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Milostiplné a požehnané
Veľkonočné sviatky,
nádej z Kristovho víťazstva,
vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi,
hojnosť zdravia a síl vyprosujeme.
Váţení obyvatelia obce Ţupčany,
čas neúprosne letí a my sa opätovne stretávame na stránkach nášho
obecného občasníka vo veľkonočnom vydaní. Stoja pred nami viaceré
výzvy, o ktorých budem písať niţšie.
Veľmi zaujímavým bol posledný marcový víkend. V piatok 29. marca bol
v našej obci otvorený supermarket COOP Jednota. V tejto súvislosti musím
spomenúť celú genézu ohľadom vybudovania supermarketu.
Spoločnosť COOP Jednota v januári 2017 adresovala ţiadosť na
obecný úrad o rozšírenie predajne v šírke 1,5 metra. Na zasadnutí obecného
zastupiteľstva vo februári 2017 bola táto ţiadosť obecným zastupiteľstvom zamietnutá. Poslanci obecného
zastupiteľstva spolu so mnou chceli, aby sa budova Jednoty rozšírila viac. Dôvodom nášho kroku bol argument
v tomto znení: „Robme veci raz a poriadne“. Nechceli sme urobiť čiastkové rozhodnutie, ktoré v priebehu dvoch
rokov bolo by sa ukázalo ako nedostačujúce. Keďţe Jednota je jediným obchodom v obci bolo potrebné vybudovať
obchod na úrovni supermarketu. Ak by bolo ţiadosti firmy COOP Jednota na zasadnutí obecného zastupiteľstva
vyhovené kladne, dnes tu nemáme supermarket, ale len rozšírenú predajňu takú, akú majú v obci Malý Šariš. Veľmi
ma mrzí, ţe po tomto hlasovaní sa na mňa a poslancov obecného zastupiteľstva zniesla spŕška neoprávnenej kritiky.
Vraj sme nechceli, aby sa budova Jednoty rekonštruovala. Nebola to pravda, zopakujem ešte raz, spolu s poslancami
išlo nám o to, aby sa v obci vybudovala predajňa patričných rozmerov. Po opadnutí emócií z hlasovania inicioval som
opätovné rokovania s predstaviteľmi COOP Jednota. Vedeniu spoločnosti som predstavil zámery obce v danej oblasti.
Zhodli sme sa vo všetkých argumentoch predloţených z našej strany. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo
februári 2018 bolo ţiadosti firmy COOP Jednota o vybudovaní supermarketu v našej obci vyhovené. Výsledok uţ
poznáte a vidíte na vlastné oči. V tejto súvislosti dovoľte mi poďakovať sa za trpezlivosť a serióznosť pri rokovaniach
predsedovi COOP Jednota Prešov pánovi Bujňákovi a ekonómovi spoločnosti pánu Judovi. Obec sa rozrastá
závratným tempom, preto príchod konkurencie privítame. Získate tým len vy, milí občania, keďţe konkurenčná
„vojna“ môţe zníţiť ceny tovarov.
V sobotu 30. marca prebiehalo v našej obci tak ako na celom Slovensku 2. kolo prezidentských volieb.
Kandidáti získali tento počet hlasov: pani Čaputová 300 hlasov a pán Šefčovič 281 hlasov.
V našej obci bolo počas volebnej soboty veľmi rušno. Nebolo to spôsobené tým ako pri 1. kole prezidentských volieb
v susednej obci Medzany, kde z volebnej miestnosti bola odcudzená urna s hlasovacími lístkami. U nás bol dôvod
úplne iný a s voľbami nemal vôbec súvislosť. Bolo suché a veterné počasie. V lokalite Biela hlina začal horieť les
v blízkosti záhradkárskej oblasti. Boli ohrozené viaceré obydlia našich obyvateľov v danej lokalite. Viacerí z Vás
skvelo zareagovali, volali našich hasičov, mne alebo na tiesňovú linku. Za takýto aktívny prístup dotyčným
obyvateľom patrí vďaka. Naši hrdinovia, myslím tým členov Dobrovoľného hasičského zboru Ţupčany, ako ich od
tejto akcie nazývam, okamţite zanechali prácu vo svojich záhradách. Vyrazili na obecný úrad prezliecť sa do
hasičskej výstroje a s oboma poţiarnymi obecnými autami išli hasiť. Celkovo sa zásahu z našej obce zúčastnilo 14
dobrovoľných hasičov, ku ktorým sa pridali 4 profesionálni hasiči z Prešova s ich hasičským autom. Zásah bol veľmi
náročný, keďţe horelo 8,5 hektára lesa.
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Veľkým šťastím bolo, ţe vietor ustál, pretoţe mohlo to byť ešte oveľa horšie. K zasahujúcim hasičom sa pridali aj
títo občania našej obce: Jozef Mikula, Matúš Marton, Anton Váhovský a Miroslav Harčár. Veľká vďaka patrí aj
Vám. Poţiar sa opätovne rozhorel v nedeľu 30. marca a v pondelok 1. apríla. Aj s pomocou termokamery sa ho
v pondelok podarilo zahasiť. Veľká vďaka patrí aj členom výboru futbalového klubu. Správca ihriska je hasič.
V nedeľu začínali naši futbalisti jarnú časť ligy zápasom s Veľkým Šarišom víťazstvom v pomere 2:1. Vedenie
futbalistov bez reptania zvládlo aj povinnosti správcu ihriska, ktorého úlohy v daný deň boli úplne odlišné.
Musím sa vrátiť k našim hrdinom. Chlapi úprimné a veľké ďakujem za všetkých občanov obce! Zachránili
ste veľké materiálne hodnoty. Všetko ste zvládli bravúrne s veľmi profesionálnym prístupom. Myslím si, ţe kaţdý
z nás bude na Vás pozerať s úctou a rešpektom, ktorí si bezpochyby zaslúţite. Vaša úloha nie je len v prichádzajúcu
Veľkú noc ako to ľudovo nazývame „stráţiť“ Boţí hrob a na Bielu sobotu kráčať v sprievode Zmŕtvychvstalého,
Vašou úlohou je niečo iné a to chrániť ţivoty a majetky občanov obce.
V sobotu 30. marca naše ţeny z Únie ţien zorganizovali brigádu upratovania centra obce. Zároveň si
zobrali na starosť starostlivosť o kvety na verejných priestranstvách. Ďakujem Vám za aktívny prístup pri rozvoji
našej obce.
Posledný marcový víkend bol v našej obci veľmi zaujímavý. Poukázal na to, ţe ak sa všetci spojíme,
spoločnými silami dokáţeme veľké veci. Netreba nadávať v krčme alebo na iných fórach, je potrebné aktívne
zapojiť sa do ţivota v obci.
Poďakovanie patrí aj organizátorom a sponzorom obecného detského karnevalu. Musím spomenúť naše
dôchodkyne pani Tutokyovú a Juskovú. Na prechádzkach prírodou v okolí obce vyzberali uţ asi desať vriec
plastových fliaš. Ich aktívny prístup je hoden pochvaly a nasledovania. Neprídu na obecný úrad s tým, ţe v tejto
alebo tejto lokalite sú pohodené plastové fľaše a s príkazom ako to vo väčšine prípadov býva „Treba s tým niečo
robiť je to úlohou obce!“. Ich prístup je úplne odlišný. Fľaše vyzberajú bez reptania. Podobne, bez nejakých výziev
a šomrania na obec, čistia prírodu v okolí Ţupčian naši mladí, ktorí organizujú vatru. Veľmi im záleţí na ţivotnom
prostredí. Robia nápravu po tých, ktorí si vyčistia svoje pozemky a odpad z nich sa neštítia vysypať kdekoľvek do
prírody. Hlavne, ţe oni majú čisto vo svojich záhradách. Neuvedomujú si však, ţe tým škodia aj sebe.
Veľmi intenzívne pomáhajú obci aj dôchodcovia pod vedením pána Kuchárika. Ich voňavé koláčiky sú
známe aj za hranicami Slovenska. Matica Slovenská miestny odbor Ţupčany, pod vedením predsedu pána Hulveja,
si tohto roku pripomenie 70 rokov od svojho vzniku. Veľmi zaujímavý projekt vymysleli naši stolní tenisti.
V poobedňajších hodinách dvakrát do týţdňa začali s výchovou mladých talentov z našej obce. Po futbalistoch,
ktorí sa aktívne venujú mládeţi tým, ţe máme druţstvá ţiakov do 9 rokov a 11 rokov, ďalší skvelý prístup
k výchove mládeţe v obci. Musím spomenúť aj našu dedinskú folklórnu skupinu Záborský pod vedením pani Márie
Germuškovej, ktorej vďačíme za kultúrny ţivot v obci a jeho skvelú propagáciu za hranicami našej obce. Dúfam, ţe
neprezradím tajomstvo, ale naši folklóristi budú obec Ţupčany veľmi úspešne reprezentovať a aj propagovať
v Čiernej Hore. Šťastnú cestu a veľa úspechov.
Čakajú nás viaceré výzvy. Hlavnou výzvou je rozšírenie kapacity Čistiarne odpadových vôd (ďalej len
ČOV), ktorú máme spoločne s obcou Malý Šariš. Bez toho nebude moţné rozširovať kanalizačné vetvy v obci.
Aktívne spolu so starostom obce Malý Šariš rokujeme a podnikáme kroky ako vyriešiť situáciu s ČOV. V súvislosti
s kanalizáciou je potrebné poznamenať, ţe do nej nevhadzujte plienky, vlhčené utierky a ďalšie hygienické potreby.
Zakazuje to zákon. Oveľa horším trestom je upchatie kanalizácie a s tým spojené tzv. „vyvieranie“ kanalizácie na
kanalizačných poklopoch. Je to veľmi zlé znamenie, ak sa niečo také deje. Prečistiť upchatý kanál dokáţe len
špecializovaná firma. Trvá to len pár sekúnd, no stojí to minimálne 500 eur! Tieto financie, ktoré zaplatíme my
všetci, môţu byť vyuţité v inej oblasti, napríklad na nákup obrubníkov.
Ďalšou výzvou je rozšírenie verejného vodovodu najmä do novovybudovaných lokalít. Intenzívne rokujem
s vodárňami. Je to dlhodobejší proces. Musíme však začať, pretoţe ak budeme len rozprávať, nikam sa nepohneme,
len budeme stáť na mieste. Čaká nás vypracovanie projektovej dokumentácie a potom všetky náleţitosti súvisiace
s povoľovacím procesom.
Spracováva sa projektová dokumentácia na výstavbu novej materskej školy v počte viac ako 80 detí.
K tomuto zámeru pristupujem veľmi starostlivo a zapájam do pracovného procesu prípravy projektovej
dokumentácie najmä zamestnancov materskej školy. Verím, ţe do konca tohto roka budeme mať právoplatné
stavebné povolenie.
V súvislosti s rekonštrukciou miestnych chodníkov sme vo fáze tzv. vyjadrovačiek. To znamená, ţe sa
k projektovej dokumentácii vyjadrujú orgány štátnej správy. Po tomto procese bude prebiehať povoľovací proces.
Ak bude povolenie na rekonštrukciu chodníkov právoplatné aţ potom môţeme pristúpiť k samotnej realizácii.
Dúfam, ţe aspoň jeden z troch úsekov zvládneme tohto roku, závisí to od povoľovacieho procesu.
Veľkou výzvou je zvýšenie miery separácie odpadu v obci. Miera separácie odpadu bola v roku 2017 na
úrovni 8%, v roku 2018 na úrovni 13%. Môj osobný cieľ je dosiahnuť mieru separácie v roku 2019 na úrovni 20%.
Zvýšením miery separácie odpadu pomáhame samy sebe. Od 1. januára 2019 vstúpil do platnosti nový zákon
o odpadoch, ktoré hlavným mottom je: „Čím viac separujem, tým menej platím za odpad.“ Ideálna miera separácie
je na úrovni 60% a viac. Ako ste si všimli, menili sme zvozovú spoločnosť, keď firmu Envi-geos Nitra od 1.
februára 2019 nahradila firma Kosit Košice.
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K uvedenému kroku musela obec pristúpiť z dôvodu výpovede od firmy Envi-geos. Prebehlo výberové
konanie, v ktorom zvíťazila firma Kosit. Poprosím o trpezlivosť s novým vývozcom odpadu. Vzniknuté nedostatky
môţete adresovať na obecný úrad alebo priamo na firmu, prípadne vodičom áut.
Pri obecnom úrade sa nachádza hnedý kontajner. Nie je určený na odpad, nachádzame v ňom rôzne druhy
smeti, len nie to, čo tam patrí. Patrí tam pouţitý kuchynský olej. Je potrebné, aby vychladený kuchynský olej
z vypráţania ste dali do plastových fliaš a odniesli do hnedého kontajnera pri obecnom úrade. Týmto krokom
obecný úrad prispel k ochrane ţivotného prostredia tým, ţe uţ nemusíte mať starosti čo s olejom, nemusíte ho
vylievať k plotom susedov alebo niekde inde.
Tohto roku plánujeme zaviesť vykurovanie do multifunkčného objektu na futbalovom ihrisku. Vyššie
uvedeným krokom zabránime znehodnocovaniu obecného majetku. Počas piatich rokov, čo som starostom obce
Ţupčany, podarilo sa nám dať danú budovu do celkom solídneho stavu.
Váţení spoluobčania, sme v období, keď uţ Veľká noc intenzívne klope na dvere. Prajem nám všetkým
hojnosť Boţích milostí, zdravie a rodinnú pohodu. Nech medzi nami zavládne pokoj, vzájomná úcta
a porozumenie. Hnevníci nech si podajú ruky a ukončia spory, ktoré medzi nimi pretrvávajú.
PhDr. František Novotný
starosta obce

Stolnotenisový klub Ţupčany
História stolnotenisového klubu v Ţupčanoch siaha do 50 rokov 20.
storočia. Medzi zakladateľov tohto športu môţeme povaţovať p. Kolpák
Metod, Balčak Marián, Balčák Vendelín, Štofa Stanislav, Fecko Ján,
bratia Mitrovci Andrej, Anton a Marián.
Hracou miestnosťou bola terajšia budova kaštieľa, kde sa schádzali raz do
týţdňa. Tento šport postupne naberal na čoraz väčšej obľube u občanov
a tak v roku 1959 bol prvýkrát usporiadaný stolnotenisový turnaj.
Neskôr tento turnaj spadol pod záštitu starostu obce a premenoval sa na Vianočný turnaj o pohár starostu obce.
Organizované turnaje mali svoju výnimočnosť v tom, ţe sa hrali na štedrý večer o 20-tej hodine do polnočnej
omše. Od roku 1968 sa začala hrať okresná súťaţ. Aj napriek veľkému záujmu sa tento šport nevyhol krízam
a následným pádom do niţších súťaţí.
Ani po rozdelení Československa tento šport v našej obci nezanikol. Práve naopak, vďaka hráčom ako
Balčákovci, Lazor, Prihoda, Ferenc Dušan, Matisek, Ferenc Jozef, Koscelnik, Marton Jozef a Peter, tento šport
ďalej napredoval. Nesmieme zabudnúť ani na ţeny Lazorová Jozefína, Germušková Mária, ktoré taktieţ súťaţne
reprezentovali našu obec. Po vybudovaní Kultúrneho domu umoţnil obecný úrad trénovať a hrať v týchto
priestoroch. Vďaka takýmto podmienkam a sympatiám obce stolný tenis napredoval. Generáciu hráčov striedala
ďalšia a ďalšia. Postupom do 3. krajskej ligy sa splnili očakávania, ale taktieţ predpoklady. V tej dobe mala
obec 1 muţstvo v krajskej a 2 v okresných súťaţiach. Nesmieme zabudnúť ani na mládeţ, ktorá reprezentovala
v okresnej mládeţníckej súťaţi a taktieţ na turnajoch. Určite za zmienku stojí, ţe v tej dobe k nám chodieval
trénovať aj terajší slovenský majster v stolnom tenise Ľubomír Pištej.
Momentálne má klub iba jedno muţstvo, ktoré súťaţne účinkuje v
5. lige muţov a tvoria ho hráči výlučne z našej obce. V septembri
2018 sme v spolupráci so základnou školou dokázali otvoriť
stolnotenisový krúţok pre naše deti v obci. Aj touto cestou chceme
osloviť deti a ich rodičov, ktoré majú záujem prísť a venovať sa
tomuto športu s nami.
Koncom roka 2018 sme organizovali jubilejný 60. ročník
vianočného turnaja. Z víťazstva a putovného pohára sa tešil
Ľuboslav Kolpák, z druhého miesta Marek Prihoda, tretí bol
Martin Hrabčak. Všetkým účastníkom ďakujeme. V neposlednom
rade sa stolnotenisový klub chce poďakovať obci a obecnému
úradu za podporu.
Marek Prihoda
vedúci oddielu STO Župčany

OBECNÉ OZNAMY:
Obecný úrad v Ţupčanoch oznamuje:
- Prosíme všetkých majiteľov psov, aby si svojich psíkov stráţili na svojom pozemku, zabezpečili pred ich
túlaním po obci.
- Prosíme všetkých občanov, aby rešpektovali zákaz pohybu psov na miestnom cintoríne.

Program 15.04. – 22.04.2019
ŢUPČANY:
PONDELOK 15.4
STREDA 17.4
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA
PONDELOK

18.4
19.4
20.4
21.4
22.4

18:30
18:30
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Veľkonočná vigília
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok

MALÝ ŠARIŠ:
UTOROK 16.4
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA
PONDELOK

18.4
19.4
20.4
21.4
22.4

18:00
17:00
19:30
8:00 a 10:30
8:00 a 10:30

17:10
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Veľkonočná vigília
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok

18:00
15:00
19:30
8:00 a 10:00
9:15

Eucharistická poklona pri boţom hrobe:
Ţupčany – piatok do 19:30, sobota 8:00 – 19:00
Malý Šariš – piatok do 19:00, sobota 8:30 – 19:00
Poţehnanie veľkonočného jedla:
Ţupčany – sobota 15:00
Malý Šariš – sobota 14:00
Veľký piatok je deň prísneho pôstu. (18 – 60 r., pôst bez mäsa od 14 r.)

Spoveď:
Ţupčany – pondelok a streda 16:30 – 18:30
Malý Šariš – nedeľa 13:00 – 15:00, utorok 15:45 – 17:10
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