
Fašiangy- obdobie medzi Tromi kráľ-

mi a Popolcovou stredou. 

 Ich termín je každý rok pohyblivý, ria-

di sa Veľkou nocou ktorú predchádzajú 

o 40 dní a preto ich počet dní spadá do 

fašiangového obdobia. V jednotlivých ro-

koch rôzny zvyk i obsah pochádza z roľ-

níckeho prostredia. V celoročnom živote 

roľníka bolo v druhej polovici zimy naj-

menej práce preto sa mohli konať podu-

jatia ako Fašiangy. Po fašian-

goch už cirkevné úrady za-

kazovali svadby. Z fašiangov 

najvýznamnejšie boli posled-

né tri dni pred popolcovou 

stredou keď sa oslavoval ko-

niec fašiangov. Tu chlapci, mlá-

denci i starší z hudbou chodili 

z domu do domu aby gazdin-

ku poriadne vykrútili, aby vraj 

konope vysoko rástlo. Fašian-

gy boli i najvhodnejším obdo-

bím na svadby. Na rožeň gaz-

diná nastokla kus slaniny. Sa-

mozrejme nechýbala aj pálenka. Zába-

va v nedeľu i v pondelok trvala do biele-

ho dňa. Posledný deň fašiangov v utorok 

už o polnoci zvuk base skončil. 

 V staršej dobe obyčajne hlásnik za-

nôtil pieseň: Uderila dvanásta hodina, 

chváľ každý duch Hospodina. Nastalo 

pochovávanie basy. To ale bolo plaču či 

žialu, že už pominuli radovánky a začí-

na pôstna doba.

 Je tu Popolečná streda, obdobie po-

koja a pôstu. V Čechách je to Masopus-

ta, v Rusku Maslenica a trvá týždeň, a 

každý deň má iný význam. V pondelok 

je deň karnevalových sprievodcov, za-

čína tiecť vodka, utorok je deň koketo-

vania a zoznamovania, streda patrí ma-

škrtníkom a je to i deň svokier, štvrtok je 

dňom obžerstva a prekonáva sa rekord, 

zjesť čo najviac palaciniek, piatok je za-

svätený klebetám, sobota patrí slobod-

ným dievčatám, vhodná pre veštenie, a 

v nedeľu tu už vystupuje cirkev, odbavu-

jú sa slávnostné bohoslužby.

 Popolec ako symbol pominuteľnosti 

pozemského života si pripomínajú veria-

ci. Kňaz im na čelo urobí popolom kríž 

so slovami- Obráťte sa a verte evanjeliu. 

Popol je z veľkonočných ratolestí, tie sa 

v kostole svätia na Kvetnú nedeľu. Pri-

chádza 40 dňový pôst. Fašiangy v tento 

rok, sme mali 19.,20. a 21. februára. 

 Veľkonočný týždeň obsahoval čo sa 

v ktorý deň robilo, aké zvyklosti, tradí-

cie ako i povery vládli. Zelený štvrtok sa 

mali jesť iba zeleninové jedlá, vraj aby 

bol človek zdravý. Kresťanská tradícia 

na zelený štvrtok sa spája so zaviaza-

ním zvonov na znak smútku a ukrižova-

nia Krista. Veľký deň je dňom prísneho 

pôstu. Človek sa mal iba raz a do sýtos-

ti najesť. Bielu sobotu sa pri kostole pá-

lil Judáš. Pri vzkriesení na bielu sobotu 

sa rozviazali zvony na znak vzkriesenia 

Ježiša Krista. V nedeľu sa konali sláv-

nostné bohoslužby a stôl v domácnos-

ti bol preplnený jedlami. Vo veľkonočný 

pondelok nastáva skoro ráno polievačka 

dievčat a popoludní šibačka. 

 Vieme, že Veľká noc je pohyblivý 

sviatok, Vianoce sú vždy v tú istú dobu. 

Obdobie Veľkej noci medzi 22. marcom 

a 25. aprílom pripadá vždy na prvý ví-

kend po splne mesiaca ktorý bol po 21. 

marci. Vieme, že veľkonočná nedeľa 

môže byť najskôr 22. marca a najneskôr 

25. apríla. Vete, že ten 22. marec neza-

žil nikto z nás, lebo to bolo pred 194 ro-

kmi, s dátumom roku 1818. 

Iste vás bude zaujímať kedy 

bude veľkonočná nedeľa s 

dátumom 25. apríla. Tiež sa 

toho nikto z nás nedožije, 

ba ani ten čo sa zajtra naro-

dí ale nedožijú sa ho ani ge-

nerácie po nás, lebo tu bude 

až za 273 rokov, čiže v roku 

2285. Kto to vypočítal? Bol 

to nemecký astronóm a uče-

nec Jakob Lehmann. Uvie-

dol aj zriedkavejší dátum na 

ktorý môže padnúť Veľkonoč-

ná nedeľa. Oblievanie i šibanie prišlo na 

Slovensko v 9. storočí. Svoje korene má 

údajne ešte v Jeruzaleme keď po ukri-

žovaní Krista rímsky vojaci rozháňa-

li dav korbáčmi a vodou. Prvá pohľadni-

ca s veľkonočnou tematikou bola v An-

glicku v roku 1898 a bol na nej nakres-

lený zajačik. 

Veľkonočné sviatky majú svoje neza-

meniteľné symboly Je to vajíčko, zajačik 

a kraslice. Vajíčko predstavuje plodnosť 

a úrodnosť.

Nech sa už vážení občania rozhodne-

te stráviť veľkonočné sviatky kdekoľvek, 

príjemné prežitie v kruhu rodiny Vám 

želá váš Občasník. 

I. Močko

OD FAŠIANGOV K VEĽKEJ NOCI
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Obecné zastupiteľstvo (OZ), zasadalo 

od začiatku roka 2012 jeden krát a to 29. 

februára 2012. Verejné zasadnutie OZ 

zvolal starosta obce Jozef Balážik poz-

vánkou. 

 Zúčastnilo sa ho 8 poslancov z 9 (Mi-

roslav Bosý sa ospravedlnil) a preroko-

vali tieto body programu:

Overovateľmi zápisnice sú – Mgr. An-

drea Pániková a Ľubomíra Lukáčová

Starosta obce informoval prítomných o 

postupe prác na výstavbe 30 b.j. II. na 

Školskej ulici, kde kolaudácia by mala 

prebehnúť v mesiacoch august – októ-

ber 2012. Ďalej starosta obce informoval 

o kolaudácii projektu „Revitalizácia cent-

rálnej zóny Veľké Ripňany časť Behynce“.

V ďalšom bode programu predniesla 

hlavná kontrolórka obce Margita Bosá 

správu hlavného kontrolóra Obce Veľké 

Ripňany.

Poslanci sa zaoberali situáciou vo futba-

lových kluboch - OFK Veľké Ripňany a 

v OFK Behynce. Starosta obce bude in-

formovať poslancov OZ s výsledkom ďal-

šieho pokračovania oboch OFK po vý-

ročných schôdzach, ktoré zorganizujú 

kluby v mesiaci marec 2012.

Starosta ďalej informoval o nutnosti ore-

zanie a vypílenie stromov na miestnych 

cintorínoch vo V. Ripňanoch, v Behyn-

ciach. Následne bola vzaná na vedomie 

žiadosť Ľuboša Kupca, bytom Veľké Rip-

ňany, o kúpu pozemku v lokalite Studená 

dolina, kde žiadateľ je zaradený do data-

bázy žiadateľov. Rozdelenie pozemkov a 

ich následný odpredaj v lokalite Studená 

dolina je pozastavený z dôvodu slabej 

kapacity elektrickej energie. Obec po-

žiadala ZSE a.s., o dobudovanie trans-

formačnej stanice v danej lokalite. 

Poslanci sa ďalej zaoberali podnetmi a 

to : 

• informáciou o zmenách a signalizácii, 

ohľadom jadrových zariadení Jaslov-

ské Bohunice.

• požiadavkou na osadenie nového zr-

kadla na križovatke Nitrianska/Hlo-

hovecká, pred Penziónom Ryban-

ský. Vzhľadom na to, že vozovka nieje 

v správe obce, požiadame RSC Topoľ-

čany a zjednanie nápravy.

• informáciou o prerušení vedenia roz-

hlasu a verejného osvetlenia na Sta-

ničnej ulici v Behynciach.

• výrubom mladého stromového poras-

tu na cintoríne Vieska.

• zjednaním nápravy na vypúšťanie 

žúmp a odpadov na Hlavnej ulici v Be-

hynciach.

• žiadosťami NZZ - Obvodný lekár Veľké 

Ripňany s.r.o., DENTIM s.ro., HE-

LA-MED s.ro. ohľadom prehodnote-

nia výšky nájmu za priestory v OZS 

V. Ripňany. K uvedenému je prijaté 

VZN o prenájme nebytových priesto-

rov vo vlastníctve obce

Ďalším bodom programu bola vzniknu-

tá situácia ohľadom prenájmu pozem-

ku futbalového ihriska Veľké Ripňany. 

Na žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy 

medzi zmluvnými stranami : Obec Veľké 

Ripňany / JUDr. Vladimír Kolník Považ-

ská Bystrica a spol., ohľadom pozemku 

pod futbalovým ihriskom vo Veľkých Rip-

ňanoch, s návrhom OZ na zámenu po-

zemku s obcou Veľké Ripňany. OZ spl-

nomocnilo starostu obce na dojednanie 

podmienok. 

Schválené vo Veľkých Ripňanoch, dňa 

29.02.2012 (prítomní 8, neprítomný 1, 

za 8 , zdržal sa 0, proti 0).

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Výročná schôdza bola zvolaná pozvánkou predsedom klu-

bu Mgr. Martinom Frťalom na deň 02.03.2012 o 17,30 hod. v 

zasadačke Obecného úradu vo Veľkých Ripňanoch. Výročná 

schôdza sa konala za účasti nadpolovičnej účasti členov OFK 

Veľké Ripňany podľa priloženej prezenčnej listiny.

 Výročnú schôdzu OFK Veľké Ripňany otvoril predseda 

OFK Veľké Ripňany Mgr. Martin Frťala. Po odsúhlasení pro-

gramu prítomní členovia poverili riadením schôdze MVDr. Mi-

roslava Minksa.

 Overovateľmi zápisnice sa stali : Mgr. Juraj Hertel, Melichar 

Csóka st.

Návrhová komisia v zložení PhDr. Jozef Krištof, Juraj Oravec 

st. a Martin Vlasák zverejnili návrh zloženia nového výboru a 

kandidáta na predsedu OFK Veľké Ripňany v tomto zložení: 

Predseda OFK :  MVDr. Miroslav Minks

Tajomník :  Miloš Fekete

Pokladník  Miroslav Bosý

Členovia výboru OFK: Štefan Glos, Ján Košík st., Melichar 

Csóka st., Jozef Jelšic st., Marián Gregorička st. , Miroslav 

Judák, Juraj Oravec st., Jozef Hubinský

Nasledovala verejná voľba predsedu OFK a výboru OFK, kde 

návrh na predsedu a výbor bol schválený všetkými zúčastne-

nými členmi OFK Veľké Ripňany. Po voľbe nasledoval prího-

vor nového predsedu OFK Veľké Ripňany – MVDr. Mirosla-

va Minksa.

Po príhovore predsedu klubu v rôznom vystúpil s príhovorom 

Jozef Jelšic st., kde analyzoval minulý a súčasný futbal v obci 

a výhľad na ďalšie obdobie. Po analýze nasledoval návrh sú-

pisky hráčov na sezónu 2012 / 2013.

V ďalšom bode výročnej schôdze vystúpil PhDr. Jozef Krištof 

s plnením rozpočtu za uplynulý rok 2011 a s predložením roz-

počtu pre OFK na rok 2012 od Obce Veľké Ripňany

 VÝROČNÁ SCHÔDZA OFK VEĽKÉ RIPŇANY,
ZVOLILA NOVÉ VEDENIE OFK
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Narodili sa
Ema Grimshaw

Angelo Novotný

Timea Vlasáková

Dário Slušník

Natália Jakubíková 

Vitaj medzi nami!

Uzavreli manželstvo
Michaela Uhlíková a Michal Jánošík 

B l a h o ž e l á m e !

Opustili nás
Margita Navárová 87 rokov

Irena Frťalová 83 rokov

Jozef Šebesta 57 rokov

Michal Varšava 69 rokov

Albín Ševčík 83 rokov

Juraj Mikula 48 rokov

Jozef Citorík  62 rokov

Spomíname...

Okrúhle životné
jubilea slávia

50 rokov

Frťalová Lýdia, Ing.

Karvay Miloš

Polák Vladimír

Škorvagová Mária

55 rokov

Sýkora Pavol

Rybanský Štefan

Hanzlík Milan

Mišinová Eliška

Gregoričková Soňa

Pavlovičová Anna

60 rokov

Knížat Dušan

Merašický Jozef

Močko Jozef

Gogola Rudolf

65 rokov

Hubinský Pavel

Urminská Lýdia

Merašická Mária

70 rokov

Minarovičová Magdaléna

Plešková Božena

Nagy Jozef

Suja Pavol

75 rokov

Frťalová Mária

Chalániová Agneša

Pavlíková Lýdia

Beňo Rudolf

80 rokov

Bosá Valéria

85 rokov

Bielich Rudolf

Krajčová Mária

90 rokov

Petrusová Mária

Valachová Mária

Všetkým prajeme veľa zdravia do ďal-

ších rokov života!

Veľké Ripňany, dňa 02.04.2012, J.P..

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA JANUÁR – MAREC 2012
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Vodorovne: A. TRETIA ČASŤ TAJNIČKY – B. Pripravuj obed – 

pridajú na chuti – otrok. C. Mužské meno – rieka vo Francúz-

sku – mesto na Morave – D. Starožidovský kráľ – vlákno z ko-

kosových orechov – cudzia predpona (osem). – E. Zoskupe-

nie troch kariet v kartovej hre – japonský motocyklový prete-

kár – rádiotelegrafi cké volanie o pomoc. – F. južné ovocie – PI-

ATA ČASŤ TAJNIČKY – sídlo v Nemecku. – G. osobné záme-

no – zlúčenina uhlíka s kovom – odpočíva. – H. Voltampér – tr-

valá teplomilná rastlina. – európska komisia skr.

Zvisle: 1. DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY (prvú tvorí nadpis). – 2. 

Slovenská akadémia vied – rieka vo Francúzsku – 3. Pred-

ložka – spiatočník – čistidlo na motory – pojem duše u Egyp-

ťanov. - 4. Ozvena – ŠTVRTÁ ČASŤ TAJNIČKY – kosil . – 6. 

Osobnosti – nemecký zberateľ ľudových piesní – 6. Ktosi – 

stroj na úpravu ľadu. – 7. Jeden nemecky – dámsky klobúčik – 

rieka vo Francúzsku. – 8. Moja osoba – známy fi lmový pes kri-

minalistov – názov X hovorovo – ruský súhlas. – 9. Predmet vo 

vzduchu – mesto v Nemecku – 10. UKONČENIE TAJNIČKY.

Pomôcky: ODON, OKTA, AOKI, AKEN, ERK, AIN, EPEKOIR, 

TOKA
I.Močko

 Marec je nielen prvý jarný mesiac, ale aj Mesiac knihy. 

Pri tejto príležitosti zavítala na našu školu pani spisovateľka 

Zdenka Laciková, rodáčka z Prašíc, momentálne žijúca v Kop-

čanoch. 

 Zvedavé očká detí najskôr ohodnotili jej milý úsmev, čím si 

ihneď získala ich sympatie. Porozprávala nám o svojich za-

čiatkoch v literárnej tvorbe a čo to aj zo súkromného života. 

Zveršovala mnoho rozprávok, povestí, ale aj regionálnych de-

jín. Potom nasledovalo množstvo zvedavých otázok, na ktoré 

pani spisovateľka zaujímavo, niekedy aj humorne odpovedala. 

 Svojím vystupovaním vytvorila príjemnú atmosféru, ktorú 

využili aj deti na neformálne rozhovory. Na záver sa konala au-

togramiáda.

 Naši žiaci odchádzali z tejto besedy plní dojmov a zaujíma-

vých informácií. Tešíme sa na ďalšie takéto inšpirujúce stret-

nutia.
E.Bartová

OSEMSMEROVKA

SPISOVATEĽKA V ŠKOLE
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Čo je Medzinárodný deň detskej knihy?

Slávi sa v deň narodenia veľkého rozprávkara - dánskeho spi-

sovateľa Hansa Christiana Andersena (2. 4. 1805 - 4. 8. 1875).

Podnet k oslavám tohto dňa dala v roku 1967 medzinárodná 

mimovládna organizácia UNESCO IBBY - International Board 

on Books for Young People (Medzinárodná únia pre detskú 

knihu). Jej cieľom je združovať organizácie a jednotlivcov z ce-

lého sveta v záujme podpory vydávania a rozširovania hod-

notných detských kníh.

Súčasťou osláv Medzinárodného dňa detskej knihy je posol-

stvo spisovateľa určené všetkým deťom na svete a plagát, kto-

rý pripravujú jednotlivé národné sekcie.

Slovensko malo patronát nad celosvetovými oslavami v roku 

1986 a 2006.

V roku 2012 má patronát Mexiko.

http://www.ibby.org/index.php?id=317 

Tento rok sa konal týždeň slovenských knižníc 26.3.-2.4.2012. 

Do tejto akcie sme sa zapojili aj my. Dňa 28.3. navštívili obec-

nú knižnicu naše deti z MŠ Veľké Ripňany. Z triedy VČIEL-

KY sa zúčastnilo 14 detí: Karin Bobulová,Richard Beňo,

Timea Mikulová,Frederik Svorad,Simona Janičová,Dávid Belko, 

Matúš Frťala,Marianna Lesayová,Adrián Pánik,Martin Balá-

žik,Nina Vlasáková,Oliver Gajdica, Sára Borbélyová a Matúš 

Ondruška.

Dňa 29.3.navštívili naše deti knižnicu opäť. Z triedy LIEN-

KY sa zúčastnilo 15 detí: Tamara Pániková, Jakub Krištof, 

Adriana Balážiková,Matúš Glos,Monika Kotlárová, Patrik 

Jakubička, Karin Zacharová, Tomáš Ondrej, Pavlínka Mikulá-

šová, Adam Rondoš, Emma Pecháčová, Andrej Gogoľa, Mi-

chal Kellner, Timotej Hajdušek a Adam Balážik.

Deti sa zapísali ako noví čitatelia a zároveň si požičali nové 

detské knihy z našej obecnej knižnice.

Obecná knižnica je otvorená pre všetky vekové kategórie 

v dňoch:

Po: 8 30h. - 11 00h. 12 00h. - 15 00h.

St: 8 30h. - 11 00h. 12 00h. - 15 00h.

Pia:8 30h. – 11 00h.

e-mail:andrea@centrum.sk, 0911/745 021

Andrea Balážiková, knižničná

13.ROČNÍK TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

2. APRÍL 2012 MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ KNIHY,
AJ V NAŠEJ KNIŽNICI

Dňa 1. februára 2012 sa na ZŠ Gogoľova ul. Topoľčany usku-

točnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu repre-

zentovali 3 žiaci v 2 kategóriách. V kategórii E bol úspešným 

riešiteľom žiak 7. A triedy Martin Borbély. Umiestnil sa z 18 

žiakov na 6. mieste Zo 100 bodov získal 77. V kategórií D 

reprezentovali žiačky Kristína Beňová a Kristína Mazáková, 

žiačky 8. A triedy.Obe žiačky boli veľmi úspešné. K. Mazáková 

obsadila 1. miesto. Zo 100 bodov získala 88. K. Beňová získa-

la 3. miesto s počtom bodov 70.Žiačka K. Mazáková bude dňa 

3. apríla 2012 reprezentovať školu v krajskom kole Dejepisnej 

olympiády na Gymnáziu Golianova Nitra. Žiakom patrí vďaka 

za poctivú prípravu, zvlášť za ochotu učiť sa nad rámec učeb-

ných osnov ZŠ. Ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentá-

ciu. Blahoželáme. K. Mazákovej želáme úspešný výsledok aj 

v krajskom kole.
Mgr. J. Jančovič

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – ÚSPEŠNÍ REPREZENTANTI
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OK V STREĽBE ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ A OG V OKRESE TO-

POĽČANY sa konalo 17.februára 2012 v Prašiciach .

 Ani tento rok tam nechýbali žiaci zo ZŠ s MŠ Veľké Ripňany. 

A veru sa nám darilo! Družstvo mladších žiakov a žiačok (An-

talík Roman, Pánik Šimon a Beňová Kristína) nastrieľalo 580 

bodov a získalo 1. miesto. 

Druhé družstvo mladších žiakov a žiačok (Svorad Andrej, Pro-

cháska Richard a Krystýnková Nikola )nastrieľalo 576 bodov 

a umiestnili sa na 2. mieste. Družstvo starších žiakov a žiačok 

(Ďuračka Daniel, Judáková Katarína a Knížat Vladimír) získa-

lo 1. miesto s počtom bodov 738. Druhé družstvo ( Mazáková 

Kristína, Szkuban Samuel a Silvia Hubinská) s počtom bodov 

717 obsadilo 2.miesto.

 Každý žiak súťažil aj ako jednotlivec. V tejto individuálnej sú-

ťaži ,v kategórii mladších žiačok získala 1. miesto Kristína 

Beňová (nastrieľala 227 bodov) a na 2. mieste sa umiestni-

la Kristína Mazáková (nastrieľala 227 bodov). V kategórii star-

ších žiačok 1. miesto obsadila Katarína Judáková (264 bodov) 

a 2. miesto Silvia Hubinská (244 bodov). 

Zahanbiť sa nedali ani starší chlapci - 1.miesto si vystrieľal 

Skuban Samuel (246 bodov) a 2. miesto Vladimír Knížat (244 

bodov).

Týmito výkonmi si žiaci našej školy vybojovali postup na 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ NITRIANSKEHO KRAJA, ktoré 

boli 16.3.2012 v Svätom Petri, kde si družstvo starších žiakov 

vybojovalo krásne 3. miesto ! 

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej 

školy i topoľčianskeho okresu.

AKO SA ŽIACI NAŠEJ ŠKOLY PRESTRIEĽALI 
NA ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ NITRIANSKEHIO KRAJA

*získané ocenenia a diplomy*získané ocenenia a diplomy

Mladší žiaci – 1. miestoMladší žiaci – 1. miesto Mladší žiaci – 2. miestoMladší žiaci – 2. miesto
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ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ NITRIANSKEHO KRAJA (Svä-ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ NITRIANSKEHO KRAJA (Svä-

tý Peter) – 3. miestotý Peter) – 3. miesto

Starší žiaci – 2. miestoStarší žiaci – 2. miestoStarší žiaci – 1. miestoStarší žiaci – 1. miesto

Najúspešnejší jednotlivciNajúspešnejší jednotlivci

Aj naša škola sa pripojila k stovkám ďalších 

materských, základných, stredných, špeciál-

nych a umeleckých škôl na Slovensku, kto-

ré jednoduchým spôsobom a s podporou 

UNICEF zapájajú rozvojové vzdelávanie do 

svojho vyučovania.

Rozhodli sme sa zapojiť do týchto aktivít:
• 90-minútová prezentácia Dve tváre jedného sveta, kto-

rú odviedol pedagógmi vyškolený dobrovoľník Slovenského 

výboru pre UNICEF priamo na našej škole. Táto prezentá-

cia sa na našej škole uskutočnila 28. februára 2012. So 

žiakmi besedoval Junior ambasador Ameer Mayyahi, 

ktorý pochádza z Iraku a študuje v Trnave.

• Zapojenie žiakov do predaja vianočných pohľadníc 

UNICEF. Žiaci-dobrovoľníci predajom pohľadníc podporili 

jednak dlhodobé projekty UNICEF na pomoc deťom v ohro-

zení a jednak svoju vlastnú školu. Predaj týchto pohľadníc 

prebiehal na Veľkoripnianskych vianočných trhoch (decem-

ber 2011) a možno práve vy ste ich kúpou tejto pohľadnice 

podporili. Ďakujeme!

• Zapojenie žiakov do kampane 

Týždeň modrého gombíka. 

Žiaci-dobrovoľníci môžu vlast-

ným pričinením ovplyvniť osud 

a lepší život detí na celom sve-

te, ktoré potrebujú pomoc. Táto 

aktivita nás čaká v máji. Verí-

me, že aj občania Veľkých Rip-

nian podporia deti na celom 

svete.

ŠKOLA SPOLUPRACUJÚCA S UNICEF
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Situácia v užívaní drog je u mladých ľudí v dneš-

nej dobe dosť rozšírená. Vzrastá počet tých 

čo okrem legálnych drog (alkohol. ta-

bak) žiaľ užívajú nelegálne omamné 

a škodlivé látky. Mnohí no najmä 

mládež otvorila dvere dokorán 

a nechali tieto omamné prostried-

ky vstúpiť a veľa je tých čo už 

nenachádzajú cestu späť. 

 Pravda najmä mladí chcú vy-

skúšať všetko nové a je zará-

žajúce, že je to práve mládež 

medzi 12-16 rokoch. Ako štatisti-

ka uvádza priemerný vek závislých 

na Slovensku je 22 rokov. A vraj oko-

lo 15 tisíc je tých, ktorí aspoň raz užili 

nejakú drogu. No situácia sa mení tak, že 

niektorí odchádzajú a iní zase prichá-

dzajú. Tento kolotoč sa stále opakuje. 

Okolo 75% sú muži a zvyšok ženy. 

Znepokojujúce je to, že prevencia 

akosi zaostáva. Odborníci stano-

vili také tri základné faktory:

RODIČIA- vzor.

Deti majú od malička vychová-

vať a upozorňovať na obrovskú 

škodlivosť drog. No ukazuje sa, 

že najviac začínajú ilegálne drogy 

užívať fajčiari.

PRIATEĽIA.

Mladiství často prichádzajú do okru-

hu priateľov kde sa užívajú aj ilegál-

ne drogy a keď nemajú dostatok síl 

podľahnú priateľom a nešťastie je 

na svete. Mnohí nevedia si po-

vedať, že za žiadnych okolnos-

tí niet.

ŽIVOTNÁ SITUÁCIA.

Mnohí mladí trpia akoby takou 

menejcennosťou. Treba ich pre-

to vychovávať tak, aby sa cítili sil-

ní. Aj oni sami by si mali veriť, že si-

tuácia sa dá zvládnuť, len treba pevnú 

vôľu a chcieť sa popasovať s problémami. 

Niekedy vážny signál je aj ten - nezodpoved-

nosť chodiť poza školu.

 Niečo o drogách

Lisovaná živica kvetov konope sa predáva 

ako hašiš a suché časti rastlín ako ma-

rihuana. Kokaín sa získava z rastliny 

koka. Užívanie, fajčenie, prehĺtanie 

a tiež aj aplikácia do žily. Menej a 

už rozšírenejšie sú LSD, extáza 

či opiáty. Je potrebné tí čo dro-

gu užívajú alebo ju chcú užívať 

najskôr zistili čo toto užívanie 

prinesie pre jeho zdravie. Naj-

skôr pri užívaní sa zdá veselosť 

či smiech ale prichádza pasivi-

ta, nespavosť, nechuť do jedla, po-

cit strachu, napätia, nezhovorčivosť, 

červené oči, psychické zmeny, poru-

chy orientácie, nepokoj, zmena vnímania 

a ďalšie nežiadúce účinky.

 Nezostáva nič iné týmto ľuďom 

ako skutočná snaha, vôľa a odhod-

lanie zbaviť sa čo najskôr návykov 

na drogu. 
I. Močko

DROGY
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Niekedy to bolo módou nechať si vytetovať neja-

ké zaujímavé obrázky či nápisy. Veľa závi-

selo aké farby sa použili. Boli to oby-

čajne modré, čierne, zelené i červe-

né. Zistilo sa, že svetlé farby robia 

problémy. Tetovanie vzniká vne-

sením cudzorodých pigmen-

tov do podkožia. Rôzne farbivá 

v ktorých sa vyskytujú kovy 

ako chróm, kobalt, ortuť, ti-

tan, ale tiež aj iné. Nevyvo-

lávajú len kozmetický efekt v 

podobe nápisu či obrázku. No 

môžu pôsobiť ako alergény, pro-

ti ktorým telo vytvára stálu zápa-

lovú reakciu. Tá sa môže prejaviť 

nielen na mieste tetovania ale aj roz-

siahlymi kožnými vyrážkami. Hro-

zia však aj infekčné choroby- hepatitída či 

AIDS. Tetovanie môže zanechať nielen telesné 

ale i duševné následky.

 No po istej dobe sa vytetovaný motív stáva už nežiadúcim 

účinkom. Úplné odstránenie je však problematic-

ké a závisí aj od mnohých faktorov. Pre tých 

ktorí túžia po obrázku na vlastnom tele, 

odborníci priamo varujú. Ak sa chcú tí 

ktorí sú tetovaní zbaviť tohto nedu-

hu musia sa podrobiť brúseniu so 

špeciálnym postupom. Ten vý-

kon sa predvádza erbiovým la-

serom. Ten sa používa zlúpa-

ním kožného tkaniva po ten-

kých vrstvičkách, tenkých nie-

koľko tisícin milimetra. Najlep-

šie sa pracuje s čiernym teto-

vaním. Na začiatku treba pod-

stúpiť skúšku, čiže testovací zá-

žitok malého rozsahu. Najlepšie sa 

treba obrátiť na odborníka špeciálne-

ho pracoviska. Na odstraňovanie sa po-

užíva zbrusovací či vyhladzovací laser. Po 

tomto zákroku je potrebné vyvarovať sa aspoň 10 

dní priamemu slnku. 
I. Močko 

Prišla jar, prebudila sa príroda a aj my ju poctíme svojou ná-

vštevou. Čo na nás číha si ani neuvedomujeme. Sú to maličké 

kliešte, ktoré nám poriadne komplikujú život. Ak ich včas 

neobjavíme a neodstránime, môže to mať ne-

bezpečné dôsledky. Spôsobujú horúčko-

vité ochorenie, ktoré postihuje nervo-

vý systém človeka. Výskyt kliešťov 

je u nás ohniskový. Teda nájde-

me ich prakticky na celom území 

Slovenska a to od nížin až po 

horské pastviny. Nositeľom ví-

rusu sú všetky vírusové štádiá 

kliešťa. Nebezpečné miesto 

vpichu – uhryznutia, sa preja-

vuje svrbením a sčervenaním 

pokožky.

Máte kliešťa, tak čo s ním ?

Tu je odporúčanie RNDr. Jouefa 

Brestovského: „Roky používam jednu 

metódu, ktorá sa mi osvedčila – pomocou 

hustej mydlovej peny. Pri použití tejto metódy 

sa kliešť uvoľní sám. Vyhnete sa tak jeho poškodeniu 

pri vytláčaní z pokožky. Na prst si naberte hustú mydlovú penu 

a niekoľkokrát pošúchajte telo kliešťa. Za pár sekúnd je vonku. 

Postihnuté miesto opláchnite vlažnou vodou a vydezin-

fi kujte“.

Viete že ...

na Slovensku sa vyskytuje 10 dru-

hov kliešťov. Najznámejší je kliešť 

obyčajný (Ikodes ricinus). Vírus 

kliešťovej encefalitídy prenáša-

jú 2 % populácie kliešťov. Pro-

ti tomuto vírusu nevytvára telo 

človeka protilátky. Kliešť sa 

živí krvou hostiteľov. Samička 

kliešťa sa dokáže zväčšiť 200 

– násobne. Krv používa na pro-

dukciu 2000 vajíčok. Ak by sa 

mal nasýtiť krvou, tak by mal byť 

zakliesnený 6- 14 dní. 

I. Močko

TETOVANIE

MALÝ TERORISTA
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Štatistika vraví, že nadváha bude onedlho nepríjemný pro-

blém vo väčšine civilizovaných krajín. V priebehu storočí prib-

údali na ľuďoch centimetre, ľudia rástli, ale najnovšie pribúda-

jú kilogramy. Pravda, dobrá správa to nie je.

 Čím to nastáva? No nielen že si ľudia dnes osvojili sedavý 

spôsob života ale tiež nezdravý jedálny lístok, ktorý je až pri-

veľa bohatý na tuky a kalórie. Výsledok je nárast nadváhy. Ako 

štatistiky zverejňujú výsledky v Amerike, sú to už rozmery epi-

démie. Najnovšia štatistika z tohto roku uvádza, že v Amerike 

je už vyše 30% obéznych ľudí, v Anglicku je to 23% a na Slo-

vensku 22,5%. Zarážajúce pritom je, že deti nadobúdajú nad-

váhu. Dnes náš organizmus bojuje s nadbytkom jedla. Pre-

to mnohí vravia, že hlad je zdravší ako prejedanie. Odborníci 

vravia, že je už 5 minút po dvanástej. 

 Kým v roku 1980 priemerný muž vážil okolo 73kg a žena 

62kg, v roku 2000 to bolo už 81,6 a 68,8 kilogramov. Šialený to 

skok a polovica ľudstva zomiera hladom, druhá z presýtenos-

ti. Lekári špecialisti tvrdia, že za posledných 30 rokov stúpol 

všeobecný nárast obezity o 75%. Vravia, že sú to zlé stravova-

cie návyky a najmä nedostatok pohybu. Pohyb v dnešnej dobe 

takmer zlyhal. Dnes ak by nešiel autobus, ktorý žiak by šiel do 

školy pešo? Minulosť ale bola iná. Kto by dnes šiel do sused-

nej obce do kostola pešo? Iba autom, ale to nieje žiadny po-

hyb. Iste poviete, že v minulosti sa zabíjalo v každom dome, 

prečo potom nadváha nestúpla? Ľahká odpoveď- veď v mi-

nulosti človek na dedine bol od jari až do jesene na poli, drel 

a lopotil, a to jedlo naviac tak ako sa ľudovo hovorí spálil. Nič 

sa z toho neukladalo v tele. Dnes už takmer všetko nahradili 

stroje a človek tým zostal bez pohybu. Tiež či i v škole je dosta-

tok pohybu. Žiaci prídu domov, urobia si úlohy a potom nasle-

duje televízia a počítač. Často i do neskorých nočných hodín. 

Ešte šťastie, že sú na svete kolieskové 

korčule ktoré veľmi dobre podporujú po-

hyb. Mamičky často ponúkajú deti slad-

kosťami, sladenými malinovkami, zákus-

kami a pod., čo všetko pomaly pribúda 

na hmotnosti.

 Ľudské telo získava energiu na 

všetky životné funkcie len z potravy. Tak 

by malo pre každého platiť, že množstvo 

energie ktorú potravou príjmeme sa má 

rovnať množstvu ktoré náš organizmus 

spotrebuje. Ak však príjme viac, začne si 

ju ukladať do zásoby vo forme tuku. Mlá-

denci stratili vojenskú službu, ktorá im 

naozaj poskytla veľa pohybu. Dnes sku-

točne najviac chýba pohyb a zase po-

hyb. Problém- nedostatok pohybu. Čas 

sa trávi pri televízii- dlhé seriály, dlhé se-

denie bez pohybu, počítače autá, výťa-

hy a napokon kalorická strava. Lekári doporučujú začať s pre-

chádzkami, chôdza má množstvo priaznivých účinkov na náš 

obehový systém, optimalizuje krvný tlak, zvyšuje výkonnosť 

srdca a je tiež vynikajúcim prostriedkom na upravenie hmot-

nosti, podporuje krvný obeh, zlepšuje zásobovanie tela kyslí-

kom a vylučovanie toxických látok z organizmu. Zlepšuje sa 

činnosť čo má podstatný vplyv na psychiku. Dnes však vy-

chádzky vystriedali televízne seriály. Prechádzky sú výborným 

liekom proti rôznym neduhom. Tiež by sme mali obmedziť bie-

le pečivo ako i chlieb. Svetoznámy odborník doktor Fugelhom 

z Fínska vyhlásil- budúcnosť nie je ružová, generácie po nás 

budú ešte tlstejšie ako my.

I. Močko 

TICHÁ EPIDÉMIA NA POSTUPE - NADVÁHA
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Spolu za všetky okrsky obce Veľké Ripňany: 

počet voličov zapísaných v zozname obce : ...........................................1753

počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: ...........................................1014 (57,8 %)

počet platných odovzdaných hlasov: ......................................................1003 

okrsok č. 1. Veľké Ripňany

počet voličov zapísaných v zozname vo volebnom okrsku: ......................738

počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: .............................................420 ( 56,9 % )

počet platných odovzdaných hlasov: ........................................................414 

okrsok č. 2. Veľké Ripňany

počet voličov zapísaných v zozname vo volebnom okrsku: ......................692

počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: .............................................392 ( 56,6 % )

počet platných odovzdaných hlasov: ........................................................388 

okrsok č. 3. Behynce

počet voličov, zapísaných v zozname vo volebnom okrsku: .....................323

počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: .............................................202 ( 62,5 % )

počet platných odovzdaných hlasov: ........................................................201

Číslo strana spolu Okrsok 1. Okrsok 2. Okrsok 3.

1. Zelení 3 1 0 2

2. KDH 122 43 35 44

3. SDĽ 0 0 0 0

4. Slovenská národná strana 48 15 20 13

5. Obyčajní ľudia a NO 62 29 26 7

6. Sloboda a solidarita 24 6 11 7

7. Právo a spravodlivosť 4 2 2 0

8. Náš kraj 0 0 0 0

9. Strana zelených 5 2 1 2

10. ĽS Naše Slovensko 10 5 4 1

11. SMER-SD: 652 278 264 110

12. Zmena zdola DUS 5 4 0 1

13. Národ a spravodlivosť 1 1 0 0

14. Komunistická strana Slovenska 3 1 1 1

15. Strana Rómskej únie na Slovensku 0 0 0 0

16. MOST-HÍD 6 3 1 2

17. 99% - občiansky hlas 11 4 5 2

18. Ľudová strana - HZDS 8 2 6 0

19. STRANA + 1 hlas 1 0 0 1

20. Robíme to pre deti – Slobodné fórum 3 2 0 1

21. Obyčajní ľudia 1 1 0 0

22. SDKÚ – Demokratická strana 27 11 7 9

23. Strana občanov Slovenska 0 0 0 0

24. Strana maďarskej koalície 0 0 0 0

25 Strana slobodného slova N. Mojsejovej 6 5 1 0

26. Strana živnostníkov Slovenska 1 0 1 0

VÝSLEDKY PARLAMENTNÝCH VOLIEB PODĽA OKRSKOV V OBCI VEĽKÉ RIPŇANY
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MUŽI
II. TRIEDA TOPOĽČANY

TO B/N. Streda - Závada 0:1 (0:1), 24. vlastný (Hlavačka).

Norovce - H. Štitáre 5:0 (2:0), M. Ďurinský 2, I. Báleš 2, M. 

Báleš.

Kamanová - Tesáre 1:1 (0:0), Košecký (za domácich).

Čermany - V. Ripňany 0:1.

Kovarce - Chrabrany 5:0 (2:0), J. Jankovič 2, M. Činčura, E. 

Gregor, L. Krošlák.

Rajčany - Čeľadince 0:2 (0:0), A. Sák 2. 

Kuzmice - M. Ripňany 1:1 (1:0), Martin Kaman (za domá-

cich).

 1. Čeľadince 16 12 0 4 50:28 36

 2. Závada 16 10 3 3 29:16 33

 3.  Kuzmice 16 9 4 3 46:19 31

 4.  Rajčany 16 8 3 5 31:17 27

 5.  Čermany 16 7 3 6 36:23 24

 6.  Norovce 16 7 2 7 24:32 23

 7.  TO B/N. Streda 16 6 4 6 26:17 22

 8.  Tesáre 16 5 5 6 25:29 20

 9.  Kamanová 16 6 2 8 30:40 20

 10.  M. Ripňany 16 5 3 8 36:35 18

 11.  V. Ripňany 16 4 6 6 22:26 18

 12.  Kovarce 16 4 3 9 23:41 15

 13.  Chrabrany 16 3 5 8 21:38 14

 14.  H. Štitáre 16 3 3 10 18:56 12

III. TRIEDA TOPOĽČANY

Lipovník - Blesovce 3:3 (1:0), J. Kucharovič, P. Matejčík, I. 

Kubala – M. Bartoník 2, J. Gögh.

Tovarníky B – Šalgovce 4:2 (4:1), Múčka 2, Hesko, Lukáš 

(za domácich).

H. Chlebany – Behynce 5:3 (2:0), S. Gális 3, J. Hollý 2 (za 

domácich).

Orešany - Krušovce B 4:1 (2:0), Lanfer, Husár, M. Kusý, P. 

Porubský – Patrovič. 

Koniarovce - Hajná N. Ves 1:0 (1:0), P. Macho.

 1.  Tovarníky B 12 10 1 1 47:14 31

 2.  Koniarovce 12 9 1 2 33:15 28

 3.  H. Chlebany 12 9 0 3 36:23 27

 4.  Orešany 12 6 4 2 29:20 22

 5.  Krušovce B 12 5 3 4 22:19 18

 6.  Lipovník 12 5 2 5 23:28 17

 7. N. B. B/Vozok. 11 4 0 7 21:41 12

 8.  Hajná N. Ves 12 3 2 7 26:34 11

 9.  Šalgovce 11 3 1 7 28:24 10

 10.  Behynce 12 2 1 9 17:38 7

 11.  Blesovce 12 1 1 10 16:42 4

DORAST 
MO TOPOĽČANY - SKUPINA A 

V. Bedzany - N. Blatnica 3:2 (0:1), M. Tlstý 2, L. Kolenčík – M. 

Frťala 2.

Jacovce - Závada 3:0 kont. (hostia na zápas nepricesto-

vali).

Bojná - V. Dvorany 4:1 (0:1), J. Bečka 2, A. Zubák, P. Mize-

rák (za domácich).

Tesáre - Krtovce 3:2 (2:1), D. Gajdoš 2, S. Božik – P. Stanko 2.

Radošina - Tovarníky 4:0 (2:0), Horváth, Vičan, Jankovič, 

Pikna.

Nemčice - V. Ripňany 5:2 (2:1), M. Káčerik 3, T. Turčanský, J. 

Meluš – R. Herák, T. Beňo.

 1.  Radošina 15 13 1 1 69:15 40

 2.  V. Bedzany 15 12 0 3 67:30 36

 3.  Jacovce 15 10 2 3 68:23 32

 4.  V. Dvorany 14 9 2 3 52:21 29

 5.  N. Blatnica 15 8 2 5 43:32 26

 6.  Závada 15 7 2 6 46:27 23

 7.  V. Ripňany 14 7 2 5 44:28 23

 8.  Bojná 15 5 1 9 22:56 16

 9.  Prašice 14 5 0 9 24:48 15

 10.  Krtovce 15 4 2 9 23:53 14

 11.  Tovarníky 15 4 1 10 27:56 13

 12.  Tesáre 15 3 0 12 12:69 9

 13.  Nemčice 15 1 1 13 22:61 4

STARŠÍ ŽIACI
MO TOPOĽČANY - SKUPINA A 

Prašice - Radošina 0:0.

Tovarníky - Krtovce 25:0, M. Lešš 7, R. Vystavil 3, M. Šípoš 

3, I. Buday 3, P. Duša 3, P. Jonek 2, E. Turček, L. Sporina, S. 

Kvašaj, N. Toman. 

Jacovce - V. Ripňany 5:2 (2:1), M. Lacika 2, Šimun 2, E. Kar-

vay – Olah, Svorad. 

N. Blatnica – Kuzmice 6:0 (4:0), D. Vajdečka 2, M. Grznár, M. 

Miho, L. Fuksík, P. Krajčík.

Norovce - V. Bedzany 3:1.

1. Tovarníky 12 11 0 1 119:5 33

2. Bojná 11 10 1 0 81:1 31

3. N. Blatnica 12 8 2 2 39:19 26

4. Radošina 11 6 1 4 18:21 19

5. Norovce 12 6 0 6 28:36 18

6. Jacovce 12 5 0 7 29:54 15

7. Prašice 12 4 2 6 28:29 14

8. V. Bedzany 12 3 0 9 20:51 9

9. V. Ripňany 12 3 0 9 29:76 9

10. Kuzmice 12 2 2 8 11:48 8

11. Krtovce 12 2 2 8 10:72 8
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