť sviatočnú akadémiu pre mamičky nie je vôbec
jednoduché. A tak sa už v apríli ozývali
v triedach básne , piesne, ľudové hry , tance
a riekanky. V spolupráci so základnou školou sme naše mamky privítali v kultúrnom
dome v druhú májovú nedeľu, aby sme im
vyjadrili svoju lásku a vďaku, ktorú nosíme
vo svojich srdiečkach . Veľké ďakujem patrí pani učiteľkám, ktoré pre deti ušili krásne ľudové kroje, s ktorými sa deti mohli popýšiť. Mamičky mali z vystúpenia obrovskú
radosť, a o to nám predsa išlo.
Zaujímavý a pútavý bol pre deti FAREBNÝ TÝŽDEŇ, v ktorom deti zažili mnoho dobrodružstiev, veľa zábavy a mohli
sa mnoho naučiť.
Na Detskej olympiáde, kde nesmela chýbať vlajka, olympijský oheň , hymna a sľub
si deti zmerali svoje sily v športových disciplínach. Pretože bojovali statočne si každý odniesol medailu.
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Blízke okolie nám ponúkalo veľa možností na pozorovanie krás prírody.
Prostredníctvom environmentálnych
aktivít sa deti dozvedeli o ochrane prírody a životného prostredia. Zážitkovou
formou sa učili ako sa správať v prírode, poznávali a rozlišovali prírodné reálie
blízkeho okolia, uplatňovali návyky starostlivosti o prírodu.
Deň detí sme začali v kultúrnom dome
divadelným predstavením pre deti Polepetko. Po ňom v priestoroch nášho detského ihriska mali deti pripravené rôzne hry, súťaže a aktivity. Prežili nádherné
chvíle plné dobrej nálady a radosti.
Deti sa už veľmi tešia na to, kedy zasadnú
do školských lavíc. Preto sme s predškolákmi prijali pozvanie pani učiteľky prvého ročníka na „ Deň šlabikára“,aby nám
prváci ukázali čo všetko sa v škole naučili, a čo čaká našich predškolákov v jeseni,
keď prídu do školy.
Naši predškoláci sa v tomto školskom
roku zapojili do programu „ ZIPPYHO
KAMARÁTI“, pod záštitou Ligy za duševné zdravie, ktorý bol založený na pochopení druhého, hovorení o pocitoch
a na spolupráci. 10 mesiacov ich programom sprevádzal lúčny koník, ktorý pre
deti pripravoval zaujímavé aktivity, ukázal im, že mnoho vecí sa dá riešiť inak, ako
sú možno zvyknutí. V závere programu
nechýbala veľká oslava, kde si deti preberali od “ Zippyho „ osvedčenia, korunky, diplomy, a nechýbala aj torta. Program
sa deťom páčil, lebo na každé stretnutie so ZIPPYM sa veľmi tešili, stále mali
z programu radosť a veríme , že aj úžitok.
Už je to tu! Čas neuveriteľne rýchlo plynie, ani sme sa nenazdali, pomaly prišlo leto a s ním aj koniec školského roka.
Nastal čas, a my sme sa rozlúčili s našimi 10 kamarátmi, ktorí odchádzajú
do 1. ročníka základnej školy. Verím, že
svojim krásnym kultúrnym programom,
ktorým vyslobodili školu a našli kľúče od
školskej brány zohriali srdiečka , vyčarili

úsmev i rozžiarili iskričky v očiach rodičov i pozvaných hostí. Starosta obce
odovzdal deťom krásne knihy, ako spomienku na materskú školu. Našim predškolákom prajeme veľa trpezlivosti, chuti do učenia, na tvári žiadne slzičky
a v žiackej knižke samé jedničky.
Po rozlúčke z materskou školou predškoláci zažili aj NOC BEZ MAMY v materskej škole, kde statočne vydržali až do
rána. Deťom večer nechýbali hry, aktivity, rozprávka a dlho očakávaný nočný
pochod. Do školy sme sa vrátili veľmi neskoro, ale ani vtedy sa nám nechcelo zaspať. Ale predsa prišiel čas, kedy v spálni zavládlo ticho a spali sme až do rána.
Deti domov odchádzali spokojné s diplomom statočnej včielky.
Veľké poďakovanie patrí aj Občianskemu združeniu “ Zvedavé včielky“, ktoré pracuje pri materskej škole už tri roky.
Teší nás, že materskú školu podporuje
finančne, materiálne aj pri organizovaní rôznych akcii pre deti. S potešením sme prijali správu, že občianskemu
združeniu sa podarilo po schválení projektu „ Podpora rozvoja športu na rok
2018“ pod záštitou splnomocnenca vlády pre mládež a šport Dušana Galisa, získať 3500 eur na nákup športového vybavenia. Kontinuálne v tomto dodatočnom
programe bol pre potreby materskej školy schválený projekt na vybudovanie detského ihriska, ktorého predkladateľom
bola Obec Vyšný Žipov- zriaďovateľ MŠ.
Po schválení projektu „ Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Vyšný Žipov“ , nás čaká rekonštrukcia materskej školy a dočasné prevádzkovanie v priestoroch kultúrneho domu.
Veríme, že výchovno- vzdelávací proces
a prevádzka materskej školy v budúcom
školskom roku nebudú narušené .
V závere sa chcem poďakovať všetkým
tým, ktorí sa pričinili o bezproblémový chod a prevádzku materskej školy, za
ich podporu, záujem a pomoc , pani učiteľkám, za ich lásku, trpezlivosť, tvorivosť a nevyčerpateľnú studnicu nápadov
pri práci s deťmi. Deťom prajeme krásne prázdniny plné slnka a nezabudnuteľných zážitkov. Tešíme sa na stretnutie
v novom školskom roku.

Renáta Mattová
Riaditeľka Materskej školy
vo Vyšnom Žipove

Žipovské Noviny
OBÈIANSKE ZDRUŽENIE ZVEDAVÉ VÈIELKY

Č

innosť občianskeho združenia Zvedavé včielky sa v poslednom období niesla nielen v duchu práce, ale aj zábavy, keďže v mesiaci máj OZ organizovalo Majáles, ktorého výťažok putoval
pre potreby materskej školy. Na Majálese sme privítali 80 ľudí, ktorým do tanca vyhrávala skupina Medial. Zabávali
sme sa pri dobrom jedle a súťažili o hodnotné ceny v tombole. Hlavnou cenou
bola sušička bielizne. Kúpou tombolových lístkov hostia prispeli na dobrú vec
a tak sme po skončení Majálesu mohli na
účet OZ vložiť výťažok vo výške 800 eur.
Týmto by sme chceli veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí podporili túto akciu, či už účasťou, alebo sponzorskými darmi vo forme tombolových cien,
finančných, alebo iných darov. Taktiež
ďakujeme b_kpapierovekvety za nádhernú kvetinovú výzdobu, ktorá len umocnila a podčiarkla májovú atmosféru. Veríme že všetci hostia sa cítili na Majálese
dobre a že sa dobre zabavili.
Aj v ďalšom období OZ plánuje aktivity na
zlepšenie podmienok nielen detí materskej školy ale aj ostatných občanov obce.
Občianske združenie podalo žiadosť
o dotáciu v dotačnom programe splnomocnenca vlády SR pre šport Dušana
Galisa : Podpora rozvoja športu na rok
2018, v ktorom nám bola schválená dotácia vo výške 3500 eur na nákup športového vybavenia. Preto plánujeme nákup športovej výbavy hlavne pre deti,
ale aj pred dospelých a zriadiť v priestoroch materskej školy verejnú telocvičňu.

Vzhľadom na to, že budova materskej
školy prejde v najbližšom roku rozsiahlou rekonštrukciou, otvorenie telocvične
je plánované po jej skončení. Otvorenie
telocvične bude možné len s podporou
a pomocou obce, ktorá na seba prevzala záväzok dofinancovať potrebné úpravy
telocvične , ktoré nie sú oprávneným nákladom projektu. Veríme, že verejná telocvičňa nájde v našej obci využite a občania obce tento projekt uvítajú.
Občianske združenie sa bude snažiť byť
v letnom období nápomocné aj pri rekonštrukcii budovy MŠ a sťahovaní materskej školy do náhradných priestorov
v kultúrnom dome.

Na záver by sme chceli veľmi pekne poďakovať všetkým priaznivcom nášho OZ,
ktorí venovali 2% zo svojich daní združeniu. Momentálne nám na účet prichádzajú prvé sumy, čo nás nesmierne teší
a veríme že ich využijeme k spokojnosti nie len našich detí v MŠ, ale aj širokej
verejnosti.
A keďže nás v čase prázdnin ešte čakajú
povinnosti, prázdniny pre nás budú polo
pracovné, Vám všetkým ostatným želáme krásne leto plné zážitkov a príjemných dovoleniek.
Andrea Hricová
Predseda OZ Zvedavé včielky

BOOTCAMP

V

o Vyšnom Žipove na podnet členiek OZ Zvedavé včielky sa nám
podarilo uskutočniť už druhý tábor zameraný na cvičenie a udržiavanie zdravého športového ducha pod názvom
BootCamp. Preklad slova znamená
„tábor v gumákoch resp. gumákový tábor“, keďže tieto cvičenia pod vedením
profesionálnej trénerky Majky Miklušovej sú zložené hlavne z výcvikových
tréningov. V auguste sa uskutoční už
BootCamp III. A tak neváhajte ženy
a pridajte sa k nám, veď predsa v zdravom tele, zdravý duch!

Mgr. Eva Oráčová
Spoluorganizátor BootCamp
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K

onči sa mesiac jún mesiac ochrany prírody, kedy sa v prírode rodí
nový život. Už mnohokrát z rôznych
zdrojov sme prijali informácie, že hlavne v tomto období zvieracie mamičky a ich potomkovia potrebujú pokoj,
tak ako ľudia. Pristupujme preto k lesu
a zveri s úctou rešpektom a pokorou, nezabúdajme že je to naše životné prostredie, ktoré nám dodáva kyslík, pohladí
nás svojou krásou a dodáva nám rôzne
životné potreby a životnú energiu. Preto
v lese správajme sa tak, ako na návšteve
u svojho najlepšieho priateľa s rešpektom a priateľsky. Nezabúdajme že zver
tu žije a obýva tuto planétu s nami. Ak
jej tu nebude nebudeme tu ani my.
V súčasnosti prvoradou úlohou našej
PZ a poľovníctva ako takého je zvládnuť úlohy okolo afrického moru ošípaných (v skratke AMO). Najdramatickejšia situácia pre nás je na juhovýchodnej hranici s Maďarskom len 12 km od

hraníc kde 1.6.2018 bolo potvrdených na
africký mor ošípaných 6 vzoriek diviakov. AMO je vysoko nákazlivá choroba
vírus sa nachádza v krvi, tkaninových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých
zvierat a ich svalovine.
Inkubačná doba od získania vírusu predstavuje 3-5 dní. U diviačej zveri môžu
subklinické príznaky trvať až 60 dní. Aj
po uhynutí nakazeného jedinca zostáva kontaminácia prostredia veľmi dlhu
dobu pre vysokú rezistenciu vírusu.
Úmrtnosť dosahuje 90 až 95 %.
Regenerácia diviačej populácie po zasiahnutí vírusom trvá minimálne 15 rokov. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá nie
je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat.
Revír nášho PZ je v III. zóne kde máme
nariadený intenzívny lov diviakov bez
ohľadu na vekovú kategóriu a pohlavie.
Pre účely monitoringu zabezpečíme odber troch vzoriek na AMO jednu mater-

nicu z diviačice a všetky vzorky z uhynutých alebo inak usmrtených jedincov
(zrazenie Autom a podobne).
My poľovníci veríme, že existencia prírodných prekážok ktorá bráni migrácii
diviakov do našej oblasti tento problém maximálne oddiali možno aj vyrieši.
Úlohy ktoré nášmu PZ boli uložené od
Slovenskej veterinárnej a potravinovej
správy, jej okresným oddelením vo Vranove nad Topľou splníme.
Ján Sciranka
Predseda PZ

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH VO VYŠNOM ŽIPOVE
Takže doobeda sme sa túrovali a odpoludnia relaxovali. Pre mňa najväčším zážitkom bol 1. máj v Tatranskej Lomnici,
nádherný sprievod, aký sme prežívali aj
pred pár rokmi.

M

ilí čitatelia, som rada, že sa môžem
prihovoriť za SZZP aj v tomto čísle
žipovských novín.
OR SZZP organizuje každoročne rekondičné pobyty pre svojich členov a pre organizácie v okrese. Aj v tomto roku z našej organizácie 3 členovia takýto pobyt absolvovali v Tatranskej Štrbe. Tam
sme boli ubytovaní v Hoteli Nezábudka.
Prostredie bolo prekrásne, strava vynikajúca. Každé ráno po raňajkách – hajde na
hory. Zubačkou sme sa vyviezli na Štrbské Pleso a tam sme si každý z nás robil
svoj program. Po túrach sme sa vracali
na hotel, kde nás čakal chutne pripravený
obed, ale aj sladké prekvapenie s kávou
každý deň. V rámci relaxu sme absolvovali bazén, saunu, masáže a iné procedúry.
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Život už presunul sa
Život už presunul sa do staroby
Vlak brzdí pred stanicou s názvom –
konečná.
Človek svoj kufor pomaly posúva
k dverám.
Ach, aký ťažký. Toľko síl nemá, čo na
začiatku cesty.
Prečo vždy prikladá, koľko sa zmestí
a potom
Nevládze uniesť to sám.
No vlečie statočne bez cudzej pomoci
To, čo si naložil, sám kráča do noci.
Postupne míňa sa z kufra tá ťarcha,
Vie presne kto mu pomohol a s láskou
Zobral na seba ťaživý batoh jeho hriechov
a bied.
Touto básňou otvorila pani Tarčinská,
predsedníčka ZO SZZP svoju výročnú členskú schôdzu za rok 2017. V úvode programu privítala predsedu OR
vo Vranove nad Topľou pána Michala
Joneka s manželkou, pána starostu
Mgr. Miroslava Ondiča, pani Annu Sičákovú – predsedníčku ZO Vranov rodinná oblasť, pani Máriu Dudaščikovú

– predsedníčku ZO Skrabské. Po privítaní vystúpili detičky z materskej školy
s prekrásnym programom, ktorých sme
odmenili potleskom aj sladkosťou. Veľké poďakovania patrilo aj pani učiteľkám
za ich namáhavú prácu s našimi drobcami. Po kultúrnom programe sme pristúpili aj k bilancovaniu uplynulého roka.
Pán Demčák prečítal správu o činnosti
našej organizácie a pani Oráčová predniesla správu o hospodárení. V diskusii
sme riešili aj otázku zriadenia klubu pre
členov a dúfame, že sa to čoskoro vyrieši.
Privítali sme aj vranovských heligonkárov, ktorí nám zahrali a my sme si s nimi
zaspievali. Aby sme nesedeli pri prázdnych stoloch, objednali sme si niečo aj
„pod zub“, obľúbenú kávu a zákusok, ba
aj malé občerstvenie. Nakoniec som sa
všetkým poďakovala za účasť a navzájom
sme si popriali zdravia do ďalších dní.
V neposlednom rade ďakujeme obecnému úradu za poskytnuté priestory v ktorých sme sa veľmi dobre cítili.
Tento rok sme si naplánovali dva-krát
výjazd do Maďarska, a grilovačku pre
členov. Minulý rok sme ju zorganizovali
prvý krát a všetci sme boli spokojní. Touto cestou pozývame všetkých členov aj
na tohtoročnú.
Text a foto: Marta Tarčinská
predsedníčka SZZP

Žipovské Noviny
SPEVOKOL

„S

lobodná cirkev v slobodnej republike“ – tak to bolo motto
VI. Ročníka Evanjelických cirkevných
dní, ktoré sa tentoraz konali vo Zvolene. V dňoch od 29.6. do 1.7.2018. Keďže sme aj my s našim spevokolom a mládežníkmi prijali pozvanie na toto podujatie, môžeme Vám trošku priblížiť atmosféru tohto stretnutia. Piatkový program
začal už popoludní o 16:00, ale my sme
pricestovali až podvečer, keďže sme boli
zaradení do večerných služieb božích.
Počas prisluhovania večere pánovej sme
odspievali dve piesne. Po nej nasledoval
organový koncert.
Sobotné ráno po raňajkách sme opäť vykročili na zvolenské námestie, kde sa to
už hemžilo ľuďmi zo všetkých kútov Slovenska, aby sa spoločne posilnili vo viere na slávnostných službách vo zvolenskom kostole. Boli prítomní biskupi a zástupcovia seniorátov, ale aj zástupcovia
mesta Zvolen, ktorí sa vo svojich príhovoroch predstavili a prihovárali veriacim.
Obrovský kostol bol naplnený do posledného miestečka. Ľudia, ktorí sa do kostola ani nedostali mohli sledovať prenos na
námestí alebo zo živého vysielania RTVS
2. Každý prítomný mohol načerpať z tejto ohromnej atmosféry, toľko duchovných síl, koľko potreboval. Bohatý a veľmi pestrý program na námestí poskytoval každému veľa možností vybrať si, či
už divadlo, spev, ale aj hudobné skupiny.
Medzi iným aj naša mládežnícka skupina
mala pripravených zopár krásnych piesní, ktoré sme si mohli vypočuť a aj to bol

krásny zážitok. Ani chladné počasie ľudí
neodradilo aby zostali na námestí až do
neskorých večerných hodín, kedy sme aj
my vystúpili na koncerte duchovnej piesne. Zazneli krásne piesne rôznych spevokolov nielen zo Slovenska, ale aj srbskí
slováci obohatili toto podujatie.
Nedeľné ráno sme strávili presunom do
Slovenskej Ľupče, kde nás už čakali a vítali Ľupčania spolu s pánom farárom Jakušom a s dôstojnou pani farárkou z maďarského Sarvaša, ktorá tak ako my bola
ich hosťom. My sme prispeli piesňou
a ona svojim slovom na kázni. Iste by sme
sa všetci prítomní zhodli, že nás svojou
úprimnou kázňou dojala, ba očarila svojou pravdivosťou a múdrosťou prejavu.
Počas obeda na farskom dvore, na ktorý

boli pozvaní všetci prítomní na službách
sme zotrvávali pri príjemných rozhovoroch. Bola pre nás príjemným prekvapením nečakaná návšteva pána farára
Maku s manželkou, ktorí sa tam náhodou zastavili. Potešili sme sa navzájom.
Naše rozhovory nemali konca kraja, ale
prišiel moment, kedy sme sa predsa len
museli rozlúčiť, za všetko zo srdca poďakovať a vydať sa na dlhú cestu domov.
Určite sme si so sebou odniesli spomienky na krásne prežité požehnané chvíle
v tomto zbore, kde sme načerpali veľa duchovnej sily, ktorú pre život v dnešných
časoch tak potrebujeme.
Renátka Mattová, členka spevokolu
Foto: Adriana Bašistová

FESTIVAL KVETOV A UMENIA 2018
Foto z festivalu
kvetov a umenia 2018

V

dňoch od 18. do 24. júna 2018
v areáli Záhradníctva Sancia sa konal festival kvetov a umenia.
Už tretí ročník festivalu ponúkol expozície úprav malých vonkajších priestorov
od mladých krajinných architektov, výsadby rastlín, pevné záhradné konštrukcie ako aj umelecké diela a sochy. Všetko
bolo doplnené kultúrnym programom,
prednáškami a workshopmi. Témou festivalu bol relax v záhrade a priestory Záhradníctva Sancia boli otvorené aj pre
spriaznené záhradnícke firmy a charitatívne organizácie.

Záhradníctvo Sancia
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P

osledný zápas sezóny sme odohrali s mužstvom OSTK Hencovce B
na ich domácej pôde. V tomto zápase už
o nič mimoriadne nešlo, kedže postup
do 4. ligy sme mali zaručený, ale aj tak sa
nám podarilo jednoznačne zvíťaziť 16:2
a tým ukončiť sezónu bez prehry.

OSST Vranov nad Topľou-5.liga,
muži 2017/2018
Tabuľka súťaže po 15. kole
Poradie

Mužstvo

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

1.

 OŠK Vyšný Žipov

12

12

0

0

177:39

36

2.

OSTK Hencovce B

12

6

2

4

105:93

26

3.

CVČ Vranov

12

5

3

4

97:119

25

4.

STO Kladzany B

12

2

2

8

68:130

18

5.

Nižný Hrabovec

12

1

1

10

75:141

15

Majstri okresu v sezóne 2017/2018
OŠK Vyšný Žipov
Z¾ava: Ondrej Vagaský, Jozef Bašista,
Peter Stredný, Jakub Dolinský,
Sabína Mihalèinová a Stanislav Mihalèin

VE¼KONOÈNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ VO VYŠNOM ŽIPOVE

D

ňa 31.3. 2018 na Bielu sobotu sa konal vo Vyšnom Žipove už 5. ročník
stolnotenisového turnaja Žipovčanov, rodákov a členov OŠK Vyšný Žipov. Organizátorom turnaja bola obec v spolupráci
s Obecným športovým klubom. Aj tento
rok prišli turnaj podporiť svojou účasťou
hráči z vyšších líg dokonca aj z extraligy.
Turnaj bol rozdelený do dvoch kategórií. V kategórii neregistrovaných hráčov sa z celkového počtu 7 účastníkov
na 1. mieste umiestnil Patrik Palenčík,
na 2. mieste Miroslav Goga a na 3. mieste Pavol Červeňák. V kategórii registrovaných hráčov bolo 14 účastníkov, kde
1. miesto obhajil z minulého ročníka Daniel Oráč (MŠK VSTK Vranov), 2. miesto
získal Ondrej Vagaský (OŠK Vyšný Žipov)
a 3. miesto Matúš Jakubčin (MŠK VSTK
Vranov). Vo štvorhre vyhrala dvojica
Kamil Paľko/Dominik Džujka (MŠK

Žiaci a žiaèky zo ZŠ Vyšný Žipov, Foto: archív klubu

VSTK Vranov), 2. miesto obsadili Matúš
Jakubčin/Ema Kachmanová (MŠK VSTK
Vranov, ZŠ Vyšný Žipov) a 3. miesto
Jakub Dolinský/Ondrej Vagaský (OŠK
Vyšný Žipov).
Turnaj pokračoval v utorok 3.4.2018
v ďalších troch kategóriách žiakov a žiačok zo ZŠ Vyšný Žipov aj za prítomnosti učiteľa Mgr. Jána Straku. V kategó-

Kategória registrovaných hráèov, Foto: archív klubu
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rii žiakov a žiačok prvého stupňa sa na
1. mieste umiestnila Anička Paľková,
na 2. mieste Ján Ivanič a na 3. mieste
Peter Ihnat. V kategórii žiakov druhého
stupňa 1. priečku obsadil Lukáš Hirka,
2. miesto Jozef Oráč a 3. miesto
Roman Ihnat. V kategórii žiačok 2. stupňa vyhrala Simona Karpáčová, 2. miesto
získala Ema Kachmanová a 3. miesto
Dominika Ihnatová.
Na konci turnaja bol aj dodatočne ocenený zástupcom starostu obce, Mgr. Ján
Straka. Získal ocenenie Jána Amosa Komenského za dlhoročnú obetavú prácu
učiteľa, nakoľko 27.3. pri odovzdávaní
cien bol v Spišskej Starej Vsi, kde žiaci a o deň neskôr žiačky opäť obhájili
titul majstrov kraja a postúpili na celoslovenské kolo ZŠ v stolnom tenise. Majstrovstvá Slovenska sa konali v Prešove
2.-3. mája, na ktorých chlapci získali
3. miesto a dievatá 4. miesto.
Ondrej Vagaský
predseda OŠK
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FUTBALOVÁ JAR

J

edinou úlohou mužstva bolo sa zachrániť v 5.lige skupina Vihorlatsko
– Dukelská. Bolo potrebné stabilizovať
výkony a začať vyhrávať hlavne domáce
zápasy. Mužstvo čakalo pár existenčných
zápasov kde museli získať 3 body, ale nie
vždy sa to podarilo a o záchranu sme bojovali až do posledného kola.
15. kolo Futbalový klub
Nižný Hrušov - Vyšný Žipov 3:0
Odvetnú jarnú časť sme začali u lídra
a tak to aj vyzeralo. Už po pol hodine
bolo pre domácich 2:0 a o zápase praktický rozhodnuté. Naša obrana odolávala
až do 87.minúty, kde domáci z pokutového kopu upravili na konečných 3:0.
16. kolo Vyšný Žipov - TJ Jasenov 1:1
Vo veľmi dôležitom zápase, kde sme museli získať 3 body s priamym konkurentom o záchranu, sme začali veľmi nervózne a hra zodpovedala tabuľkovému
postaveniu mužstiev. Keď skóre v 66.minúte otvoril hosťujúci Horvát, tak Žipov
konečne zapol a začal sa tlačiť dopredu..Svoj nájazd 10.minút pred koncom
Janočko s prehľadom premenil, domáci
mohli pokojne aj vyhrať, ale svoje šance
v závere už nevyužili.
17. kolo OFK Spartak Brekov Vyšný Žipov 2:0
Pod Brekovským hradom ostávajú body
doma, o tom sa presvedčil aj Žipov, hoci
odolával až do 44.minúty, keď svoje majstrovstvo ukázal Roman Lazúr a peknou
rotovanou strelou otvoril skóre stretnutia. V druhom polčase sa viac iskrilo, ako
hralo. V 61.minúte domáci dostali výhodu pokutového kopu, ktorú premenil kapitán Rada. V 71.minúte predčasne pod sprchy putoval náš Kristián Daňo
za oplácanie.

18. kolo Vyšný Žipov - FK Kamenica
nad Cirochou 2:1
Začiatok zápasu konečne vyšiel aj nám
a už v 5.minúte sme sa spoločne tešili
so strelcom Janočkom. Kamenica kontrolovala po štvrť hodine hry. Nerozhodné skóre držalo až do 81.minúty kedy
svoj druhý gól v zápase strelil Janočko.
Kamenica kontrovala opäť, ale ich gól
v nadstavenom čase bol našťastie z ofsajdovej pozície.
19. kolo OFK Tatran Bystré Vyšný Žipov 5:0
Vo veľkom derby zápase, ukázali domáci našim školu z efektivity. Hoci na šance
a samostatné nájazdy na brankára sme vyhrávali, skóre bolo opačne. V prvom polčase nevyužili svoje šance Janočko, Čorej, Hric..Na druhej strane, pekné akcie
zakončili gólovo Čurlík, Eštok, Minár,
preto bolo 3:0. Druhý polčas sa niesol už
len v priateľskom duchu a domáci pridali ešte dva góly.
20. kolo Vyšný Žipov - FK Sedliská 2:1
V zápase s posledným mužstvom v tabuľke, každý očakával, hladké víťaz-

stvo, len to nepríde samo. V 23.minúte šokoval domácich Vanšovský 0:1.
Našťastie už o 7 minút podarenú strelu
vyslal Lacko a vyrovnal. Sedliská bránila a poctivo odolávala tlaku, ale 15.minút pred koncom sa s loptou pohral
Kristián Daňo a rozhodol o osudí stretnutia a dôležitej výhre.
21. kolo TJ Tvarona Ulič Vyšný Žipov 4:0
Po dvojhodinovej jazde na Poľsko Ukrajinské hranice privítala hostí krásna príroda. K peknej prírode a zážitku
nabalili Žipovčanom na dlhú cestu domov hráči Ulíča aj 4 gólovú nádielku,
ktorá mohla byť väčšia, ale v bránke čaroval Dudáš, ktorý si postavil aj dobre
konštrukciu bránky, ktorá ho pár krát
zachránila.
22. kolo Vyšný Žipov OFK Hencovce 3:2
Hráči opäť nezachytili začiatok zápasu
a už v 2.minúte sme prehrávali. Síce neskôr Lacko po dorážke z priameho kopu
vyrovnal, ale hostia sa nadýchli k ďalšiemu gólu a do šatní sa šlo s porážkou.
V polčasovej prestávke pomohlo čistenie
hláv a po dvoch chybách obrany Hencoviec strelili v 54. a 61 Janočko a Hric trojbodové góly. V závere nepremenil ešte
Kristián Daňo pokutový kop.
23. kolo OFK Sečovská Polianka Vyšný Žipov 0:0
V 6 bodovom zápase dvoch mužstiev,
ktoré museli vyhrať, sa rozhodovalo o vypadnutí z 5.ligy. Zápas sme lepšie zvládli my. A odniesli si cenný bod.
Hra zodpovedala dôležitosti stretnutia
a nikto ju nechcel veľmi otvoriť. V prvom polčase sme boli lepší my, v druhom zase domáci.
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čomu nepustili. Gól do šatne a pokutový
kop v druhom polčase naším nepomohli
a na otáčanie výsledku už nebolo síl.
27 bodov získaných počas sezóny nechával hráčov a fanúšikov v neistote, či to
bude stačiť na záchranu.

24. kolo Vyšný Žipov OFK Agrifop Stakčín 5:2
V tomto zápase sme podali najlepší výkon
sezóny. Bežala 12.minúta a Kristián Daňo
mal na svojom konte už 2 góly. V 20.minúte krásnu robinzonádu vytiahol brankár
Dudáš a vychytal nebezpečného Shcherbanyho. O 10minút neskôr títo dvaja si dali
repete, v presne rovnakej situácii bol už
úspešnejší strelec, keď na loptu už Dudáš
nedokázal dosiahnuť. S prehľadom hrajúci
domáci pridali po zmene strán ešte 3 góly,
keď sa postupne presadili Janočko, Hric,
Oráč. Pre Oráča to bol premiérový súťažný
gól medzi seniormi. Bodku za stretnutím
dali v 90.minúte hostia, efektne pätičkou.
Konečná tabuľka sezóny 2017/2018
klub
1.
FK Nižný Hrušov
2.
TJ Borov
3.
OFK Tatran Bystré
4.
ŠK Sačurov
5.
FK Brekov
6.
FK Ajax Pakostov
7.
TJ Jasenov
8.
OFK Hencovce
9.
OFK Stakčín
10.
TJ Ulič
11.
FK Kamenica nad Cirochou
12.
TJ Vyšný Žipov
13.
OFK Sečovská Polianka
14.
FK Sedliská

25. kolo TJ Družstevník Borov Vyšný Žipov 4:1
Na krásnom ligovom trávniku, domáci nedali Žipovčanom žiadnu šancu
a do polčasu sa presadili 3 krát. Borov
druhé mužstvo tabuľky spustilo z plynu a pridalo neskôr už len jeden gól.
V závere stretnutia sa podaril výsledok
skorigovať po peknej strele spoza 16tky
Hricovi.
26. kolo Vyšný Žipov ŠK Sačurov 0:3
V poslednom rozlúčkovom zápase sezóny, asi každý očakával víťazstvo domácich. Ale hostia svojou hrou Žipov k ni-

zápasov
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

výhra
20
19
13
13
10
11
11
10
8
8
8
7
6
2

remíza
2
1
6
5
8
5
4
6
8
6
6
6
5
4

Zostupová matematika
Keďže v 4.lige nastali komplikácie po
smutnej udalosti v Radvani nad Laborcom, ich funkcionári sa rozhodli, že prihlásia svoj tím len do oblastnej súťaže.
Pôvodne mali zo 4.ligy vypadávať štyri celky, lenže z 5.ligy skupiny Podtatranskej, nemal záujem o prienik vyššie
nikto. Takže sa logicky čiara zostupu posunula nižšie o dve miesta a tak si Zámutov a Ptičie udržali príslušnosť v 4.lige
a nevypadávali k nám. Taktiež Nižný
Hrušov víťaz našej 5.ligy dlho zvažoval
podanie prihlášky do vyššej súťaže, ale
nakoniec samospráva klubu to akceptovala a pokračujú už v 4.lige. To znamenalo pre našu skupinu Vihorlatsko - Dukelskú, že pôvodne z 3-4 zostupujúcich
nakoniec vypadli len Sedliská a Vyšný
Žipov tretí od spodu si udržal ligovú príslušnosť. Z našej okresnej súťaže postúpili k nám FK Javorina Rudlov.

prehra
4
6
7
8
8
10
11
10
10
12
12
13
15
20

skóre
body
64:21
62
73:33
58
45:33
45
51:31
44
50:38
38
47:44
38
29:28
37
37:36
36
28:33
32
40:51
30
39:40
30
32:56
27
30:74
23
21:68
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Text a foto: Ing. Matúš Pališin
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