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 Po tvrdej zime prichádza akoby s novým životom jar 

a s ňou i veľkonočné sviatky. Želáme všetkým čitateľom nášho 

občasníka veľa radosti, pokoja a šťastia do roku 2011 a naplnenie 

vami očakávaných túžob. 

Jozef Balážik, starosta obce, Obecné zatupiteľstvo a Obecný 

úrad Veľké Ripňany.

 „Ó, zmŕtvychvstalý Kriste, do svojich oslávených rán prij-

mi všetky bolestivé rany súčas-ného človeka; o ktorých sa 

veľa hovorí, aj tie, ktoré ticho bolia v tajomstve skrytom v srd-

ciach. Nech sa vyliečia v ta-jomstve tvojho vykúpenia. Nech 

sa zahoja a zacelia prostred-níctvom tvojej lásky, ktorá je silnejšia 

ako smrť;“

Ján Pavol II.

 Nech Ježišovo veľkonočné víťazstvo naplní Vaše srdcia láskou, 

radosťou a pokojom.

Požehnanú Veľkú noc želajú Kňazi dehoniáni Jaroslav a Jozef.

 Jeden jarný deň v roku má 
celkom zvláštny význam. Je 
iný ako ostatné dni. Môžeme 
v ňom, a môžeme sebe, blíz-
kym či známym prejaviť svoj 
vzťah, humánnosť, úroveň 
zdravotného povedomia, pocit 
súdržnosti, angažovať sa v boji 
za nádhernú a ušľachtilú myš-
lienku.
 Spája sa so žltou farbou  
jari,  nádeje a prebúdzajúcej  sa  
prírody. Je to DEŇ NARCISOV.
 Tento deň je možno 
najznámejším vyvrcholením 
sústredeného úsilia práce 
odborníkov Ligy proti rakovine. 
Je to dobrovoľné združenie 

občanov i právnických 
osôb. Jeho cieľom je spolu 
s verej-nosťou bojovať proti 
tejto zákernej chorobe 
a znížiť jej následkom úmrtnosť, 
pod ktorú sa podpisuje.
 Podporujú ju významné 
osobnosti politického a spolo-
čenského života. V tento deň  
stretneme na uliciach ľudí, ktorí 
rozdávajú narcisy. Je to krásny 
prejav celého národa, spája 
ich spoločná myšlienka, ktorou 
chcú symbolickým príspevkom 
k boju tejto choroby.

I.Močko

Veľká noc 2011. 

Narcis
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Z rokovania obecného zastupiteľstva 

 Radosť nám robia ukončené a sko-
laudované projekty realizované od 
roku 2009 ako boli: 
 Rekonštrukcia kultúrneho domu 
Veľké Ripňany z programu: Operač-
ný program Základná infraštruktúra, 
priorita: 3 Základná infraštruktúr, opa-
trenie: 3.1 Budovanie a rozvoj občian-
skej infraštruktúry v regiónoch, podopa-
trenie: 3.1.4 Budovanie a rozvoj kultúr-
nej infraštruktúry, kde bol nenávratný fi -
nančný príspevok (ďalej NFP) poskytnu-
tý vo výške:  171.479,78 € (kód projektu:  
11430140169)
 Rekonštrukcia,modernizácia a za-
teplenie objektov Základnej školy 
s materskou školou Veľké Ripňany, 
hradený EÚ – Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja vo výške 85 %, zo štát-
neho rozpočtu vo výške 10 % a z roz-
počtu obce vo výške 5 % v celkovom 
objeme NFP 701. 877,76. Tento projekt 
zahŕňal nielen výmenu okien, dverí, re-

konštrukcia a zateplenie striech na bu-
dovách Základnej a Materskej školy ale 
aj investíciu vo výške 20 % do vnútor-
ného vybavenia školského zariadenia. 
A tak môžeme spomenúť kompletnú re-
konštrukciu kuchyne ZŠ, kuchyne MŠ, 
výmena zariadenia, postelí, stolov, stoli-
čiek v MŠ, kompletne zariadenú počíta-
čovú učebňu, učebňu na pracovnú zruč-
nosť, hrnčiarsky kruh, keramickú pec 
a ďalšie pomôcky hradené z tohto 
úspešného projektu.
 Revitalizácia centrálnej zóny obce 
Veľké Ripňany, z programu - Regio-
nálny operačný program, Prioritná os: 
4. Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Re-
generácia sídel, fi nancovaný z: Európ-
sky fond regionálneho rozvoja a štátny 
rozpočet SR, NFP poskytnutý vo výške: 
180 411,26 € (EÚ), 21 224,86 € (SR), 
10 612,43 € (Obec Veľké Ripňany), kód 
projektu:  22140120056
 „Bezpečná obec – Obec Veľké Rip-
ňany“ – kamerový systém v obci. Fi-
nančné zabezpečenie aktivít v oblas-
ti sociálnej, viktimačnej a situačnej pre-
vencie kriminality v roku 2010 z 1. za-
sadnutia Rady vlády Slovenskej repub-
liky pre prevenciu kriminality bolo kryté 
dotáciou vo výške 7.300 € so spoluúčas-
ťou obce vo výške 5 %.
 Najbližšie realizovaný projekt, ktorý 
je schválený a začíname s jeho realizá-
ciou v polovici tohto roka je projekt Re-
vitalzácia centrálnej zóny obce Veľké 
Ripňany, časť Behynce. Projekt je za-

meraný na skultúrnenie priestranstva 
v okolí KD, autobusových zastávok, ve-
rejného WC, verejného osvetlenia, det-
ského ihriska, rekonštrukcie miestnej 
komunikácie v okolí, chodníkov a parko-
vej úpravy. Na pozemkoch vo vlastníc-
tve obce. Celkové náklady sú vo výške 
310.246,04 € z toho spoluúčasť obce je 
vo výške 5%. Projekt musí byť realizova-
ný do 31.1.2012.
 Všetky projekty sa realizujú refundác-
iou so splatnosťou 90 dní od predloženia 
faktúry na príslušné ministerstvo. Výnim-
kou je posledná faktúra, ktorú obec hra-
dí v plnej výške a čaká na jej refundá-
ciu. Chceme sa poďakovať realizačným 
fi rmám za dodržanie stanovených termí-
nov, dodávateľom a sponzorom za po-
moc pri realizácii týchto projektov, hlav-
ne Stavebniny Stanislav Kupec, Staveb-
niny Ľudovít Frťala, PD Radošinka Veľké 
Ripňany.

jk

 Počas prvého štvrťroka 2011 poslanci 
obecného zastupiteľstva zasadali 1-krát a to:

 Prvé zasadnutie obecného zastupi-
teľstva sa uskutočnilo dňa 10.februára.
Na uvedenom rokovaní sa poslanci OZ za-
oberali:

 1. Navrhovali a schvaľovali  zástupcov do 
jednotlivých komisií pri obecnom zastupi-
teľstve a to:
A) Komisia pre šport, kultúru a školstvo – 
predseda Ing.M.Gálik PhD. , Ing.Varšavo-
vá I., Mgr.Pániková A., Michal Lesay, Frťa-
la Martin
B) Komisia pre ŽP,výstavby a verejného po-
riadku –predseda  Karol Halmo, Bosý Miro-
slav, PhDr. Krištof Jozef,  Mgr. Jozef Jančo-
vič
C) Komisia pre ochranu verejného poriadku 
–predseda Lucia Krajčíková, MVDr.Miroslav 
Minks, Zdenko Ševčik,
 2. Odmeňovanie poslancov a predsedov 
jednotlivých komisií

Odmeňovanie poslancov počas volebné-
ho  obdobia je v celkovej výške 1.660,00 € 
na kalendárny rok pre všetkých poslancov 
obecného zastupiteľstva. Odmena bude roz-
počítaná podľa zasadnutí a účasti jednotli-
vých poslancov na zasadnutiach. Poslanci 
OZ neschválili odmeňovanie pre predsedov 
jednotlivých komisií. 
 3. Prejednanie podkladov k stavebnému 
povoleniu na projekt „Kanalizáciu a ČOV 
2. etapa“ v rámci  Švajčiarskeho fi nančné-
ho mechanizmu. K vydaniu stavebného po-
volenia pre realizáciu projektu zo Švajčiar-
ských fondov je potrebné splniť určité krité-
ria, ktoré zaslal Úrad vlády Bratislava. Do 
3 mesiacov treba vybaviť stavebné povole-
nie a k tomu sú  potrebné  vyjadrenia všet-
kých dotknutých organizácií. V uvedenom 
projekte sa počíta z rozšírením ČOV. Na 
uvedený projekt sme boli vybraní z viace-
rých obcí a spĺňame podmienky pre ďalšie 
rokovania. Po splnení týchto podmienok na-
sledujú ďalšie rokovania a prísľub na poskyt-
nutie fi nančného príspevku.

 4. Prejednanie NFP pre IPO z ministerstva 
fi nancií  SR.
Žiadosť zahŕňa opravu domu smútku v Be-
hynciach s 5% spoluúčasťou. Výška projektu 
je približne 10 000 €. Žiadosť bola odoslaná 
a čaká sa na vyjadrenie zo strany minister-
stva fi nancií SR, zatiaľ nebola zamietnutá.
 5. Doriešenie čiernej skládky v bani Be-
hynce. 
Obvodný úrad životného prostredia Topoľča-
ny zaslal výzvu na doriešenie čiernej sklád-
ky.
Podľa zákona o odpadoch je obec povin-
ná vyzvať vlastníka pozemku odpad odstrá-
niť na vlastné náklady. Na doriešenie danej 
situácie budú osadené tabule so zákazom 
sypať odpad do uvedenej lokality. Smetis-
ko bolo zasypané hlinou a boli splnené pod-
mienky kladené zo strany ObÚŽP v termíne  
do 31. januára  2011. 
 6. Informácia o fi nančných prostriedkoch 
z Daňového úradu Topoľčany.
Finančné prostriedky pre rok 2011 boli  zní-
žené o 4.1% oproti predchádzajúcemu roku. 

Ukončené, skolaudované a začiatok projektov 
podporovaných EÚ.
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Veľká noc.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 v našej obci – 
pomôže internet k urýchleniu sčítania?

 7. Rôzne 
• Informácia o sčítaní obyvateľov, domov, 
bytov (SODB), ktoré prebehne v mesiacoch 
máj ,jún 2011. Starosta poveril riadením 
SODB prednostu úradu. Boli vytvorené sčí-
tacie obvody na základe poslaneckých ob-
vodov.
• Žiadosť Únie nevidiacich o príspevok.
• Žiadosť o pridelenie bytu- Iveta Bobulová, 
Rudolf Lendel - evidujeme v databáze.

• Informácia o podaní projektu na výstavbu 
30 b. j. cez ŠFRB a schválenie úveru.
• Zrušenie žiadosti na predaj stavebné-
ho pozemku  pre Ing. Vladimír Pomahač na 
vlastnú žiadosť menovaného.
.-Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ondrá-
šek Andrej o výmere 176 m2. Cena za 1 m2 
schválená vo výške 2 €
• Informácia o držaní a evidencii psov podľa 
zákona 102/2010 Zb. z.

• Informácia o kúpe podielu pozemku par-
cela číslo 141 o výmere 285 m2 v podiele 
1/20 za 142.5 € od vlastníka Ladislava Pola-
koviča Bratislava.
• Určenie sobášiacich a sobášnych dní .So-
bášiaci sú schválení : MVDr. Miroslav Minks 
a Mgr. Andrea Pániková, Sobášne dni sú 
stanovené na piatok a  sobotu.

 Pôstne obdobie je príprava na najväčší 
kresťanský sviatok. Prelína sa s prípravou 
na oslavu Veľkej noci..
 Veľká noc – jej termín sa pohybuje podľa 
lunárneho cyklu. Veľkonočná nedeľa je 
prvá po splne mesiaca, ktorá nasleduje 
po dni jarnej rovnodennosti. V minulosti sa 
v podobe slamenej fi guríny – Moreny vy-
nášali buď na Smrtnú, či Kvetnú nedeľu. 
Popri tom sa konali  úkony jarného novoro-
čia súvisiaceho s prebúdzajúcou sa príro-
dou. Napokon Morena zbavená vrchného 
šatstva skončila v potoku, kde ju voda uná-
šala, a tým vraj unášala aj zimu.
 Ústredným motívom kresťanského po-
ňatia je zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Do-
minantným symbolom Veľkej noci boli vždy 
vajíčka, ako i vetvičky rozvíjajúcich sa stro-
mov, najmä bahniatka, ktoré sa svätia na 

Kvetnú nedeľu. Zvykom bola i viazanička 
z halúzok vŕby, ovešaná vajíčkami a retiaz-
kami zo slamy a farebných papierikov. Die-
včatá pred každým domom zaspievali ob-
radovú pieseň a vypýtali si tak vajíčko. Boli 
rôzne zvyky, napr.: trúbením vyháňali zlých 
duchov. Rozšírená bola povera, že keď bol 
mesiac vo fáze NOV zo zeleného štvrtka 
na Veľký piatok,  na krížnych cestách boli 
strigy a bosorky.
 Na Veľký piatok a Bielu sobotu sa chodili 
ľudia umývať do potoka, vraj, aby boli celý 
rok zdraví.
 Veľký piatok bol najprísnejší pôst v roku. 
Na Bielu sobotu pred vzkriesením pálil sa 
pred kostolom Judáš. V ohni boli zvyšky 
starého oleja a sviečok. No už Veľkonoč-
ná nedeľa bola bohatá na jedlo. Najviac 
sa používala šunka a varené vajíčka. Na  

Veľkonočný pondelok skoro za rána zase 
mládenci chodili kúpať dievčatá v studenej 
vode a nejedna dostala i niekoľko vedier. 
Dnes je to už miernejšie, i keď sa voda po-
užije, ale už miernejšie a potom sa to za-
obalí voňavkou. Na Veľkonočný pondelok 
zase nastáva šibačka s prútenými  korbáč-
mi. Menší chlapci si idú po vajíčka či slad-
kosti.
 Jar už tradične  prináša zmenu nielen 
v podobe Veľkonočného tajomstva a pre 
kresťanov najväčšieho sviatku roka. Je tu 
čas plný jarného optimizmu, slnka, zvykov 
a pre domáce panie  i jarné upratovanie.
 Sviatky Veľkej noci sú u nás oslavou 
vzkrieseného Ježiša Krista, sprítomnením 
spásy ľudí.

I.Močko

 Sčítanie oby-
vateľov, domov 
a bytov 2011 je ak-
cia mimoriadneho 
významu. Vykoná 
sa na celom úze-
mí Slovenskej re-
publiky k 21. máju 
2011. Toto naj-

rozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskyt-
ne opäť po desiatich rokoch nielen nové 
údaje o počte obyvateľov žijúcich na úze-
mí Slovenskej republiky, ale aj o ich demo-
grafi ckej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej 
a ekonomickej štruktúre. Pre Štatistický 
úrad Slovenskej republiky budú rovnako za-
ujímavé údaje a informácie o úrovni býva-
nia a štruktúre domového a bytového fon-
du. Pri sčítaní záleží na spolupráci s kaž-
dým obyvateľom; ambíciou preto je, aby prí-
ležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyva-
telia bez rozdielu.
 Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2011 si verejnosť po prvý raz v his-
tórii bude môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vy-
plní v listinnej podobe alebo v elektronic-
kej forme. V elektronickej forme budú k dis-
pozícii okrem slovenčiny aj v anglickom ja-
zyku a v jazykoch národnostných menšín 
(maďarskom, rómskom, rusínskom a ukra-
jinskom). Elektronické sčítanie bude mož-
né prostredníctvom špeciálnej internetovej 
stránky www.scitanie2011.sk, ktorú Štatis-

tický úrad SR zriadi na tento účel. Ak sa de-
fi nitívne rozhodnete vyplniť sčítacie tlačivá 
elektronicky, informujte o tom sčítacieho ko-
misára.
 Sčítať sa elektronicky umožní tzv. identifi -
kátor. Pôjde o bezvýznamové, náhodne vy-
generované číslo, ktoré každej osobe doru-
čí sčítací komisár spolu s overovacím hes-
lom. Elektronické sčítanie bude možné len 
s použitím tohto jedinečného identifi ká-
tora a overovacieho hesla. Každá osoba 
bude mať k dispozícii len jeden identifi kátor, 
s ktorým sa bude môcť právoplatne sčítať 
iba raz. Keďže povinnosťou sčítacieho ko-
misára je podľa zákona    č. 263/2008 Z. z. o 
sčítaní obyvateľov, domov a bytov (pdf - 73 
kB)“... prevziať vyplnené tlačivá od obyva-
teľov alebo cudzincov, overiť úplnosť ich vy-
plnenia a odovzdať ich obci alebo príslušné-
mu ústrednému orgánu štátnej správy ...“, 
sčítací komisári cez pripravovaný monitoro-
vací systém budú informovaní o počte for-
mulárov vyplnených v elektronickej forme. 
Údaje v elektronickej forme sa budú zisťo-
vať od 21. mája do 29. mája 2011. Kratší 
čas vyhradený na elektronické sčítanie sú-
visí so snahou zabezpečiť úplnosť sčítania 
na celom území Slovenskej republiky. Oby-
vateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektro-
nicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, 
navštívia sčítací komisári opäť a požiada-
jú ich o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej 
podobe.

 Z poznatkov európskych štatistikov vyplý-
va, že využitie internetu na sčítanie môže 
zvýšiť kvalitu získaných štatistických údajov 
tým, že umožní sčítať vybrané skupiny oby-
vateľstva. Viaceré krajiny uvádzali v minulos-
ti napríklad problémy so sčítaním mladých 
ľudí a osôb bývajúcich v priestoroch, kde 
je prístup zakázaný. Predpokladá sa tiež, 
že vyplnenie sčítacieho tlačiva prostredníc-
tvom internetu by viac ako vypĺňanie sčíta-
cieho tlačiva v listinnej podobe mohlo vyho-
vovať niektorým zdravotne postihnutým oso-
bám. Uvidíme, čo z týchto predpokladov po-
tvrdí prvé elektronické sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov v Slovenskej republike.
Sčítací komisári sú v našej obci tvorení 
z radov poslancov Obecného zastupiteľstva 
v týchto obvodoch: 
-ul. Malinová, Poštová, Nová, časť Mlynská  
- Mgr. Andrea Pániková, Jaroslav Nováčik,
- ul. Vinohradská, Hlohovecká, Kút – Miro-
slav Bosý
- ul Školská, Mládežnícka, Vieska – Zden-
ko Ševčík
- ul. Piešťanská, Nitrianska, Topoľčianska,  - 
Lucia Krajčíková, Jaroslav Nováčik
- ul. Majerská, časť Mlynská, Nábrežná, 
Muškátová – Karol Halmo
- Behynce – ul. Hlavná - ľavá strana, Okruž-
ná, Pri Zvonici – Ing. Ivana Varšavová
- ul. Hlavná – pravá strana, Staničná, farma 
PD – Ing. Martin Gálik PhD.

jk
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Švajčiarsko po-
skytne Sloven-
skej republike 
celkom 66,866 

miliónov švajčiarskych frankov (približ-
ne 44,570 miliónov EUR) v priebehu pia-
tich rokov (2008 - 2012). Tieto prostried-
ky sú časťou švajčiarskeho príspevku po-
skytnutého desiatim novým členským štá-
tom EÚ, ktoré do EÚ vstúpili 1. mája 2004. 
Celkovým cieľom Švajčiarskeho príspe-
vku je prispieť k znižovaniu hospodár-
skych a sociálnych rozdielov v rámci roz-
šírenej Európskej únie. Rámcová dohoda 
medzi Slovenskom a Švajčiarskom bola 
podpísaná 20. decembra 2007. Prvé výz-
vy na predkladanie žiadostí a priame za-
dania sa budú realizovať v priebehu roka 
2009.
 Národným kontaktným bodom pre Pro-
gram švajčiarsko – slovenskej spolupráce 
je Úrad vlády Slovenskej republiky. Aby sa 
zjednodušila spolupráca medzi Sloven-
skom a Švajčiarskom, bola zriadená Kan-
celária švajčiarskeho príspevku (Swiss 
Contribution Offi ce) v rámci švajčiarskeho 
veľvyslanectva v Bratislave.
Životné prostredie a infraštruktúra
 Obnova a modernizácia základnej in-
fraštruktúry a skvalitnenie životného pro-
stredia sú hlavnými zameraniami v rám-
ci tejto oblasti podpory. Na jednej strane, 
aby sa zvýšila životná úroveň a podporil 

udržateľný hospodársky rozvoj, budú pod-
porené projekty zamerané na skvalitnenie 
spracovania komunálnych odpadových 
vôd ako aj na nakladanie s komunálnym 
odpadom. Na druhej strane, Švajčiars-
ko poskytne prostriedky na opatrenia 
s cieľom ochrany prírody a udržateľné 
fungovanie ekosystémov. V rámci Výzvy 
2009-02 na predkladanie Žiadostí o ne-
návratný fi nančný príspevok v kvalite Ko-
nečného návrhu projektu pre oblasť za-
merania „Obnova a modernizácia základ-
nej infraštruktúry a skvalitnenie životné-
ho prostredia“ sa aj naša obec Veľké Rip-
ňany zatiaľ úspešne zúčastnila  tejto vý-
zvy predložením projektu : „Kanalizácia a 
ČOV Veľké Ripňany II. etapa“ číslo projek-
tu: 5283/2010/ORIŠFM, Prioritná oblasť: 
Životné prostredie a infraštruktúra, Oblasť 
zamerania: Obnova a modernizácia zá-
kladnej infraštruktúry a skvalitnenie život-
ného prostredia. 
V nadväznosti na výsledky hodnotiace-
ho procesu Žiadostí o nenávratný fi nanč-
ný príspevok (ďalej len NFP) v kvalite Pro-
jektového zámeru Švajčiarskou konfede-
ráciou, sú žiadatelia o NFP vyzvaní na vy-
pracovanie a predloženie Žiadostí o NFP 
v kvalite Konečného návrhu projektu. Ko-
nečným termínom na predloženie Koneč-
ného návrhu projektu, v súlade s podmien-
kami príslušnej Výzvy 2009-02, je 29. júl 
2011.    O čo ide v tomto nami predkla-
danom projekte?  Ide o odkanalizova-
nie domácností celej obce Veľké Ripňany 
a časť Behynce vrátane rozšírenia exis-
tujúcej čistiarne odpadových vôd. V roku 

2009 po vyhlásení výzvy sme podali našu 
štúdiu na Úrad vlády, spolu s ďalšími viac 
ako štyridsiatimi projektmi z celej Sloven-
skej republiky. Nasledovalo posudzova-
nie v piatich kolách a v súčasnosti zosta-
lo „v hre“ o nenávratný fi nančný príspevok 
bez spoluúčasti obce 7 projektov. Nás teší 
fakt, že z celého Nitrianskeho kraja sme 
prešli do posledného posudzovania Ko-
nečného návrhu iba my – Obec Veľké Rip-
ňany. V decembri 2010 navštívila v rámci 
posudzovania našej žiadosti delegácia zo 
Švajčiarskej konfederácie  a Úradu vlády 
SR našu obec, aby sme mohli osobne a 
na mieste predstaviť náš projekt. V súčas-
nosti prebieha konanie na stavebné po-
volenie uvedenej stavby a veríme, že do 
uvedeného termínu 29. júla 2011 predlo-
žíme  Konečný návrh projektu a zavŕ-
šime naše snaženie tým, že budeme vy-
braní na čerpanie NFP vo výške viac ako 
tri milióny euro. Samotný výsledok a ukon-
čenie posudzovania žiadosti bude známy 
začiatkom roku 2012. Predbežný čas na 
realizáciu je odhadovaný na 48 mesiacov 
od zahájenia stavebných prác. Veríme 
v úspešnosť nášho projektu, ktorí nás stál 
už veľmi veľa úsilia, čo nás neodradzu-
je od toho aby sme naplnili našu snahu 
a zlepšili tak životné prostredie v našej 
obci.  Preto si želáme, aby bola celá obec 
nápomocná realizačnému tímu, pretože 
táto šanca sa opakovať viac pre nás ne-
bude. Viac informácii nájdete na : 
www.swiss-contribution.sk,
www.velkeripnany.sk, www.behynce.sk 

jk

 V stredu 19. januára privítal starosta 
obce Jozef Balážik na Obecnom úrade 
vo Veľkých Ripňanoch delegáciu z Ru-
munska. Tých zaujímala najmä realizá-
cia projektov fi nancovaných zo zdrojov 
Európskej únie. Početná delegácia za-
hŕňala najmä zamestnancov rumunské-
ho ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja. Na Slovensko sa prišli pozrieť 
najmä kvôli získaniu informácií o čer-
paní peňazí z euro fondov. Našu obec  
im odporučilo Ministerstvo dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja Sloven-
skej republiky spoločne s mestom Pieš-
ťany a obcou Moravany nad Váhom, ako 
úspešné obce pri čerpaní eurofondov, 
najmä fondov z Regionálneho operač-
ného programu.  
 Členov rumunskej delegácie však 
okrem zrealizovaných projektov obce 

Veľké Ripňany - „Rekonštrukcia kultúr-
no-spoločenského centra, Rekonštruk-
cia, modernizácia a zateplenie Základ-
nej školy s materskou školou, Revitali-
zácia centrálnej zóny vo Veľkých Rip-
ňanoch“  zaujímali aj projekty, ktoré boli 
zatiaľ neúspešné. Okrem toho, že čle-
nom delegácie z rumunského minister-
stva výstavby a regionálneho rozvoja na 
Obecnom úrade poradili, ako postupo-
vať pri podávaní jednotlivých projektov 
ako aj pri samotnej realizácií, niektoré 
z nich im aj názorne ukázali.  19 -člen-
ná rumunská delegácia zavítala do Zá-
kladnej školy, kde si pozreli výsledky re-
konštrukcie budov, vybavenie kuchyne, 
jazykových laboratórií a počítačových 
učební, interiérového vybavenia tried
materskej školy v sprievode riaditeľa 
ZŠsMŠ Mgr.Jozefa Jančoviča a zástup-

kyne ZŠsMŠ Mgr. Aleny Macháčovej.
 Rumuni budú mať situáciu pri realizá-
cii projektov fi nancovaných Európskou 
úniou sťaženú aj tým, že jednotlivé mes-
tá a obce budú musieť mať vo svojich 
rozpočtoch vyčlenené fi nancie vo výš-
ke celého projektu, nie len spoluúčasti 
– napríklad piatich percent z objemu ce-
lej sumy. Slovenské mestá a obce majú 
možnosť tieto peniaze kryť úverovými 
zdrojmi formou takzvaných preklenova-
cích úverov, ako postupovala aj naša 
obec. 
Na záver starosta obce Jozef Balážik 
zaželal členom rumunskej delegácie 
veľa úspechov pri tvorbe a realizácií pro-
jektov v ich krajine.

jk

Švajčiarsky fi nančný mechanizmus, pomocná ruka pre našu 
obec- „Swiss-Slovak Cooperation Programme / Program švaj-

čiarsko-slovenskej spolupráce“

Návšteva rumunskej delegácie. 
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Počet obyvateľov za posledné tri roky, v 
aktívnom  alebo v dôchodkovom veku, 
detí a študentov do 18 rokov, počet obý-

vaných domov. To sú údaje, ktoré zverej-
ňujeme pre Vás:

Jk

Viete koľko obyvateľov 
má naša obec?

Narodili sa 
Miroslava Šimko
Kristián Oravec
Linda Lukačovičová
Lea Sopková
Marko Škorvaga
Viktória Chudíková
Peter Rybanský
Natália Geričová

Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo: 
Pavol Oravec 
 a Mária Zelísková
Peter Chudík 
 a Daniela Polakovičová
Ing. Dušan Bjel 
 a Silvia Wolfová
Ivan Mačura 
 a Lenka Pavlovičová

Blahoželáme!

Opustili nás: 
Jozef Benovič
 52 rokov

Eulália Frťalová
 nedožitých 59 rokov
Valéria Plešková
 81 rokov
Marie Janúriková
 47 rokov
Margita Valková
 77 rokov
Ján Gregorička
 nedožitých 56 rokov
Mária Chmelinová
 91 rokov
Mária Lipárová
 60 rokov

Spomíname...

Spoločenská rubrika
November 2010 – 

Marec 2011

50 rokov 
Ľudmila Lendelová
Ján Bachratý
Daniela Mateičková
Jozef Kováč
Roman Šturma
Ľubomír Gogola
Miroslav Holienčin

55 rokov 
Viera Bosá
Marian Vlasák
Alena Krystýnková

60 rokov 
Ing. Melichar Csóka
Mária Balážiková
Ladislav Tarda
Veronika Nehézová
Marian Glos

65 rokov  
Alena Víčanová
Magdaléna Tupá
Irena Múčková

70 rokov 
Ružena Novakovová
Mária Močková
Veronika Belková

75 rokov 
Marta Frťalová

80 rokov 
Zuzana Fedušová

85 rokov 
Alfonz Kuna
Anna Chalániová

Všetkým prajeme veľa 
zdravia 
do ďalších rokov života.

Veľké Ripňany, 
dňa 13.apríla 2011 

J.P.

Okrúhleho životného 
jubilea za I. štvrťtok 

2011 sa dožili

 Obec Veľké Ripňany uspela v podaní 
projektu výstavby nájomných bytov, kon-
krétne 30 bytovej jednotky prostredníc-
tvom Ministerstva dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 
Štátneho fondu rozvoja bývania a Krajské-
ho stavebného úradu v Nitre. Bytový dom je 
v skladbe 21 dvojizbových bytov a 9 jedno-
izbových bytov. Stavbu bude realizovať fi rma 
Kameň-Stav Topoľčany a s výstavbou by sa 
malo začať v prvej polovici tohto roka 2011. 
 Záujemcovia o byty sa môžu prihlásiť 
na Obecnom úrade vo Veľkých Ripňanoch 
s vyplneným dotazníkom, ktorý nájdete na 
našej webovej stránke. Všetci záujemco-
via musia spĺňať podmienky Štátneho fon-
du rozvoja bývania, ktorý poskytne pôžičku 
na dofi nancovanie bytového domu k dotá-
cii vo výške 25 % z celkovej ceny bytové-
ho domu, ktorú na základe úspešnosti pro-
jektu poskytne Ministerstvo dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR. Bytový dom 
bude situovaný na Školskej ulici (oproti Zá-
kladnej školy).

Jk

31.12.2008 31.12.2009 30.11.2010

Počet obyvateľov spolu: 2115 2200 2205

Muži 1020 1042 1048

Ženy 1095 1158 1157

V dôchodkovom veku – muži 165 161 158

V dôchodkovom veku - ženy 255 240 233

V dôchodkovom veku spolu: 420 401 391

V aktívnom veku - muži 760 740 738

V aktívnom veku - ženy 518 640 653

V aktívnom veku spolu: 1278 1380 1391

Deti do 18 rokov 417 419 423

Celkový počet domov/bytov 885 890 895

Z toho obývané domy/byty 705 850 848

Výstavba nového 
bytového domu.
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 Karol Vakrčka sa narodil na Moravskom Slovác-

ku v mestečku Bánov v remeselníckej rodine v kto-

rej boli tiež kováči, obuvníci, stolári ale tiež učitelia 

či kňazi. Za stolára sa vyučil v Bánove u Augustí-

na Chovanca* v rokoch 1919-1922 a následne sa 

vybral na tovarišskú vandrovku**. Pochodil Mora-

vu, slovenské Záhorie, ba dostal sa až na Podkar-

patskú Rus do Volova. Spomínal na to v dobrom, 

lebo nebola tam drahota. Túžba za domovom ho 

však prilákala späť do Bánova, odkiaľ chodil za ro-

botou na Záhorie do Kluknova a do Kútov. Začal še-

triť na vysťahovanie sa do Argentíny, kam vtedy od-

chádzalo veľa Slovákov, Moravcov aj Čechov. Iba 

raz si však sadol ku kartárskemu stolu a stačilo to, 

aby všetky úspory prehral a vidina Argentíny zhas-

la. Majstrová u ktorej manžela robil, pôžičku odmiet-

la, navyše mu riadne vynadala a do duše dohovori-

la. Padlo to na úrodnú pôdu, lebo odvtedy nikdy kar-

ty nehral a ani nik z jeho rodiny nesmel hrať karty 

o peniaze. Zostal pracovať na Záhorí, kde zažil dve 

príhody, ktoré ovplyvnili jeho ďalšie kroky. Raz keď 

sa vracal nadránom s tancovačky na svoj privát, uvi-

del zlodeja vo svojej izbe cez otvorené dvere.  Schy-

til vidlicu zavesenú na stene pri vchode a hodil ju 

do zlodeja, cigáňa. Ten spadol ako podťatý na zem 

a krvácal a vystrašený Vakrčka ušiel preč. Keď sa 

vrátil na miesto činu, cigáňa už nebolo, iba kaluž 

krvi po ňom zostala. Nebol miestny občan a tak sa 

nikdy nedozvedel, kto to bol a ako skončil.  Majst-

ra a dedinu pre pokoj duše opustil a hľadal si robo-

tu inde.  Na novom mieste tiež dlho 

nevydržal,  a opäť to bola tancovač-

ka, pre ktorú musel vandrovať ďa-

lej. Nechal sa vyprovokovať miest-

nym bitkárom, ktorého ale „zmlátil 

ako žito“.  Bitkár mal v obci 4 bra-

tov a majster sa obával, že jemu 

sa budú pomstiť, tak mladý Vakrč-

ka musel vandrovať ďalej. Ako vidno 

okrem stolárskych skúseností zís-

kaval na vandroch aj ďalšie draho 

zaplatené životné skúsenosti. Prá-

cu si našiel doma na Morave, kde 

okrem iného opravoval aj nábytok 

kňažnej Kaunitzovej, ale po predo-

šlých skúsenosti si ju držal od tela 

podľa príslovia že „pánska láska po 

zajačikoch skáče“. Vandrovky už 

mal dosť, chcel sa niekde natrvalo 

usadiť. Manželku si našiel Sloven-

ku z Kútov. Po svadbe v roku 1928 prišli spolu do 

Veľkých Ripnian, kde už bývala rodina Chovanco-

vá z Bánova, ktorá ich prichýlila. Ako stolársky ma-

jster dostal „živnostenský list“, nejaké náradie už 

z vandroviek mal a tak začal vykonávať svoje remeslo 

v dedine, ktorá sa mu stala domov na celý jeho ďalší 

život. Usilovnou prácou si ušetril a dal sa do stavby 

rodinného domčeka neďaleko židovského cintorína 

č.217 (medzi Uhrákovými a Hubinskými). Dom do-

končil v roku 1934. Stroje zatiaľ nemal, ale reziva, 

teda dosiek, fošní a hranolov bolo v depe na stani-

ci (u židovky pani Femešovej) dosť, tak bolo z čoho 

robiť. Až neskôr sa zmohol na cirkulárku, hobľovač-

ku a dlabačku. Robil od dreva všetko, čo dedinča-

nia potrebovali do domu a na dom. Čo potrebova-

li na pole a na gazdovstvo, to bola robota pre kolá-

rov, tým do remesla nefušoval. Ale okná, dvere, ná-

bytok, police, múčnice, rámy na obrazy, ale aj drob-

né výrobky do kuchyne, na to bol špecialista. A sa-

mozrejme aj truhly pre mŕtvych, veď po český sa 

nepovie stolár, ale truhlár! Aj keď je to smutná vec, 

keď v dedine niekto umrie, lebo každý každého po-

zná, ale truhlu do hrobu treba. Aj to je živobytie. Po-

čas Slovenského štátu v rokoch 1939 – 45 bola pre 

neho a jeho rodinu (mal už jedného syna a druhý sa 

už pýtal na svet) neistá. Nakoniec ako Moravák, kto-

rý mal za manželku Slovenku, nemusel Slovensko 

a svoj nový dom opustiť a vykonával svoje remes-

lo naďalej. Zotrval vo Veľkých Ripňanoch aj naďalej 

Spomienka na remeselníkov – stolár Karol Vakrčka 



7 strana

a staršieho syna Emana vyučil tiež za stolára.  Ten 

si však na vojenčine urobil vodičský kurz a šoféro-

vanie ho zlákalo až sa stal profesionálnym vodičom. 

Majster Vakrčka v nádeji že budú dvaja majstri už 

mal zakúpený nový viacúčelový drevoobrábací stroj 

a začal popri remesle vykonávať aj pohrebné služ-

by. Dlho to však netrvalo, dediny sa začali združ-

stevňovať a socializovať a tak došiel o živnostenský 

list. Obec vraj stolárstvo nepotrebuje, lebo všetko 

vyrábajú fabriky a lacnejšie a žiadnych živnostníkov 

už nebude treba.  Žiť sa muselo, rodina potrebovala 

z niečoho žiť, tak sa čo-to zarobilo načierno, kým ne-

prišiel za ním policajt „okrskár“ s udaním, že bohužiaľ

žiadna  černota už nesmie byť, lebo bude s „toho 

zle.“  Východiskom bolo zakladajúce sa JRD, kde sa 

vytvorila skupina „majstrov od dreva“ – stolár Karol 

Vakrčka, kolár Július Urminský a tesár Ján Kmeťo. 

Ich prvou veľkou robotou bola výstavba „kurenčární 

pod Víšťanským hájom“, čo boli drevené montované 

objekty. Potom sa robili na JRD rôzne údržbárske 

práce a samozrejme ako člen družstva sa musel 

zapojiť aj do prác na vymeraných „prídeloch“ repy, 

kukurice a podobne. Vieš-nevieš, toto musíš obro-

biť – pretrhať, okopať, vyhádzať a podobne!  Dru-

hý syn Bohuš odišiel v roku 1955 do učenia do Pl-

zenskej Škodovky.  Majstrovi Vakrčkovi sa po vyda-

ní zákona o komunálnych službách podarilo obno-

viť si živnosť a tak sa opäť vrátil do svojej „vrštadi“ 

a vykonával svoje remeslo, robil hlavne okná a dve-

re na stavby domov, lebo nastala doba výstavby 

rodinných domov, ktorá zachvátilo celú republiku. 

V dielni pracoval sám, bez pomocníka, učňa či to-

variša. Musel si zarábať na dôchodok, lebo živnost-

níci ho mohli poberať až od 70 rokov života. Drobné 

práce robil v podstate až 

do smrti, keď už všetky 

stroje popredal. Manžel-

ka ktorá sa angažovala 

v práci Červeného kríža 

v obci, mu zomrela ešte 

pred svojou šesťdesiat-

kou, a domácnosť aj 

vrštať boli na jedné-

ho veľa, tak sa po čase 

opäť oženil. Ako spomí-

na majstrov syn Bohu-

mil, otec bol vždy hrdý 

Moravák, bol odváž-

ny, priamočiarý a zruč-

ný. Čoho sa chytil, to 

mu šlo od ruky. Za Veľké 

Ripňany hrával aj futbal 

v medzivojnovom ob-

dobí a vehementne sa venoval požiarnej ochra-

ne, či už ako radový požiarnik, alebo funkcionár, 

ba aj predseda miestnych hasičov. Aj moje vlast-

né spomienky na majstra Vakrčku sú podobné, ako 

jeho syna. Boli sme ako chlapci, ale aj naše rodiny 

v priateľskom vzťahu a strávili sme spolu či už na 

čerešni alebo vo vrštadi veľa času hlavne na pre-

lome chlapčenských a mládeneckých rokov. Maj-

ster Vakrčka bol sčítaný, priamy a zásadový člo-

vek, náročný nielen na iných, ale aj sám na seba. 

Mladší syn Bohumil „podpísal“ vojenčinu, vyštudo-

val doktorát a ako vysoký dôstojník bol v armáde až 

do odchodu do dôchodku. Zostal žiť v ČR. Majster 

Vakrčka s manželkou sú pochovaní na cintoríne vo 

Veľkých Ripňanoch. Stolárska dielňa postavená vo 

dvore a veľká drevená šopa kde boli drevoobrába-

cie stroje osireli a občanom Veľkých Ripnian zosta-

la len spomienka na stolára, hasiča a spoluobčana 

Karola Vakrčku a jeho manželku.

Alexander Urminský, Piešťany, apríl 2011 

*Antonín Chovanec, mäsiar a obchodník s dobyt-

kom vo Veľkých Ripňanoch bol brat stolárskeho 

majstra Chovanca v Bánove, kde sa Karol Vakrč-

ka vyučil.  

**V minulosti sa učni po vyučení odobrali na vand-

rovku po viacerích mestách, dedinách a skúsenos-

ti získavali aj u ďalších majstrov. Až po niekoľkoroč-

nom vandrovaní sa s tovarišov stávali majstri, keď 

im bol vydaný živnostenský list.

***podľa spomienok a podkladov od Bohumila Va-

krčku

Priložené fotografi e: 1/ Výučný list K. Vakrčku – foto. 

2/ Majstri od dreva Vakrčka, Urminský, Kmeťo.
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 Starosta obce Veľké Ripňany, 

Obecné zastupiteľstvo Veľké Ripňa-

ny a Obecný úrad vo Veľkých Ripňa-

noch, usporiadali 2. Obecný ples, kto-

rý sa uskutočnil 19. februára 2011 

o 20,00 hod v Kultúr-

no-spoločenskom 

centre vo Veľkých 

Ripňanoch.  Do tan-

ca hrala hudobná 

skupina QUATRO  

http://skupinaqua-

tro.sk/, z Chtelnice 

a cimbalová kape-

la Mariána Lende-

la z Veľkých Ripni-

an. Catering zabez-

pečila  Reštaurácia 

Sv. Florián. 

 Ďakujeme za po-

moc, ktorú poskytla Lucka Krajčíko-

vá s personálom a sponzorom za ceny 

v tombole. Výťažok z tejto akcie poslúži 

na zakúpenie preliezok pre deti maters-

kej školy. Tešíme sa na budúci 3. Obec-

ný ples, no predchádzať mu bude „Ho-

dová zábava“ na ktorej nebude chýbať 

hudobná skupina QUATRO.

jk

 Jeden z klasikov povedal: „ Deň v kto-

rom ste sa nezasmiali ste nežili“. Vraví 

sa, že ak človek nie je vo svojej koži, tak 

ťažko môže smiech prísť... No výskumy 

hovoria, že jedným z najatraktívnejších 

zdrojov životnej energie je iba dobrá ná-

lada a smiech. Tiež udávajú, že smiech 

uvádza do pohybu mechanizmy vytvára-

júce dobré pocity.

 Je dokázané, že smiech povzbudzu-

je krvný obeh, dýchanie a okysličovanie 

organizmu. Dokázalo sa, že deti, kto-

ré sú vychovávané v uvoľnenom, vese-

lom ovzduší sú rýchlejšie v učení a v ži-

vote si skôr nájdu uplatnenie. No iste si 

poviete na  čom sa vôbec dnes možno 

usmiať? Iste nie na cenách, zdravotníc-

tve či politikoch. 

 Ak sa na Vašej tvári neobjavil ani ná-

znak smiechu, tak potom mnohí ved-

ci hovoria, že nám ostáva nič iné, ako 

sa modliť. Výsledky výskumu hovoria, že 

modlitba má rovnaký účinok na psychi-

ku ako smiech. Modlitba vnáša do duše 

pokoj, ktorý spôsobuje zníženie krvného 

tlaku, spomalí rytmus dýchania a srdca, 

spotrebuje menej energie a regeneruje 

sa.

 Výskumy vravia, ak sa nedokážeme 

smiať len tak pre radosť, skúsme mož-

nosť meditácie Ďalej hovoria o meditácii 

výsledky výskumov, že ak meditujeme, 

smejeme sa, alebo sa modlíme, nastáva 

v tele relaxačná reakcia, ktorá nedovo-

lí, aby nás zdolal stres. Naučme sa nájsť 

svoj spôsob odreagovania, aby sme vy-

vážili stres, ktorého je dnes v našom ži-

vote čoraz viac.

 Základom úspechu je však poznať 

svoje sily, možnosti a využiť ich na 100 

percent.

I.Močko

Aký bol tohtoročný Obecný ples.

Smiech je aj liek.

Názov v minulosti Názov teraz

ÁRENDA NÁJOM
BURGINA KŔMNA REPA
CVERNY NITE NA ŚITIE
ĆETNÍK, ŹANDÁR POLICAJT
DUPLOVKA PODRÁŹKA
FLINTA PUŚKA
GATE SPODKY
KUMŚT TRIK
METÁL VYZNAMENANIE
MARKA ZNÁMKA NA LIST
PARTÉKA LÁTKA NA ŚATY
RUĆNÍK ŚATKA NA HLAVU
ŚIRÁK KLOBÚK

I.Močko

Obec Veľké Ripňany 
oznamuje občanom, 
že Miestna knižnica 

bude pravidelne otvorená 
podľa týchto otváracích hodín:

  Pondelok  08,30 – 11,30
   12,30 – 15,00
  Streda  08,30 – 11,30
   12,30 – 15,00
  Piatok 08,30 – 11,00

Tituly kníh a autorov 
je možné si pozrieť 

na webovej stránke obce.

Obec Veľké Ripňany Vás pozýva na ne-
deľné odpoludnie venované dňu ma-
tiek, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. mája 
2011 v Kultúrnom dome vo V. Ripňanoch 
o 15,00 hodine. S programom vystúpia deti 
Materskej školy, žiaci ZŠ n prvom stupni 
a deti Základnej umeleckej školy Piešťany. 

Týmto si dovoľujem pozvať na stretnu-
tie bývalých členov a priaznivcov FS Ri-
pín, ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2011 
o 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkých 
Ripňanoch. Teším sa na Vašu účasť, 

Jozef Krištof.

Jazykové zrnká 
13 – krát

Knižnica opäť 
otvorená.

Deň matiek 2011 

Stretnutie členov 
a bývalých členov folkórne-

ho súboru RIPÍN.
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 Z rozsiahleho  článku,  ktorý  bol  aj   u  
nás  zverejnený  vyberám  to  najdôleži-
tejšie.
 O margaríne sme doposiaľ  veľa roz-
právali aj písali a viedli sa o ňom aj veľ-
mi búrlivé rozhovory. Má sa zakázať, ale-
bo sa má ďalej používať pre ľudskú  spo-
trebu?
 Biochemici považujú margarín za veľ-
mi nebezpečnú potravinu. Spomeňme si 
len na Dr. Budwigovú, ktorá niekoľko de-
saťročí skúšala uzákoniť používanie mar-
garínu v Nemecku. Vysvetľovala a zdo-
kladovala škodlivosť margarínu ako hyd-
rogenizovanej potraviny, ktorej predĺžili 
trvanlivosť natoľko, že tým ohrozili ľudské 
zdravie a život. Používajúc margarín sa 
ľudia dostávajú do situácie, kde si zne-
čisťujú membránu bunky. Membrána za-
čne slabšie kmitať a tým pádom drasticky 
spomalí metabolický proces. To vedie k 

prekysleniu organizmu a defi citu kyslíka 
v ňom. Následkom tohto prekyslenia je 
chronická únava, alergie, organická zme-
na tkaniva, hormonálne poruchy a prejav 
choroby v plnom svetle.
 To nenapísal len tak hocikto. Napísa-
la to Dr.Budwigivá, šéfka oddelenia pre 
vydávanie povolenia na výživu a lieky v 
Nemecku. Nezabúdajme, že Dr.Budwi-
gová bola doktorka biochémie a fyziky. 
Bola sedemkrát nominovaná na Nobe-
lovu cenu, ale vďaka direktnému vplyvu 
margarínového priemyslu ju nikdy nezís-
kala. Hovorí, že neexistuje nijaký zdrav-
ší, alebo menej zdravší margarín. Je to 
výrobok, ktorý sa získava z oleja, ktorý 
sa hydrogenizuje. Ak by tento výrobný 
proces trval dlhšie, dostali by sme plast 
/umelú hmotu/.
 Teraz je vám jasná tá výživová hodno-
ta tohto preduktu.

 Dr.Budwigová povedala, že pravidel-
ným používaním margarínu prvý zlyháva 
srdco-cievny systém. Preto vám vysvet-
lím príčinu tohto ochorenia. Keď rozprá-
vame o srdcovo- cievnzch ochoreniach 
ako prvé sa v populácii mzslí na infarkt 
a mŕtvicu. Dnes na tieto choroby vo sve-
te zomiera 17.000.000 ľudí ročne. To zna-
mená v štátoch ako sú Slovensko alebo 
Chorvátsko každý druhý človek zomiera 
práve na túto chorobu.
 V Rakúsku, Nemecku a v ostatných 
rozvinutých krajinách, vďaka silnej pro-
pagande začal tento počet úmrtí klesať. 
Bola to propaganda za ukončenie výroby 
margarínu a podobných produktov. Našu 
civilizáciu oslovuje slovo rýchlo, rýchlo a 
lacno. A to je najlepšia devíza ako sa re-
klamuje margarín.

I.Močko

 Od 5.apríla 2011 sa natrvalo uzatvára-

jú obslužné komunikácie, ktoré slúžia pre 
poľnohospodárov v našej obci na týchto 
miestach:
- ukončenie Mlynskej ulice (Hliník)
- ukončenie Vinohradskej ulice (Za halami)
- ukončenie ulice Pri Zvonici v Behynciach,
- uzatvorenie obslužnej komunikácie pri 
 Behynskej piesočnici
- uzatvorenie obslužnej komunikácie 
 Mancické
Dôvodom na uazvretie obslužných ko-
munikácií je nárast čiernych sklá-
dok v extraviláne obce. Porušenie 
a bezdôvodné vniknutie na uvedené ob-
služné komunikácie motorovými vozidla-

mi bude stíhané PZ SR, vzhľa-
dom na to, že DI PZ SR schvá-
lil uvedený projekt a dopravné 
značenie. Preto vyzývame ob-
čanov aby neporušovali uvede-
né nariadenie. Toto nariadenie 
neobmedzuje chodcov a cyklis-
tov, ktorí využívali tieto komu-
nikácie na prechádzky v príro-

de. Zároveň Obec Veľké Ripňa-

ny oznamuje všetkým občanom, 

že je prísny zákaz vývozu aké-

hokoľvek odpadu do lokalít „Hli-

ník“ v katastrálnom území Veľké 

Ripňany a „Behynská baňa“, kto-

rá sa nachádza na súkromnom 

pozemku v katastrálnom území 

Behynce. Za porušenie tohto zá-

kazu bude sankcia vo výške do 

3.333 €. Od uvedeného dňa pla-

tí zákaz vjazdu všetkých motoro-

vých vozidiel s výnimkou poľnohospodár-

skej obsluhy na obslužné komunikácie v 

extraviláne obce Veľké Ripňany a miest-

nej časti Behynce. Ulica Majerská vo 

Veľkých Ripňanoch  a Pri Zvonici v Be-

hynciach je uzatvorená panelom, ostat-

né prístupové komunikácie sú uzatvore-

né rampou, kde kľúče od rámp budú na 

PD „Radošinka“ Veľké Ripňany.

Takmer tradičnou ukážkou „jarného upra-

tovania“ sa stáva nelegálna skládka od-

padu pod Vieskou, ktorá je potom vizit-

kou obyvateľov z priľahlých ulíc Kút, Vies-

ka a Hlohovecká ulica.

jk

Srdcovo – cievna sústava.

Uzatvorenie obslužných komunikácií

Obec Veľké Ripňany  a ANEO s.ro. Tr-
nava ďakuje všetkým spoluobčanom, 
ktorí sa zúčastnili recyklačného zbe-
ru týchto druhov odpadu dňa 24. mar-
ca 2011:
- vyradené zariadenia obsahujúce 
chlórfl uórované uhľovodíky
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- batérie a akumulátory, ako autobaté-
rie, mono články
- vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia ako TV prijímače, audio, 
PC, tlačiarne, práčky,  chladničky

Ďakujeme, že chránite životné pro-
stredie v našej obci.

jk

Poďakovanie za 
účasť na zbere 
elektroodpadu.

Obec Veľké Ripňany  vyhlasuje huma-
nitárnu zbierku letného a zimného ob-
lečenia /dámské, pánské,detské/, lôž-
kovín, uterákov, utierok, záclon a obu-
vi – nepoškodenej, Zbierka sa usku-
toční dňa: 2. júna. 2011 na týchto 
miestach : Obecný úrad Veľké Ripňa-
ny - od 10,00 hod. do 15,00 hod., Kul-
túrny dom Behynce  - od 15,00 hod. 
do 17,00 hod. 
Veci prosíme zabalené do igelitových 
vriec alebo krabíc, aby sa nepoškodili 
počas transportu. 

Ďakujeme za Vašu pomoc.

Humanitárna 
zbierka
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 Keď sa povie Afganistan, väčšine 
z nás napadne terorista Usáma bin Lá-
din, al-Káida či Taliban. O mieri sa v Af-
ganistane, bohužiaľ, naozaj nedá ho-
voriť. Stále sa tu o slovo hlásia teroristi 
a chudoba. Najkrutejšie je, že o živoby-
tie zápasia aj deti. Mnohé z nich, väčši-
nou polosiroty alebo úplné siroty, namies-
to toho, aby za podporu vzdelávania cho-
dili do škôl, pracujú na ulici. afganských 
detí ulice Zachrániť deti môže vzdelávanie. 
 V období od 1. februára 2011 do 30. ja-
nuára 2012 ste umožnili vzdelávať sa to-

muto dieťaťu: Preto sa organizácia Človek 
v ohrození rozhodla pre adopčný prog ram. 
Adopčný program afganských detí z ulice 
rozbehla na Slovensku Niamatullah Nasir 
už v roku 2005. Funguje tak, že Človek v 
ohrození vyhľadá na Slovensku adoptívne-
ho rodiča, ktorý rodine afganského dieťaťa 
poskytne fi nančnú podporu približne v rov-
nakej sume, akú by dieťa zarobilo na ulici 
predajom alebo žobraním (260$).
 Aj naša základná škola sa stala ten-
to rok adoptívnym rodičom. V období od 
1.februára 2011 do 30. januára 2012 sme 

umožnili vzdelávať sa Niamatullahovi Nasi-
rovi. 
 Niamatullah má 12 rokov a je sirota. Sta-
rá sa o neho teta, ktorá je nezamestnaná. 
Spolu s ďalšími 6 členmi rodiny žijú v 2 iz-
bovom prenajatom byte bez elektriny. Nia-
matullah si zarábal predajom plastov. Rád 
hráva futbal a chcel by sa stať lekárom. Do-
stal od nás nádej na lepší život, tak mu bu-
deme držať palce a netrpezlivo čakať na 
správy o jeho študijných výsledkoch.

Mgr. Ľubica Mazáková

 V priebehu roka je veľa príležitostí obda-
rovať druhých a byť obdarovaný. Ktorý dar-
ček poteší viac? Kúpený niekde v obchode, 
alebo vlasnoručne vyrobený. Myslíme si, 
že sa každý poteší viac tomu vyrobenému, 
lebo tak dávame kúsok seba, svoje nápady, 
tvorivosť vkladáme do materiálov a oživuje-
me ich.
 Túto myšlienku zrealizovali žiaci a žiačky 
IX.A triedy s triednou uč. Mgr. Jankou Vaš-
kovou a krúžok Tvorivej dielne Mgr. Aleny 

Macháčovej, zástupkyni školy.
 Trieda IX. A zrealizovala kultúrno-spolo-
čenské posedenie pre mamy. Tomuto dňu 
predchádzala príprava, ktorá spočívala vo 
vyhotovovaní darčekov: maľovanie rámikov, 
dekupážová výroba obrázkov, výroba dar-
čekov z Kera hliny, výrobe obrázkov a aran-
žovaní priestorov triedy. Toto posedenie sa 
začalo kultúrno-spoločenským programom 
žiakov a pokračovalo príjemným posede-
ním rodičov-mám, žiakov a triednej učiteľky.

 Hviezdoslavov Kubín je najstaršou 
a najprestížnejšou súťažou v oblasti umelec-
kého prednesu. Recitátori svojím prednesom 
a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne 
hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. 
Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť 
každý neprofesionálny recitátor. Základné 
školy súťažia v troch  kategóriách. I. kategória 
(deti 2.-4. triedy základných škôl) II. kate-
gória (deti 5.-7. triedy ZŠ a 1. – 3. ročníka 
osemročných gymnázií) III. kategória (deti 

8. – 9.triedy ZŠ a 4. – 5. ročníka osemročných 
gymnázií) Vo všetkých kategóriách sa súťaží 
osobitne v prednese poézie a v prednese 
prózy. Súťaž je viacstupňová. Začína sa trie-
dnym kolom, v ktorom žiaci preukážu svo-
je čitateľské schopnosti a zručnosti (vhodný 
a veku primeraný výber textu) a recitačný ta-
lent. Víťazi triednych kôl postupujú do škol-
ského kola, ktoré sa konalo v našej škole 
7. marca 2011. 1. miesto v I.kategórii získa-
la  Bibiána Geršiová, v II. kategórii Kristí-

na Mazáková a v III. kategórii Eliška Ry-
banská. Tieto recitátorky postúpili do spá-
dového (obvodného) kola, ktoré sa kona-
lo 23.marca 2011 v Tribečskom osvetovom 
stredisku v Topoľčanoch. Odbornú porotu v 
tomto kole presvedčila a prednesom zaujala 
Kristína Mazáková, ktorá zísakla pre našu 
školu pekné 3. miesto. Recitátorkám za re-
prezentáciu školy ďakujeme a držíme palce 
v budúcom školskom roku. 

Mgr. Ľubica Mazáková

 Ako už býva zvykom i tento školský rok 
sa naša škola zúčastnila obvodného kola 
45. ročníka biologickej olympiády kategórie 
E . Spoznávanie rastlín extrémnych stano-
víšť sa našim žiačkám zapáčilo a prinies-
lo i veľmi dobré umiestnenie. Veronika Hu-
binská (VII.A) sa umiestnila na 2. mieste 
a postupuje do krajského kola Biologickej 
olympiády. Kristína Kôpková ( VIII.A) sa 
umiestnila na 4. mieste.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za 
úspešnú reprezentáciu školy .

Pripravila: Ing. M. Chotárová

„Riaditeľ Základnej školy s materskou ško-
lou Veľké Ripňany upozorňuje občanov 
obce, že  areál školy nie je priestranstvom  
na odpad.  Veľkoobjemový kontajner na 
odpad, ktorý je umiestnený v areáli školy, 
slúži len pre potreby základnej školy. Nie je 
dovolené vstupovať do areálu školy a pri-
vážať iný odpad do tohto kontajnera. V prí-
pade porušovania zákazu a zistenia vinní-
ka, bude riešený 
prostredníctvom polície a  kontajner bude 
vyvezený na jeho náklady. Objekt je moni-
torovaný kamerovým systémom.  

Riaditeľ Základnej školy s materskou ško-

lou Veľké Ripňany upozorňuje rodičov žia-

kov na dodržiavanie zákazu vjazdu moto-

rových vozidiel do areálu školy. Na vstup-

ných bránach do areálu sú umiestne-

né značky „Zákaz vjazdu“. Rodičia žiakov 

ráno pred nástupom do školy vyložia svo-

je deti pred budovou školy a po skončení 

vyučovania, prípadne po činnosti v ŠKD  

ich  pred budovou školy naložia a odvezú 

domov. V prípade nedodržiavania záka-

zu, riaditeľ školy oznámi štátne poznáva-

cie značky automobilov, ktoré zákaz poru-

šujú na riešenie polícií.

Škola zodpovedá za bezpečnosť žiakov 

a detí v areáli školy.

Mgr. Jozef Jančovič

riaditeľ školy

Škola namiesto ulice
adopčný program pre Afganistan

Radšej dávať ako brať

Hviezdoslavov Kubín 2011

Biologická olympiáda - 
BOTANIKA

Zákaz dovozu  odpadu 
do kontajnera školy

Zákaz vjazdu 
motorových vozidiel
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 Vianoce, každý sa na ne teší sú o daro-
vaní, výzdobe a dekorácii prostredia, láka-
jú nielen dospelých, ale aj deti začať s prí-
pravou darčekov v predstihu. A tak sa zača-
la výroba darčekov pre súrodencov, mamy, 
otcov, starých rodičov. Dievčatá na Tvori-
vej dielne vyrobili z hliny ozdoby na vianoč-

ný stromček, srdiečka pre rodičov, ozdobné 
škatuľky na darčeky, závesné voňavé gule, 
venčeky s prírodných materiálov, šili voňavé 
vankúšiky a vrecúška. Vôňu a krásu Vianoc 
spríjemnili sviečky a ozdoby z včelieho vos-
ku.
 Každoročne sa získavajú zdroje na kul-

túru a šport z Nitrianskeho samospávne-
ho kraja na mimoškolskú činnosť, a tak tieto 
peniaze prispeli na realizáciu tejto ušlach-
tilej myšlienky, naučiť deti prejaviť vďaku, 
úctu, vyrobiť vlastný darček a zachovať du-
chovnú a kultúrnu tradíciu.   

AM, JV

 Milí občania 15. apríl 2011, piatok už 

15. krát celé  Slovensko opäť vyjadrilo so-

lidárnosť s ľuďmi, ktorí trpia ťažkou choro-

bou akou rakovina je. Prispením korún do 

verejnej fi nančnej zbierky sa pomôže tým, 

ktorí to najviac potrebujú . Pripnutím a no-

sením tohto kvetu vyjadrujeme, že spolu-

cítime s ľuďmi, ktorí trpia ťažkou chorobou.

 Milí občania, obyčajné ďakujeme nie je 

dostatočným vyjadrením toho, ako si Vašu 

pomoc a podporu vážia títo ľudia. Nevieme 

však povedať viac, snáď len toľko, že dob-

rý pocit zo zmysluplných vecí môže hriať 

nás všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

prispievame ku tomu, že tradícia Dňa nar-

cisov je veľmi silná a tento kvietok predsta-

vuje jediný deň v roku oveľa viac, ako re-

prezentanta rastlinnej ríše...Ďakujeme

 Základná škola s materskou školou 

Veľké Ripňany  sa už desať rokov  zapája 

do verejnej fi nančnej zbierky tejto humán-

nej akcie. Žiačky a žiaci, dobrovoľníci ro-

bia zbierku na ZŠ s MŠ vo Veľkých Ripňa-

noch, v obci Veľké Ripňany, Behynce,  Bis-

kupová, Malé Ripňany, Lužany, Merašice . 

Výsledok  zbierky z 15. apríla 2011:

obec Veľké Ripňany 440,74 eur

obec  Behynce 79,72 eur

ZŠ Veľké Ripňany 201,25 eur        

obec Biskupová 48,19 eur       

obec Malé Ripňany 249,78 eur  

obec Merašice 188,59 eur

obec Lužany 93,73 eur

Spolu: 1 302 eur

Vyzbierané peniaze boli zaslané na 

účet  - Liga proti rakovine SR, Brestová 

6, Bratislava.

Ďakujeme

AM

Deň narcisov - zoznam žiačok

Biskupová: Kristína Tomašovičová

     Michaela Knížatová

Malé Ripňany:  Žaneta Novosadová

      Kristína Kučerková

Merašice: Barbora Brunovská

    Monika Kopúnová

Lužany:  Zuzana Mikušová

    Kupcová Michaela

Behynce: HankaUrminská

    Michaela Johnová

Veľké Ripňany: 

1. Michaela Nováčiková

 Patrícia Antalíková

2. Nikola Krajčíková

 Kristína Pechová

3. Patrícia Brezováková

 Mária Nováčiková

4. Veronika Antalíková

 Kristína Chálková

5. Veronika Vadrnová

 Katarína Rybanská

6. Katarína Majgotová

 Aneta Štefkovičová

     Základná škola s materskou školou 

vo Veľkých Ripňanoch spolupracuje s Li-

gou proti rakovine SR a už osem rokov 

sa zapája do verejnej fi nančnej zbier-

ky Dňa narcisov. Žiačky dobrovoľníčky 

- 24 dievčat koordinované Mgr. Alenou 

Macháčovou, robia verejné  zbierky na 

ZŠ, v obciach Veľké Ripňany, Behynce, 

Male Ripňany, Biskupová, Lužany, Me-

rašice. Vďaka veľkému pochopeniu cieľa 

tejto akcie, solidárnosti s ľudmi, ktorí tr-

pia ťažkou chorobou akou rakovina je, 

sú všetci: učitelia , žiaci a občania me-

novaných obcí spoluúčastníkmi na rie-

šení jedného z najzávažnejších problé-

mov ľudstva.. Finančný výnos zbierok je 

každý rok vyšší .Tento rok žiačky dobro-

voľníčky  vyzbierali l 325, 68 eur. Penia-

ze boli zaslané na účet Ligy boja proti ra-

kovine SR. Ďakujeme.

AM

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Veľké Ripňany 

pripravuje I. ročník Juniálesu  rodičov a 

žiakov ZŠ s MŠ Veľké Ripňany pri príle-

žitosti Medzinárodného dňa detí.

Termín: 3. jún 2011 (piatok)

Miesto: ZŠ s MŠ Veľké Ripňany (átrium, 

školská jedáleň) – podľa počasia

Časový harmonogram: 17,00-20,00 

hod. hudobná diskotéka pre žiakov ško-

ly – hudobná skupina FALLEN FLLEES 

(vystúpili v KD na Mikuláša) 20,00 – 22,00 

hod. Hudobná skupina DISK – spoločná 

zábava rodičov + žiakov 

22,00 hod. – zábava pre dospelých

Podmienka účasti: len žiaci a rodičia ZŠ 

s MŠ Veľké Ripňany

Vstupné: žiaci školy zdarma na žetón ro-

dičia – predpredaj vstupeniek 

- 5 € na osobu

- 10 € na rodičovský pár

Predpredaj vstupeniek na ZŠ 

(aj prostredníctvom žiakov rodičov).

Občerstvenie: 

žiaci - guláš, chlieb, kofola, sladkosť

  - výdaj gulášu do 19,30 hod.

rodičia - guláš, čapované pivo alebo 

     kofolu, káva

     v cene vstupenky

Možnosť  zakúpenia občerstvenia 

v bufete.

Organizátor si vyhradzuje právo v prípa-

de malého  záujmu rodičov  zábavu s hu-

dobnou skupinou DISK neuskutočniť.

Organizátor zistí záujem prostredníctvom 

žiakov. Žiadame rodičov, aby svoj záujem 

alebo nezáujem oznámili prostredníc-

tvom  žiakov čo najskôr.

       

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ

Veľké Ripňany

DEŇ NARCISOV 
15. apríl 2011 – Deň narcisov – Už 15. krát

JUNIÁLES
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ZIMNÁ PRÍPRAVA OFK V.RIPŇANY

22. apríla  si pripomíname Svetový deň 

Zeme. Modrá planéta Zem je náš domov. 

Zaslúži si svoj sviatok?  Určite áno. Mys-

lím si však, že nie iba jeden deň v roku, 

ale my, jej obyvatelia, by sme mali považo-

vať za sviatok každý prežitý deň na Zemi. 

Podľa toho by sme sa k nej mali aj správať. 

Žiaľ všetko je inak. 7 miliárd obyvateľov sa 

správa k Zemi ako k macoche. Ľudstvo si 

stále neuvedomuje, že jediný život je zatiaľ

iba na Zemi.

Poškodzujeme, drancujeme, znečisťuje-

me, vyrubujeme. Dennodenne sledujem 

zmeny a výkyvy počasia či rôzne prírod-

né katastrofy a nešťastia, ktoré sú ukážkou 

obrovskej sily prírody. Je nepopierateľné, 

že naša planéta Zem sa mení vplyvom glo-

bálneho otepľovania, ku ktorému prispie-

vajú nielen energetické a priemyselné spo-

ločnosti, ale aj samotní ľudia.

 Pri príležitosti Svetového dňa Zeme sme 

sa na základe výzvy Ministerstva životné-

ho prostredia SR zapojili do celosloven-

skej akcie „Vyčistime si Slovensko“. Okrem 

toho sme v areáli školy vysadili malé smre-

ky, ktoré nám dodal náš bývalý žiak  Štefan 

Julini.

V spolupráci s obecným úradom Veľké Rip-

ňany a Poľnohospodárskym družstvo Ra-

došinka Veľké Ripňany sa žiaci pod vede-

ním  svojich učiteľov 18. apríla pustili do 

práce. 

Zamerali sme sa  na zber plastov, papiera 

a iných nečistôt.

Čistili sme nasledovné lokality: Cintoríny, 

okolie benzínového čerpadla, okolie ško-

ly, Pod Vieskou, Orechová aleja, Letisko, 

Vinohradská cesta, Hlinník. Naši žiaci boli 

zhrození, koľko nečistôt sa v extraviláne a 

intraviláne obce nachádza. Škola ich učí, 

aby sa starali o životné prostredie, triedi-

li odpad. Po brigáde mali dojem, že sa v 

ochrane životného prostredia nič nezmeni-

lo. Žiaľ, je to tak,  aj vo Veľkých Ripňanoch. 

Odpad produkujú ľudia a tí sú zo zákona 

aj povinní ho zákonným spôsobom likvido-

vať. Nechápeme, ako môže niekto vyho-

diť plasty, starú chladničku do prírody, keď 

obec pravidelne zbiera plasty aj elektro od-

pad zdarma, treba ho len vyložiť pred dom. 

Podobných príkladov by bolo oveľa viac aj 

s iným druhom odpadu.

Žiaci našej školy ma požiadali, aby som 

vyzval všetkých občanov Veľkých Ripni-

an a okolia, aby  sa začali k prírode sprá-

vať zodpovedne, separovali odpad a likvi-

dovali ho zákonným spôsobom. Pracujem 

v obci viac ako tridsať rokov, nastalo veľa 

pozitívnych zmien. Skúste vy občania obce 

správať sa zodpovedne v nakladaní s od-

padom. Myslíte pritom na svoje deti a ich 

potomkov. Deň Zeme v obci nás presved-

čil, že ľudia sú nezodpovední. 

 Svetový deň Zeme je veľkou príležitos-

ťou zmeniť svoje správanie.

Mgr. Jozef Jančovič

riaditeľ školy

Ak ste fanúšikom ripňanského futbalu a chcete sa dozvedieť informácie „z prvej ruky“ o našom futbale klknite si v podstránke na OFK Veľké 
Ripňany a ľahko prejdete na webovú stránku http://ofkvelkeripnany.webnode.sk/

Deň Zeme

Ludanice B - V.Ripňany 2 - 1
V.Ripňany - Čermany 4 - 2
V.Ripňany - N.Blatnica 5 - 3
N.Blatnica - V.Ripňany 8 - 3
V.Ripňany  - Paňa 0 - 0
V.Ripňany - H.Trhovište 4 - 1
V.Ripňany - Lipovník 3 - 1

V.Ripňany - Koniarovce 2 - 2
V.Ripňany - N.Sady 6 - 6
V.Ripňany - H.Obdokovce 5 - 2
V.Ripňany - H.Štitáre 1 - 4

MFK Topoľčany - V.Ripňany - hala 15 - 1
MFK Topoľčany - V.Ripňany - hala 12 - 5
Tovarníky - V.Ripňany 15 - 5
V.Ripňany - Tovarníky 2 - 1 (A.Mizerák 2)
V.Ripňany - Tovarníky 1 - 5  (S.Svorád 1)

A - MUŽSTVO DORAST  PRÍPRAVKA

OFK Veľké Ripňany má novú webovú stránku


