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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
formácií v pozvánke v závere novín.
V súčasnosti čakáme na rozhodnutia
v týchto projektoch:
• Výstavba detského ihriska pre potreby obce a MŠ vo Vyšnom Žipove,
• Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ vo Vyšnom Žipove
220,
• Revitalizácia verejného priestranstva v obci Vyšný Žipov,
• Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Vyšný Žipov,
• Žiadosť o rekonštrukciu a rozšírenie kamerového systému v obci Vyšný Žipov.

SPRÁVY ZO SAMOSPRÁVY
Vážení spoluobčania,

D

ovoľte mi aby som Vás informoval
o vykonaných a pripravovaných
akciách obce. Na zasadnutí OZ v decembri 2017 zastupiteľstvo schválilo prenájom priestorov zdravotného strediska
spoločnosti Medicorp s.r.o. prevádzkovateľovi lekárne Kamilka z Hanušoviec
nad Topľou, ktorá chce v našej obci vytvoriť svoju pobočku lekárne.
Ďalej na februárovom zasadnutí OZ
schválilo podanie žiadosti na projekt
„Prestavba a nadstavba budovy na bytový dom v obci Vyšný Žipov“ s výstavbou
parkovísk v centre obce pri budove zdravotného strediska. Chceme ako obec požiadať o dotáciu z environfondu na projekt „Obnova a rekonštrukcia základnej
školy Vyšný Žipov – učebný pavilón B“.
Ako dobre viete v súčasnosti sme
ukončili rekonštrukciu kultúrneho
domu, sme v štádiu podávania žiadosti o záverečnú platbu. Tento projekt v sebe zahŕňal zníženie nákladov
na prevádzku tejto budovy, t.j. zateplenie a výmena strechy, výmena okien,
zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie podlahy, vybudova-
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nie inteligentného osvetlenia a vykurovania s rekuperáciou, čo nám v budúcnosti umožní túto budovu využívať vo
väčšom rozsahu ako doposiaľ. Rekonštrukcia v sebe nezahŕňala rekonštrukciu prístreška zo severnej strany budovy,
taktiež schodiska a prístreška na južnej
strane pri kuchyni a ani samotnú rekonštrukciu kuchyne a sociálnych zariadení
v budove. Takže tieto veci sa robia priebežne, nakoľko by sme chceli priestory
kultúrneho domu dať do užívania čím
skôr. Už máme od spoluobčanov žiadosti o prenájom priestorov na rôzne rodinné oslavy a akcie. Obec pripravuje nedeľu
6. mája 2018 slávnostne otvorenie kultúrneho domu, v programe vystúpi Folklórny súbor Vranovčan s najlepšími číslami svojho repertoáru. Na tento program
Vás srdečne pozývam.
Nedeľu 13.mája 2018 zorganizujeme
v spolupráci s MŠ a ZŠ už tradičnú slávnosť pri príležitosti Dňa matiek. Občianske združenie Zvedavé včielky usporiada 18. mája 2018 majáles. Do pozornosti Vám chcem taktiež dať športovú akciu
ktorú obec spoločne s Obecným športovým klubom zrealizuje. Teda 5. ročník
veľkonočného stolnotenisového turnaja
v športovej budove na ihrisku. Viac in-

Taktiež v súčasnosti čakáme na rozhodnutie pri projekte - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v mikroregióne BÚČKY. Touto cestou by som Vás
chcel poprosiť o spoluprácu a zhovievavosť, pri kolaudácií a odovzdávaní obecného vodovodu východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Možno ste si všimli, že v jeseni minulého
roku VVS budovala vodovodnú prípojku k obecnému vodovodu, ktorú skolauduje v apríli tohto roku a následne bude môcť obec skolaudovať
náš obecný vodovod, ktorý bude možné konečne sprevádzkovať a dať do užívania. Taktiež ste si všimli pohyb cudzích osôb po obci, firmu, ktorá pre
obec vypracuje projektovú dokumentáciu pre kanalizáciu a ČOV, nakoľko projektová dokumentácia pre tento
projekt je už staršieho dáta a v prípade
výzvy na dotáciu sa nebude dať použiť.
Dovoľte, aby som Vám ešte poprial veľa
zdravia, šťastia a rodinnej pohody nielen počas Veľkonočných sviatkov, ale aj
počas celého tohto roka.

Mgr. Miroslav Ondič
Starosta obce
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5. ROÈNÍK HALOVÉHO FUTBALOVÉHO TURNAJA O POHÁR STAROSTU R. 2018

D

ňa 30. decembra 2017 o 09.00 hod.
sa v športovej budove na ihrisku
vo Vyšnom Žipove uskutočnil už 5. ročník halového turnaja družstiev vo futbale
o pohár starostu obce. Do súťaže sa prihlásilo šesť štvorčlenných družstiev všetkých
vekových kategórií z Vyšného Žipova alebo registrovaných hráčov TJ Družstevník Vyšný Žipov. Pri spôsobe hry každý
s každým tretie miesto obsadilo družstvo
BLAU GRANAS v zložení. Štelmach Peter, Daňo Kristián, Vagaský Viliam, Žipaj Lukáš. Druhé miesto obsadili mládežníci YOUNG GUNS v zložení: Voľanský
Dávid, Oráč Daniel, Žipaj Jaroslav a Matta Daniel. Víťazmi 5. ročníka futbalového turnaja sa stalo družstvo PSG v zložení: Hric Ján, Hric Daniel, Malý Vladimír
ml. a Malý Peter, ktorí vyhrali všetkých
5. zápasov. Najlepším hráčom turnaja sa
stal Voľanský David. Ocenení boli aj najmladší účastník turnaja Žipaj Jaroslav
a najstarší účastník turnaja Malý Vladimír
st.. Počas turnaja bola vyhlásená aj súťaž
v presnosti strely na bránu, ktorej sa zúčastnilo 28 strelcov z radov hráčov a hostí. V záverečnom rozstrele pri 9. sérií striel
medzi Vagaským Milanom a Katinom Michalom bol Katin úspešnejší. Celý turnaj
bol pod kontrolou Mgr. Pavla Červeňáka
– rozhodcu vo všetkých zápasoch, jemu,
aj všetkým hráčom ďakujem za športové
správanie, divákom za účasť a príjemnú
atmosféru počas celého konania turnaja.
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Text: Mgr. Miroslav Ondič
Foto: archív obce
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ÈÍM ŽIJE NAŠA ŠKOLA, ALEBO ÈO O NÁS MOŽNO NEVIETE

C

ieľom našej školy je podľa Školského
vzdelávacieho programu poskytnúť
vzdelávanie každému žiakovi, pomôcť
mu rásť a dať mu priestor na rozvíjanie
seba samého a zároveň prezentovať svoj
talent a schopnosti na verejnosti. Škola sa
prezentuje na verejnosti kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu, úspešným zapojením sa do olympiád a súťaží, do rôznych športových a kultúrnych aktivít.
Práca učiteľov a žiakov je aj v tomto školskom roku všestranná a pestrá. Aj keď
mnohé z nasledujúcich aktivít sú uvedené na našej webovej stránke, pre širokú
verejnosť uvádzame čím žila naša škola
v uplynulých mesiacoch.
V mesiaci september 2017 sa naši žiaci
5.-8. ročníka zúčastnili 11. ročníka festivalu vedy na Slovensku s názvom NOC
VÝSKUMNÍKOV 2017, ktorý sa konal
v priestoroch obchodného centra Optima v Košiciach. „Noc výskumníkov“ odhalila žiakom vedu ich každodennej rutiny z oblasti matematiky, fyziky, chémie,
biológie, techniky, lekárstva, veteriny či
geografie.
Dňa 25.10.2017 naši žiaci pod vedením
pána učiteľa PaedDr. Jaroslava Kmeca sa
zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.
Dňa 10.10.2017 sa deviataci zúčastnili exkurzie v Prešove. Spoznávali historické
pamiatky mesta Prešov a následne absolvovali prehliadku synagógy. Prehliadka
bola spojená s odborným výkladom pána
učiteľa PaedDr. Jaroslava Kmeca.
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Dňa 26.10.2017 sme mali možnosť
v priestoroch školy si vypočuť rómsku
gospelovú skupinu F6. Koncert s názvom Božia láska nepozná hranice mal
u žiakov pozitívnu odozvu.
Dňa 16.11.2017 sa žiaci 3.,4.,5., ročníka
v mestskej knižnici vo Vranove nad Topľou stretli so spisovateľkou Gabrielou
Futovou, ktorá v súčasnosti patrí medzi
najobľúbenejšie detské autorky. Stretnutie bolo veľmi zaujímavé a zábavné.
Dňa 23.11.2017 sa naši žiaci Karin Značková , Soňa Hirková a Damián Maľudy zúčastnili pod vedením pani učiteľky chémie Mgr. Henriety Fečovej 0. ročníka okresnej súťaže s názvom MENDELIÁDA. Spomedzi 11 škôl nášho okresu obsadilo družstvo žiakov našej školy
4. miesto.
Dňa 23.-24. novembra 2017 sa konalo okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl. Naši žiaci
potvrdili svoju dlhoročnú dominanciu v okrese a zvíťazili. O víťazstvo bojovalo družstvo dievčat v zložení Sabína Mihalčinová, Ema Kachmanová,
Nina Bašistová a Vanesa Sciranková.
Družstvo chlapcov tvorili Kamil Paľko, Dominik Džujka, Róbert Červeňák a Matej Miško.Budú nás reprezentovať na majstrovstvách kraja 27. - 28. 3.
2018 v Spišskej Starej Vsi v kategórii chlapcov a dievčat. Za viacnásobnými úspechmi žiakov sa skrýva obetavá
a dlhoročná práca trénera - pána učiteľa
Mgr. Jána Straku.

Dňa 30.11.2017 pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovali 8. ročník Technickej olympiády
kategórie A pre žiakov 8. a 9. ročníka a kategórie B pre žiakov 5.-7. ročníka. Súťaže
sa zúčastnilo 27 súťažiacich z 9 škôl nášho
okresu. V kategórii A žiaci Matej Miško
a Zuzana Balogová zvíťazili a postúpili do Krajského kola Technickej olympiády v kategórii B žiak Lukáš Hirka obsadil 2. miesto.
Dňa 29.11.2017 sa v Centre voľného
času vo Vranove nad Topľou uskutočnil
10. ročník Olympiády zo slovenského jazyka – kategória C. Súťaže sa zúčastnilo
12 žiakov z 12 škôl celého okresu. Našu
školu reprezentovala žiačka 9. ročníka
Nina Bašistová, ktorá sa umiestnila na
3. mieste. Žiačku pripravovala pani učiteľka Mgr. Silvia Lecáková.
Veľmi vydarenou školskou akciou bola
Vianočná burza, ktorá prispela k upevneniu vianočnej atmosféry a spestrila náš
školský život. Žiaci a ich rodičia sa prezentovali krásnymi vianočnými ozdobami,
výbornými vianočnými perníkmi a koláčikmi. Svojou troškou prispeli aj pani učiteľky SZUŠ – odbor výtvarný so sídlom
v Jastrabí nad Topľou. Burzu navštívili aj
občania našej obce a rodičia žiakov.
Na začiatku kalendárneho roka 2018 sa
žiaci 7.,8.,a 9. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu v stredisku ŽdiarStrednica. Počasie a podmienky boli výborné a žiaci pod vedením inštruktorov Mgr. Kolesárovej, Mgr. Kopčákovej
a MVDr. Sabola zvládli základy lyžovania.
V CVČ vo Vranove nad Topľou sa dňa
24.1.2018 konalo okresné kolo 67. ročníka matematickej olympiády kategórie Z5.
Naša žiačka Vanesa Stulančáková bola
úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na
2. mieste. Žiačku pripravila pani učiteľka
Mgr. Henrieta Fečová.
Dňa 1.2.2018 Oddelenie techniky Katedry fyziky, matematiky FHPV PU v Prešove, v spolupráci s ABC Centrom voľného času v Prešove organizovala 8. ročník
krajského kola technickej olympiády žiakov základných škôl. Vranovský okres reprezentovali žiaci našej školy : ZUZANA
BALOGOVÁ a MATEJ MIŠKO. V silnej
konkurencii obsadili krásne 3. miesto.
Žiakov na olympiádu pripravovala
Ing. Ľudmila Vagaská.
Dňa 4.2.2018 Hornozemplínske osvetové
stredisko vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Obecným úradom v Dlhom
Klčove zorganizovali 27. ročník súťaže
v speve ľudových a populárnych piesní
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Talenty 2018. Súťaže sa zúčastnila aj naša
žiačka Vanesa Gregová, ktorá sa umiestnila v striebornom pásme. Žiačku pripravovala pani učiteľka Mgr. Kolesárová.
Dňa 15.2.2018 sa v CVČ vo Vranove
nad Topľou uskutočnilo okresné kolo
Dejepisnej
olympiády. V kategórii C
– 9. ročník obsadila Daniela Petríková
1. miesto a Alena Maťašovská 3. miesto.
V kategórii D – 8. ročník skončila Soňa
Hirková na 2. mieste a Martin Demčák
na 4. mieste.
V kategórii F – 6. ročník sa úspešnými
riešiteľmi stali Frederika Bujková a Tamara Hermanová. Daniela Petríková
a Soňa Hirková budú náš okres reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 22.3.2018 v Prešove. Žiakov pripravoval pán učiteľ PaedDr. Jaroslav Kmec.
Dňa 13.3.2018 sa naše žiačky Anna Paľková, Adriana Hladová a Vanesa Stulančáková zúčastnili okresného kola Pytagoriády. Dňa 14.3.2018 sa žiaci Soňa Hirková
a Lukáš Hirka zúčastnili taktiež okresného kola Pytagoriády. O výsledkoch nás
okresná predmetová komisia v čase vydania článku neinformovala.

Dňa 21. marca 2018 bude prebiehať Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka.
Žiaci vypracujú testy zo slovenského jazyka a matematiky. Veríme, že naši žiaci
budú úspešní a ich výkony na požadovanej celoslovenskej úrovni.
Pred nami sú ešte mnohé ďalšie aktivity,
súťaže, exkurzie, návštevy divadelných
predstavení, koncertov....

Prajeme si, aby sa aj v tomto školskom
roku naši žiaci umiestnili na popredných
miestach v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Ich dobré výsledky
budú odmenou pre ich učiteľov, rodičov
a samozrejme pre nich samotných.
Text: Mgr. Eva Gogová – riaditeľka školy
Foto: archív školy

ZVEDAVÉ VÈIELKY CHYSTAJÚ MAJÁ(P)LES

A

ni sme sa nenazdali, oslávili sme Vianoce, potichučky k nám so snehovými vločkami vkĺzol nový rok a o chvíľu
sa stromy odejú do kvetovaných čipkových závojov. Zima je pomaly za nami.
No členovia OZ Zvedavé včielky, ani
v zimnom období nezaháľali. Pre členov
OZ, priateľov a širokú verejnosť sme, pripravovali v tomto období dve akcie. Prvou akciou OZ bol Vianočný punč, spojený s vianočnou mini burzou. Túto našu
akciu sme spojili s Vianočnou akadémiou materskej školy, po skončení ktorej
si všetci zúčastnení mohli zakúpiť chutný punč a pár drobností z burzy. Boli to
hlavne Vianočné dekorácie, ale aj čiapky, doplnky do bytu, bižutéria a taktiež aj
chutné vianočné pečivo a perníčky. Všetky ponúkané veci dostalo OZ ako dar
od rodičov, priateľov, známych či iných
sponzorov, ktorí takto poskytli výrobky svojich rúk pre potreby OZ Zvedavé včielky. Vianočný punč s burzou sa
niesli v príjemnej predvianočnej atmosfére ktorú pre všetkých pripravili hlavne deti MŠ svojim krásnym vianočným
vystúpením. Táto naša akcia mala veľký
úspech a aj vďaka štedrosti všetkých prítomných sa nám podarilo vyzberať krásnych 489,03 eur pre OZ Zvedavé včielky
v podobe darov od zúčastnených.

Druhou akciou, ktorú združenie pripravovalo, bol už tretí ročník Medového
plesu, ktorý má v našej obci veľmi dobrý
ohlas. No bohužiaľ sa nám ho kvôli rekonštrukcii kultúrneho domu nepodarilo zrealizovať vo fašiangovom období.
Aj napriek tomu, že plánované realizačné práce od dodávateľských firiem boli
dokončené v predpokladanom čase, počasie nám veľmi nepomohlo a veľmi studený január spôsobil, že steny a podlahy
schli dlhšie ako sme predpokladali. Preto
sme sa aj s ohľadom na bezpečnosť hostí
rozhodli ples v plánovanom termíne neuskutočniť.
Ale ako som už vyššie spomínala , keďže
tento ples je v našej obci obľúbený, rozhodli sme sa aj vzhľadom na to, že všetky veci naň sme už mali zarezervované
a predplatené, presunúť tento ples na neskorší termín a to 18. mája 2018 a bude sa
volať príznačne MAJÁLES.
Preto Vás aj touto cestou, všetkých srdečne pozývame na tento majá(p)les, z ktorého výťažok tak ako aj z našich predošlých akcii poputuje pre deti MŠ Vyšný
Žipov. Ak máte záujem o lístky na majáles, môžete si ich zarezervovať / kúpiť buď u p. Oráčovej na obecnom úrade,
alebo v MŠ u p. Hricovej. Srdečne sa tešíme na Vašu účasť.

V minulom čísle Žipovských novín, som
spomínala, že našou momentálnou prioritou je po rekonštrukcii, o ktorej som písala naposledy, zakúpiť nové nábytkové
vybavenie do MŠ. Zopár kusov nábytku
do tried sa nám už podarilo kúpiť v lete.
Tentokrát by sme chceli nakúpiť nové postieľky pre všetky deti. Je to nemalá položka preto veríme že sa nám to podarí.
Naše príjmy pochádzajú nie len z akcií,
ktoré organizujeme, ale taktiež aj prijímame 2% zaplatených daní zamestnancov. Preto sa aj touto cestou dovolíme
o Vaše dane uchádzať. Ak máte tlačivo
o zaplatení dane za minulý rok a rozhodli by ste nám ich darovať, veľmi to uvítame, stačí doniesť potvrdenie do MŠ. Srdečne ďakujeme.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí nám v poslednom období prispeli,
či už darmi, pomocou alebo poukázaním
daní a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Text: Andrea Hricová
Predsedníčka OZ Zvedavé včielky
Foto: Andrea Hricová
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OKIENKO MATERSKEJ ŠKOLY

Ž

ivot v našej materskej škole je ako
v rozprávke, kde deti zažívajú neopakovateľné chvíle. Od posledného vydania Žipovských novín sme s deťmi putovali za poznávaním nových zážitkov.

MIKULÁŠ V Materskej Škole
Ráno 6. decembra bolo v MŠ trocha iné
ako inokedy. Všetci sme s mikulášskymi čiapkami netrpezlivo očakávali Mikuláša. Prišiel v celej svojej paráde, ako
sa patrí, s košom plným sladkosti. No neprišiel sám, za jeho pätami bol aj čertisko. Ale ten mal veľkú smolu, lebo stále len vykrikoval, že on si prišiel po zlé
deti. No v našej MŠ máme len dobré deti,
a tak sa dnu nedostal. Mikuláš bol veľmi rád, že sme ho odohnali, lebo on si už
musel oddýchnuť. Deti sa jeho návšteve
a darčekom veľmi potešili a obdarovali
ho peknými básňami, piesňami a hrami.
VIANOČNÁ AKADÉMIA
Vianočná akadémia sa stala pre nás, ale
aj pre celú obec akousi tradíciou. Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie kultúrneho
domu sa Vianočná akadémia uskutočnila v priestoroch našej MŠ, kde sa trieda
v decembri premenila na krásny zasnežený les. Aj teraz pani učiteľky ukázali svoj
talent, tvorivosť a kreativitu pri príprave
prostredia a kulís. Vianočná akadémia sa
niesla v duchu rozprávky o zvieratkách
a deťoch, ktoré sa vybrali hľadať do lesa
vianočný stromček. V závere bola rozprávka umocnená tým najkrajším a najmocnejším príbehom Vianoc, narodením Ježiška a Tichou nocou. Prostredníctvom našich najmenších a pani učiteliek, ktoré s nadšením spievali, tancovali a hrali , sme sa všetci aspoň na malú
chvíľu zastavili a mohli sme si uvedomiť,

že najväčším darom pre nás v živote nie
je bohatstvo, ale hodnoty, ktoré ľudí spájajú, a tými sú láska, zdravie, porozumenie najbližších, rodina, či priatelia. V závere si deti našli pod stromčekom veľký
darček, ktorý im odovzdal pán starosta.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu obce za pomoc a podporu , ktorú
dostávame a ktorú si veľmi vážime.
KARNEVAL
Každoročne patrí karnevalu v MŠ jeden
z fašiangových dní. Bolo to radosti v detských očkách, keď prišiel ten očakávaný
deň. Deti sa naň tešili a tuho rozmýšľali, akú masku si vyberú. Nápadmi sa to
len tak hmýrilo. Pekne vyzdobené triedy, nápadité masky, veselica a šťastné deti
nechýbali ani tento tok. Niekto vsadil na
klasiku, a tak bola medzi nami aj princezná, či pirát, ale deti už viac oslovujú
moderné rozprávky, a tak nás navštívili
aj batmani, či supermani. Cenila sa naj-

mä snaha a chuť zabávať sa. O zábavu sa
postarali pani učiteľky, ktoré sa aj tento ukrývali pod maskami. Akými? Boli
krásne farbičky. Odmenou pre deti boli
zaujímavé ceny. Pre nás učiteľky boli najväčšou odmenou ich úsmev, spokojnosť
a vyjadrenie, že sa už teraz tešia na budúcoročný karneval. Čas nám ubehol ako
voda, a po sladučkom čaji a koláčikoch,
ktoré napiekli mamky sa deti pobrali domov plní dojmov a zážitkov.
MAREC – MESIAC KNIHY
Už tradične sa mesiac marec spája s mesiacom knihy. Ako sme si ho pripomenuli v našej MŠ? Deti najskôr cez rozhovor
a prezentáciu zistili, ako sa vyrába papier,
ako k nám prišla kniha, a potom zážitkovým učením sa stali ilustrátormi kníh, vyrábali si postavičky z rozprávok, záložky do
kníh, počúvali rozprávky, pracovali s interaktívnou tabuľou s písmenkami, obrázkami i hádankami. Deti každý deň putovali z rozprávky, do rozprávky. V závere mesiaca chystáme s deťmi divadielko, kedy sa
z deti stanú skutoční herci a predškoláci si
pozvú na návštevu prvákov zo základnej
školy. Veľmi si želám, aby knihy a rozprávky si našli miesto v detských srdciach a aby
sa k nim vždy radi vracali.
Verím, že aj nasledujúce obdobie bude
v našej MŠ pre deti plné zábavy, hier i poučenia, a podarí sa nám obetavým prístupom zamestnancov i rodičov pripraviť
pre deti aktivity a zážitky, na ktoré budú
ešte dlho spomínať.
Text: Renáta Mattová
Riaditeľka Materskej školy
Foto: Daniel Hric, Andrea Hricová
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MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ÈERVENÉHO KRÍŽA

D

ňa 26.1.2018 sa Výročnej členskej
schôdze MS SČK zúčastnilo 25 členov a dvaja hostia z Územného spolku
SČK vo Vranove nad Topľou. Programom prítomných previedla predsedníčka p. Anna Kachmanová, správu o hospodárení prečítala p. Maťašovská a do
záverečnej diskusie sa zapojili takmer
všetci prítomní vrátane hostí, ktorých
sme zároveň požiadali o vydanie zoznamu darcov krvi a držiteľov plakiet prof.
Mudr. Jána Jánskeho z nášho Územného spolku, či z našej obce. Ten Vám teraz
s radosťou prinášame.
Diamantová plaketa za 60 násobne darovanie krvi : Žipajová Božena.
Držitelia zlatej plakety: Demčaková
Mária, Krištan Vladimír, Medvec Ján,
Ing. Miško Ján, Pališin Ján, Vagaský Ján,
Volanský Peter, Žipaj Ján (č.91), Žipaj Ján
(č.42), Žipaj Štefan, Žipajová Jolana.
Držitelia striebornej plakety: Bakajsa
Štefan, Bubnár Peter, Dilik Ján st.,

Dilik Ján ml., Fedor Marián, Herman
Jozef, Ihnat Ján, nebohý Knapik Milan,
Mgr. Maťašovská Zdenka, Matta Dušan
(č.252), Mattová Žofia, Mattová Anna,
Mišková Anna, Molitoris Jozef, Nemčík
Jozef, Török Ján, Vagaský Viliam,
Ing.Vagaský Jozef, Žipaj Peter, Žipaj
Jaroslav, Žipaj Dušan.
Držitelia bronzovej plakety: Bandžak
Jozef, Červenáková Mária, Česlák
Zdenko, Demčák Pavol, Hric Jozef,
Ivančák Pavol, Ivanič Ján, nebohý Kentoš
Ján, Kuča František, Kuča Stanislav, Ing.
Malá Ľubica, Malý Michal, Marenčin
Michal, Matta Pavol, Matta Dušan
(č.174), Miško Samuel, Mitaľová Mária,
Molitorisová Mária, Straka Ladislav,
Zajac Pavol.
Všetkým patrí veľká vďaka. A na záver
môjho príspevku ešte jedno poďakovanie. To patrí dlhoročnej členke a funkcionárke MS SČK pani Margite Maťašovskej.
K jej nedávnemu krásnemu životnému ju-

bileu jej želáme pevné zdravie, veľa chuti
do ďalšieho života a vždy dôvod na úsmev.
Text: Anna Katinová
Členka Miestneho spolku Slovenského
Červeného kríža
Foto: Anna Katinová

DOBROVO¼NÝ HASIÈSKÝ ZBOR VYŠNÝ ŽIPOV ZÍSKAL DOTÁCIU

D

ňa 9.1.2018 sa konala Výročná členská schôdza DHZ - dobrovoľného
hasičského zboru Vyšný Žipov, na ktorom
sa schvaľovalo a hlasovalo o výbore DHZ.
Na tomto stretnutí sa uznieslo, že za vedúcich členov boli zvolení Linda Oráčová ako predseda DHZ, podpredseda a zároveň veliteľ DHZ Štefan Bakajsa, tajomník Eva Oráčová, preventivár Ladislav
Straka, strojník Peter Žipaj. Náš zbor má
ďalej týchto členov DHZ Anna Katinová,
Miroslav Ondič, Martina Ivančáková, Viliam Vagaský st., Patrik Malý, Jozef Oráč,

Štefan Žipaj, Slavomír Ivančák, Jozef Oráč
a Pavol Molitoris. DHZ Vyšný Žipov bol
zaradený do C kategórie DHZ, bola mu
pridelená dotácia vo výške 1.500 € od
Dobroveľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Tieto financie budú použité na nákup potrebnej výstroje pre zbor.
Čo ale neznamená, že sa členom nemôžete stať aj Vy. Radi privítame nové posily,
čo vedie k zvyšovaniu a skvalitneniu členskej základne, rozvoju vnútorného života
DHZ, zvyšovaniu odborného rastu a ak-

tivity členov, vytváraniu organizačných
predpokladov pre zapájanie členov do celkovej činnosti a práce DHZ, posilnenie
vplyvu a autority DHZ v mieste bydliska,
teda našej obce. Privítame členov vo veku
od 15 rokov, stačí len kontaktovať niektorého z členov zboru alebo si tlačivo žiadosti o člena DHZ stiahnuť z webu DPO SR:
www.dposr.sk/index.php/tlaciva-dpo-sr

Text: Linda Oráčová
Predsedníčka DHZ Vyšný Žipov

PO¼OVNÍCKE ZDRUŽENIE STAVENEC

P

rírodné podmienky v ktorých zver
žije sa za posledných 20 rokov v našom revíri výrazne zlepšili v prospech
zveri. Kroviny a ich usporiadanie v revíri sú vhodne usporiadané, vytvárajú mimoriadne dobré podmienky na obživu,
úkryty hniezdenie a vyvádzanie mláďat poľovnej zveri a vtákov. V lese o výmere 460 ha je zastúpený porast buka,
duba, osiky, rakyty, brezy, klena, a agátov.
V lese je dostatok porastu černičia a malinčia, po ťažbe vznikajú nové rúbaniska
kde tento porast je zastúpený a poskytuje zveri potravu na ohryz ako aj úkryt.
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V lese je veľa debričiek, kde sa nachádzajú pramene vody ktoré sa spájajú, tak revírom preteká potok, kde zver celoročne ma dostatok vody. Poľnohospodárske pozemky o rozlohe 743 ha sú v časti
roveň každoročne osiate plodinami ako
je pšenica, kukurica, bob a repka olejná
o rozlohe 120 ha a ostatná plocha poľnohospodárskych pozemkov leží ladom
a raz ročne sa mulčuje. V revíre mame
dve chaty – unimo buňky, na ktorých
máme zriadené príručné sklady krmív,
ďalej 12 ks krmelcov na objemové krmivo , 8 ks válovcov a dudiel, 2 ks zásobníkové krmelce na jadrové krmivo pre raticovú zver, 24 ks soľníkov, 18 krytých posedov a 19 lavíc – nekrytých posedov.
Obvodná poľovnícka komora, ako príslušný orgán poľa § 42.ods.1 písm. f zákona 274/2009 o poľovníctve v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky 344/2009 §75 vykonáva fyzickú previerku všetkých poľovne upotrebiteľných
psov. Doposiaľ PZ vždy malo stav PUP
v revíri tak ako to stanovuje príloha č.35b

k vyhláške č.344/2009 Z.z. PZ zabezpečuje pre splnenie úlohy 1 farbiara, troch
duričov a jedneho brlohára. V súčasnosti
máme k dispozícií nasledovné počty poľovne upotrebiteľných psov so skúškami:
• dvoch Slovenských kopovov s duričskymi skúškami
• Jagteriera so skúškami duričskymi
a brhoharskymi,
• Bavorského farbiara s predbežnými
farbiarskymi skúškami,
• Teriéra hrubosrstého s duričskymi
skúškami
a troch Tatranských duričov a jedného
dlhosrstého jazvečíka bez poľovnej upotrebiteľnosti,. Ktoré v roku 2015 by mali
absolvovať príslušné duričské a brlohárske skúšky.
Poľovný revír „STAVENEC“ je bohatý na
dôležité hospodárske dreviny, ktoré zver
obľubuje či už na ohryz, prípadne pre plody napr. vŕba, topoľ, osika, jarabina, baza
čierna, agát, hrušky, jablone a pod. Popri
týchto drevinách PZ zabezpečuje dosta-

točné množstvo bylinnej zložky potravy
cez obhospodarovanie políčok. V súčasnosti obhospodarujeme päť políčok o celkovej výmere 5,5 ha kde ich osievame kukuricou, ovsom, hrachom, jarnou pšenicou a pod. Aj naďalej plánujeme tieto políčka obrábať lebo prevažná časť revíru sa
iba mulčuje. V lesnej časti vo Vyšnom Žipove pod Vichou plánujeme zriadiť kŕmnu linku pre jeleniu zver. Máme urobené
dva kŕmidla na jadrové krmivo s dávkovaním, len sme ich pre zlé prístupy a počasie nestihli vyviesť a osadiť v revíri. Tieto
zariadenia by mali byť v prevádzke v zimnom období. V revíri sa nachádza veľa
ovocných stromov, ktoré rodia plody. Sú
to bývalé ovocné sady JRD Vyšný Žipov
ktoré v súčasnosti Obchodno - roľnícke
družstvo neoberá, takže zver má dostatok
jabĺk a slivák ako krmivo.
Text: Ján Sciranka
Predseda Poľovníckeho združenia
STAVENEC
Foto: Jozef Hric

SPEVOKOL

M

ilí čitatelia, ubehlo pár mesiacov
a my sa Vám opäť prostredníctvom týchto novín pokúsime sprostredkovať informácie o našich aktivitách. December 2017 a Vianočné sviatky sú už za
nami. Celý kresťanský svet sa tešil z narodenia Božiaho syna a aj my sme ho s radosťou privítali a túto radosť sme pretavili do krásnych vianočných piesní. Vystúpenia, ktoré boli 25. decembra v Čiernom nad Topľou a vo Vyšnom Žipove na
službách božích, určite umocnili atmosféru Vianoc. Medzitým nás milo prekvapilo pozvanie od dirigentky košického spevokolu p. Galovej, na ich Novoročný koncert, ktorý nazvali: „Spievaj duša moja“.
Pozvanie sme s radosťou prijali a 6. januára 2018 sme do Košíc vycestovali. SOLI
DEO GLORIA – čo v preklade znamená

„Jedine Bohu sláva“, tak tento nápis sme si
prečítali nad vchodom do kostola.
Je to krásna majestátna stavba zo začiatku 19. storočia, postavená v štýle neoklasicizmu. Okrem služieb božích sa kostol používa aj na rôzne hudobné podujatia, vzhľadom na výbornú akustiku
jeho priestorov, čo môžeme len potvrdiť.
Učiňujúcich ako aj poslucháčov, ktorí sa
na koncert v hojnom počte zhromaždili, privítal Pead. Dr. Dušan Havila, tunajší farár a konsenior Košického seniorátu. V skratke porozprával o živote a práci cirkevného zboru a zároveň predstavil aj zborový spevokol, ktorý funguje už
30 rokov a viacerí členovia sú tam od jeho
založenia, takže všetka česť za vytrvalosť.
Náš cirkevný zbor predstavil náš farár

S. Haluška, medzi pozvanými hosťami
bol aj primátor Košíc Dr. Richard Raši.
Určite netušil, že ako lekár bude musieť
poskytnúť pomoc našej členke spevokolu, ktorú postihla náhla nevoľnosť. Trošku nás vystrašila, ale nakoniec všetko
dobre dopadlo, my sme pripravené piesne odspievali. Naša kolegyňa si ich mohla už len vypočuť z vedľajšej miestnosti. Človek mieni, Pán Boh mení... Keď sa
pred oltárom zoradili členovia košického spevokolu ohromili nás už len svojím
počtom. V ich podaní zazneli piesne v latinčine, slovenčine aj českom jazyku, no
všetky boli zaspievané precízne a s láskou na chválu Božiu.

Text: Renáta Mattová

OŠK VYŠNÝ ŽIPOV

D

o tejto sezóny sme vstúpili s jasným
cieľom, vyhrať okresnú súťaž a postúpiť do 4.ligy. Keďže túto sezónu sa prihlásilo do okresnej súťaže len 5 družstiev,
s každým súperom sme mali odohrať po
3 vzájomné zápasy. Po úvodných jednoznačných víťazstvách sme sa sústredili na
nášho najväčšieho konkurenta o postup
a to mužstvo OSTK Hencovce B. Prvý
derby zápas sa odohral na ich pôde s ko-

8

nečným výsledkom 6:12 v náš prospech,
čo nás veľmi potešilo aj keď hostia nenastúpili v svojej najsilnejšej zostave.
Odohrali sme ešte jeden víťazný zápas
s Nižným Hrabovcom 4:14 a nasledovala vianočná prestávka, ktorá priniesla
jednu posilu do nášho družstva a to Petra
Stredného, ktorý mal skúsenosti z tretej
aj zo štvrtej ligy. Po vianočnej pauze sme

tzv. povinné víťazstvá zvládli bez problémov a prišiel opäť derby zápas s OSTK
Hencovce B, avšak tentokrát už na našej
domácej pôde.
Prišlo nás povzbudiť aj viacero fanúšikov.
Vedeli sme, že hostia nenechajú nič na
náhodu a postavia svoju najsilnejšiu zostavu. Na tréningoch sme sa zameriavali
hlavne na štvorhry, ktoré nám od úvodu

>>
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Z¾ava: Jozef Bašista, Sabína Mihaèinová, Jakub Dolinský, Peter Stredný, Ondrej Vagaský

OSST Vranov nad Topľou-5.liga, muži 2017/2018
Tabuľka súťaže po 14. kole
Poradie
1.

Mužstvo
 OŠK Vyšný Žipov

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

11

11

0

0

161:37

33

2.

OSTK Hencovce B

10

6

1

3

103:77

23

3.

CVČ Vranov

11

4

3

4

83:115

22

4.

STO Kladzany B

11

2

1

8

68:130

16

5.

Nižný Hrabovec

11

1

1

9

71:127

14

stretnutia pomohli vytvoriť dvojbodový
náskok. Za podpory divákov sme v dvojhrách náskok navýšili, dôležité 5-setové
zápasy zvládli a výsledok prikrášlili na
konečných 12:6 v náš prospech.
Po víťazstvách doma s Nižným Hrabovcom 14:4, vonku s CVČ Vranov n/T 0:18
a doma s Kladzanmi B 16:2 sme náš cieľ
od úvodu sezóny splnili a zaručili si postup do 4. ligy-vihorlatskej. Čaká nás
ešte posledný zápas sezóny s mužstvom
OSTK Hencovce B, opäť na ich domácej
pôde. Aj keď postup je už zaručený, chceme podať aj v tomto stretnutí čo najlepší
výkon a ukončiť sezónu víťazne.
Text: Ondrej Vagaský
predseda klubu
Foto: archív klubu
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FUTBALOVÉ NOVINKY Z VYŠNÉHO ŽIPOVA

N

aše mužstvo má momentálne zimnú prestávku, ale chod klubu musí
fungovať, aj keď sa nehraje. Aktuálne dianie sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.
Najprv sa trochu vrátim k futbalovej jeseni, kedy sme nastúpili do 5.ligy skupina
Vihorlatsko – Dukelská. Ak naše nováčikovské pôsobenie zhrniem do celku, tak
výkony v 5.lige môžeme brať pozitívne.
klub

Začiatok sezóny nás nezachytil v optimálnej forme, je to aj vinou ťažkého vyžrebovania zápasov, ale postupne sa ta
zlepšovalo a začali sme zbierať aj nejaké body. Hlavné je, že hráči sa zlepšujú,
aj vďaka súperom ktorí, sú kvalitní a neporovnateľne lepší oproti okresnej súťaži, všetko je na inej - vyššej úrovni. Fanúšikovia si snahu futbalistov cenia a cho-

dia na zápasy v hojnom počte, nielen
doma, ale cestujú povzbudiť svojich hráčov aj dlhé kilometre za vlastné náklady.
Takmer všade vonku mal náš klub domácu atmosféru, kde počtom a hlasivkami
prevyšovali domácich Žipovčania.
Naše postavenie v tabuľke nie je optimálne, ale hráči sa určite posnažia dosiahnuť
k vyšším priečkam.

zápasov

výhra

remíza

prehra

skóre

body

1.

FK Nižný Hrušov

14

14

0

0

40:6

42

2.

TJ Borov

14

10

1

3

41:20

31

3.

OFK Tatran Bystré

14

7

3

4

20:18

24

4.

ŠK Sačurov

14

7

2

5

26:22

23

5.

OFK Hencovce

14

6

4

4

23:20

22

6.

FK Kamenica nad Cirochou

14

6

3

5

23:15

21

7.

FK Brekov

14

5

5

4

27:16

20

8.

Ajax Pakostov

14

5

3

6

25:26

18

9.

OFK Stakčín

14

4

3

7

13:20

15

10.

TJ Jasenov

14

4

2

8

9:18

14

11.

TJ Ulič

14

3

4

7

24:33

13

12.

TJ Vyšný Žipov

14

3

4

7

18:28

13

13.

OFK Sečovská Polianka

14

4

0

10

21:48

12

14.

FK Sedliská

14

2

2

10

13:33

8

Príprava futbalistov na jarnú časť

Tréner Michal Trebuňák s prípravou
mužstva nazaháľal a začal ju už koncom januára. Naordinoval dvojfázové
tréningy, utorkami v našej domácej
telocvični na ihrisku, kde hráči cvičili
svoju techniku v zápasoch proti sebe
v halovom futbale. Piatkami sa trénovalo na umelej tráve v Bystrom, kde
hráči naberali kondíciu.
Cez víkend zápasovú prax pilovali so súpermi z celého kraja. Aj keď nie
vždy sa zápasy odohrali, hlavne kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam a nespôsobilej hracej ploche.
Napriek týmto prekážkam sme odohrali už 10. februára prvý prípravný zápas
v Prešove na umelej hracej ploche proti
mužstvu z Terne.
Vyšný Žipov – Terňa 5:1
góly – Kristián Daňo 3, Pavel Lacko,
Peter Štellmach
Ďalší prípravný zápas sme odohrali
na umelej tráve v Stropkove, proti
>>
Koprivnici.
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Vyšný Žipov – Koprivnica 2:4
góly – Ján Hric, Jozef Janočko
Nie príliš vydarený prípravný zápas sme
odohrali na novej hracej ploche na štadióne vo Vranove nad Topľou, kde sme
si zmerali sily so Soľou, ktorá pôsobí
v 4.lige a je ašpirantom na postup do
vyššej ligy. Soľ nás vyškolila hokejovým
výsledkom.
Vyšný Žipov – Soľ 0:10
Pohyb v kádri
Zásahy do kádra mužstva sú minimálne. Mužstvo zostáva pohromade. Na
polročné hosťovanie odchádza do Čane
Lukáš Žipaj. Zranenie v telocvični utrpel Stanislav Janok a bude musieť podstúpiť operáciu kolena. Naopak po zranení sa do tréningového procesu vrátil Viliam Vagaský. S trénovaním taktiež už začal po operácii kolena aj Pavol
Demčák. Veľkú posilu do záložnej rady,
prípadne na stopérsky post sme získali osobou Jána Ovšianika. Odchovanec
MFK Vranov nad Topľou vo svojej kariére, pôsobil v mládežníckych mužstvách 1.FC Košice či MFK Ružomberok, má skúsenosti aj z dorasteneckých
reprezentácií Slovenska.
Ambície mužstva
Hlavnou úlohou mužstva je sa zachrániť v 5.lige skupina Vihorlatsko – Dukelská. Stabilizovať výkony a začať vyhrávať hlavne domáce zápasy. Mužstvo
čaká pár existenčných zápasov kde musia získať 3 body, ak sa to podarí, tak
môžeme pomýšľať aj na pokojnú strednú časť tabuľky.
Dorast a žiaci
Naši dorastenci pôsobia v okresnej lige
v skupine B. Keďže je nedostatok hráčov,
hrajú za nás aj hráči z iných dedín, ktoré
neprihlásili svoje družstvá do žiadnej súťaže. Preto je tu aj výzva pre rodičov “teenegerov“, aby dali svoje deti na športové aktivity, lebo nie je možné aby, takmer
nikto zo Žipova za nás nehral a musia tu
hrať dorastenci z okolitých dedín. Je lepšie si prísť zahrať futbal na ihrisko, ako sa
bezcieľne túlať po dedine, alebo celý deň
presedieť pri počítači, či mobile.
Najmenšie futbalové nádeje FK svoje
umenie, taktiež ukazujú v okresnej lige
v skupine B. Aj keď sa im veľmi výsledkovo nedarí, môžu svojou hrou aspoň tešiť rodičov. V jesennej časti nastúpili len
na 4 stretnutia, keďže sa do tejto súťaže
prihlásilo len 5 mužstiev. V tejto sezó-

Rozpis našich zápasov :
15. kolo FK Nižný Hrušov – Vyšný Žipov
16. kolo Vyšný Žipov – TJ Jasenov
17. kolo FK Brekov - Vyšný Žipov
18. kolo Vyšný Žipov – FK Kamenica nad Cirochou
19. kolo OFK Bystré - Vyšný Žipov
20. kolo Vyšný Žipov – FK Sedliská
21. kolo TJ Ulič - Vyšný Žipov
22. kolo Vyšný Žipov – OFK Hencovce
23. kolo OFK Sečovská Polianka - Vyšný Žipov
24. kolo Vyšný Žipov – OFK Stakčín
25. kolo TJ Borov - Vyšný Žipov
26. kolo Vyšný Žipov – ŠK Sačurov

ne za žiacke mužstvo nastúpili títo hráči : Matej Ivanič, Adam Verčimák, Matej
Miško, Oliver Oráč, Jozef Oráč, Roman
Ihnát, Matúš Kura, Peter Ihnát, Viktor
Čečko, Matej Goga, Martin Kura, Ján
Kura, Adam Mihalčin, Jozef Kura, Tomáš
Kura, Zdenko Kura, Slavomír Kroka,
Richard Goga.
Futbalový klub prosí rodičov prihláste

1.4.2018 o 15:30
8.4.2018 o 15:30
15.4.2018 o 15:30
22.4.2018 o 16:00
29.4.2018 o 16:00
6.5.2018 o 16:30
13.5.2018 o 16:30
20.5.2018 o 17:00
27.5.2018 o 17:00
3.6.2018 o 17:00
9.6.2018 o 17:00
17.6.2018 o 17:00

svoje deti, aby sa na ďalšiu sezónu prihlásilo družstvo do vyššej a lepšej okresnej
súťaže dvojičiek. Kontaktujte prezidenta
klubu Michala Katina, nech sa môžu vybavovať registračné preukazy a mládežníci mohli hrať pod organizáciou OŠK
Vyšný Žipov.
Text: Ing. Matúš Pališin
Foto: archív FK Vyšný Žipov
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VE¼KÁ NOC

V

ážený spoluobčania, začína sa najkrajšie obdobie roka – jar, s ktorou sa prebúdza príroda a všetko nanovo
rozkvitá. Aj keď to vonku v tomto období pripomína skôr Vianoce, už čoskoro
privítame Veľkú noc. V minulosti sprevádzali tieto sviatky rôzne tradície, ktoré sú v dnešnej dobe „vytláčané“ modernou technikou a jej vymoženosťami. Nenechajme staré ľudové tradície oslavy jari
zapadnúť prachom, ale pripomínajme
to našim deťom a vnúčatám. Pravý odkaz Veľkej noci – ukrižovanie a smrť Ježiša Krista a jeho zmŕtvychvstanie nech
zostáva v našich srdciach nielen počas
veľkonočného obdobia, ale počas celého
roka. My všetci, keď dovoľujeme vládnuť
hriechu, strácame správnu cestu a blúdime ako stratené ovce. No sám Boh, náš
Pastier, prišiel, aby nás hľadal; a aby nás
zachránil, znížil sa až po pokorenie kríža. A dnes môžeme ohlasovať: „Dobrý Pastier, ktorý dal život za svoje ovečky a neváhal za ne podstúpiť smrť na kríži, vstal z mŕtvych. Tak ako sa prebúdza
a ožíva príroda, tak by sme sa mali prebudiť aj my, ľudia. Buďme k sebe dobrí, milí,

priateľskí, otvorení, ústretoví. Veď kolobeh života je večný, nenechajme si ho pokaziť zlobou a nenávisťou. Pozdravme jar
a život. „Hľa, ja som s vami po všetky dni,
až do skončenia sveta.“ Mt 28,20. Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva -

smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú radosť zo
srdca Vám praje kolektív Obecného úradu Vyšný Žipov.
Text: Mgr. Mária Hrušková
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