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Vianoce 2008
Vianoce - najkrajšie sviatky roka, na ktoré sa každý z
nás neuveriteľne teší. Je to sviatok narodenia malého
Ježiška, deň darovania a obdarovávania sa navzájom.
Naše domy a príbytky sa v predvianočnej nálade iste
veľmi menia. Okná žiaria vločkami snehu, anjelikmi,
hviezdičkami... Len čo vstúpime do domu, pocítime
úžasnú vianočnú vôňu perníkov a rôznych dobrôt. No a
nakoniec stromček - ďalší neodmysliteľný symbol Vianoc.
Naša škola tiež žije týmito nádhernými sviatkami. Začalo
sa to zapálením prvej sviečky na adventnom venci,
nainštalovaním prekrásneho keramického Betlehema,
rozžiarenými vianočnými stromčekmi, vyzdobenými
triedami. No a ako to bude pokračovať? To už je len a
len na nás.

Mnoho šťastia, zdravia, lásky a spokojnosti v novom roku 2009 praje Obec Veľké Ripňany.
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Vianočná tvorivá dielňa
Štvrtkové popoludnie na našej škole patrilo len a len
Vianociam. V jedálni sa uskutočnila „Vianočná tvorivá
dielňa“, na ktorej sa vyrábali rôzne ozdoby a predmety
súvisiace s Vianociami. Hrala vianočná hudba, no
spievali sa i koledy. Túto vianočnú náladu vytváral pán
učiteľ Fox so svojím krúžkom. Na jednom zo stolov, ktorý
koordinovali p. uč. Macháčová i Vašková, sa vyrábali
ozdoby z hliny ako napríklad srdiečka, stromčeky,
hviezdičky i domčeky. Ďalšie dva stoly patrili papierovým
ozdobám a to nádherným hviezdičkám a anjelikom.
Tieto stoly viedli pani učiteľky Valentová, Chromíková,

Majerčinová, Mučková a Bartová. O maškrtné jazýčky
sa postarali p. učiteľky Chotárová, Mazáková, Lištiaková,
ktoré piekli slané i sladké oblátky a trubičky. Tieto sladké
a slané maškrty nesporne patria k Vianociam.
Naša jedáleň sa zmenila na malú dielňu kde v prekrásnej,
predvianočnej idylke sme sa na chvíľu pozastavili a
spolu pripravovali prekvapenia k Vianociam. Ďakujeme
za príjemné popoludnie a tešíme sa o rok!
V. Vadrnová, K. Rybanská, VIII.A
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SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
DECEMBER 2008
Narodili sa:
Aneta Chrástová
Karolína Bosá
Alexandra Grmanová
Lenka Chalániová
Kristína Blašková
Vitajte medzi nami!
Uzavreli manželstvo:
Josef Procházka a Mária Valachová
Milan Kreš a Terézia Majerská
Blahoželáme !
Opustili nás:
Jozef Dušanič ml.
Rudolf Siget
Július Pavlovič

48 rokov
72 rokov
85 rokov

Spomíname...
V mesiaci december 2008 životné jubileum oslávili:
50 rokov
Katarína Nováčiková
60 rokov
Mária Minarovičová
Eva Šlosáriková
Ing. Marián Lesay
65 rokov
Mária Havlíčková
Emília Jančovičová
75 rokov
Adriana Kunová
80 rokov
Jolana Chalániová
Laurinec Hlobik
Štefan Chaláni
Všetkým prajeme veľa zdravia
do ďalších rokov života!
Veľké Ripňany, dňa 9.januára
2009

Ocenenie monograﬁe Veľké
Ripňany.
Dňa 9. decembra 2008 sa konala v budove
Mestského úradu v Topoľčanoch milá slávnosť,
ktorej jedným z hlavných aktérov bola aj naša
obec Tríbečské múzeum spolu s Maticou
slovenskou vyhlásili v polovici roka súťaž o
najlepšiu monograﬁu regiónu Topoľčany. Z 19
prihlásených monograﬁí Národopisný odbor
Matice Slovenskej udelil osobitné ocenenie
v súťaži „Monograﬁa regiónu Topoľčany“ obci
Veľké Ripňany za monograﬁu obce.
Toto ocenenie prevzal starosta obce
Jozef Balážik z rúk Doc. PhDr. Ladislava
Mlynku CSc. Za obsah monograﬁe patrí
vďaka autorom (PhDr. Gertrúda Březinová
CSc., PhDr. Ivan Mrva, Mgr. Jozef Jančovič,
PhDr. Jozef Krištof, Alexander Urminský,
Elena Stručková, Alfréd Krogmann), ktorí ju
uviedli v roku 2006 počas osláv 850. výročia
prvej písomnej zmienke obce. Pripomeňme si
všetkých autorov:

Z rokovania obecného
zastupiteľstva
Poslanci na svojom poslednom zasadnutí
v roku 2008, ktoré sa uskutočnilo dňa
11.decembra 2008 sa zaoberali nasledovnými
bodmi :
Starosta obce informoval prítomných
poslancov o plnení rozpočtu za rok 2008.
Každý z poslancov bol na zasadnutí
oboznámený s jednotlivými položkami v
príjmovej aj vo výdavkovej časti.
V ďalšom bode informoval prítomných
poslancov o vykonaní inventarizácie majetku
obce k 31.12.2008 ,boli oboznámení s
inventarizačným zápisom
vypracovaným
jednotlivými inventarizačnými komisiami,
vymenovanými starostom obce na základe
príkazu starostu obce na inventarizáciu.
Schválili informáciu o vyradení nepoužiteľného
a nefunkčného majetku.
Poslanci sa zaoberali na rokovaní rozpočtami
na ďalšie tri roky. Po oboznámení a
prerokovaní predložených rozpočtov, schválili
programový rozpočet na rok 2009 a vzali na
vedomie rozpočty na roky 2010 a 2011.
Po prerokovaní ďalších informácií , ktoré
predložil poslancom obecného zastupiteľstva
starosta obce schválili prítomní poslanci

nasledovné všeobecne záväzné nariadenia :
-VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2009.
-VZN o určení miesta a času zápisu detí do
1.ročníka ZŠ.
-Zásady o hospodárení obce Veľké Ripňany.
Rokovanie poslancov OZ sa ďalej zaoberalo
predloženými žiadosťami od občanov obce:
Žiadosť o odkúpenie pozemkov v lokalite
Studená dolina – Ján Bachratý ml., Zuzana
Osuchová
-žiadosť Ing.Chramazdu o zaradenie do
poradovníka na pridelenie nájomného bytu
-žiadosť hnutia Kresťanských spoločenstiev
detí v Behynciach o ﬁnančnú výpomoc
-žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja v
Močenku o príspevok pre občana Jiřího
Beera.
Starosta obce informoval prítomných
poslancov OZ o udelení ocenenia v súťaži
„monograﬁa regiónu Topoľčany“za monograﬁu
Veľké Ripňany a Behynce od Národopisného
odboru Matice Slovenskej a Tribečského
múzea v Topoľčanoch.
MB
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Literárne Ripňany
Dňa 5. novembra sa uskutočnila v školskej
knižnici súťaž v literárnej tvorbe „Literárne Ripňany“.
Žiaci sa zahrali na spisovateľov a dokázali nám, že
vedia pekne samostatne tvoriť.
Umiestnenie: Poézia: 1.miesto – Gregoričková
M.-VIII.A
2. miesto – Valachová K.- VII.B
3. miesto – Majáková P.- VI.B
Próza: 1. miesto – K. Mazáková – V.A
2. miesto – K. Pechová – VII.A
3. miesto – Rondoš Ľ. – VI.A,
Bosá A. – VII.A
Víťazom blahoželáme a želáme veľa tvorivých
nápadov v ich spisovateľskom umení.

Stretnutie jubilantov
Na rok 2008 pripadlo stretnutie jubilantov
od 60. dožitých narodenín na 26. novembra 2008 v
kultúrnom dome vo Veľkých Ripňanoch. Starosta obce
a pracovníci Obecného úradu pripravili pre jubilantov
stretnutie a kultúrny program od žiakov Základnej
školy s materskou školou vo Veľkých Ripňanoch, ktorí

organizovali PaedDr. Valéria Lesayová, Mgr. Marián Fox,
Mgr. Ľubica Mazáková. V Programe vystúpila aj „prvá
dáma slovenského humoru“ Magda Paveleková a Gizka
Oňová.
JK (foto M.F.)
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XVIII. Rodičovský ples
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Veľké Ripňany a
ZŠ s MŠ Veľké Ripňany oznamujú, že
XVIII. rodičovský ples sa bude konať dňa 31.
januára 2009 o 20,00 hod. v budove školy.
Hudba: hudobná skupina DISK.
Cena vstupenky: 12,- € (360,- Sk) / osoba
Vstupenky je možno zakúpiť :
Veľké Ripňany – predajňa p. Renáta
Lešická
Veľké Ripňany – reštaurácia Sv. Florián p.
Lucia Krajčíková
Malé Ripňany - p. Marek Švec
Merašice - p. Peter Laták.
Srdečne Vás pozývame.

Mikuláš 2008
Na našu základnú školu opäť zavítal ten známy červený
bradatý ujo, ktorého majú v obľube všetky deti. Priviezol
ho krásny koč, ktorý ťahali dva koníky. Mikuláša sa už
od rána určite nevedeli dočkať všetky deti - malí i veľkí,
škôlkari ale aj školáci. Mikuláš v sprievode anjela a
dvoch čertov obdarovával všetky deti balíčkom plným
sladkostí a ovocia. Za tieto darčeky sa im žiaci v triedach

a deti v škôlke poďakovali básničkami a pesničkami.
Deň, kedy Mikuláš obdarováva všetky deti je pre nás
stále niečim výnimočný. Iste sa aj vy už teraz tešíte na
ďalší rok, kedy sa k nám tento bradatý ujo opäť vráti.
A odkaz od Mikuláša? „Poslúchajte deti moje“.JK (foto
M.F.)
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Uvítanie do života.
Po druhý krát Obec Veľké Ripňany zorganizovala
stretnutie rodičov a ich narodených detí na spoločnú akciu –
„Uvítanie do života občanov obce Veľké Ripňany“. Stretnutie
sa uskutočnilo v kultúrnom dome vo Veľkých Ripňanoch dňa
9.decembra 2008 za účasti Starostu obce Jozefa Balážika,
pracovníkov Obecného úradu vo Veľkých Ripňanoch, rodičova
detí narodených od 6.12.2007 (predchádzajúce stretnutie)
do 9.12. 2008 . O pekný program sa postarali žiaci Základnej
školy s materskou školou vo Veľkých Ripňanoch pod vedením
PaedDr.Valérie Lesayovej.
Deti narodené od 6.12.2007 do 9. 12. 2008:

Melánia Gajdošová, Andrej Gogola, Kristián Nováčik, Nikoleta
Klasová, Benjamín Močko, Michal Kellner, Paula Mikulášová,
Terézia Gáliková, Simon Uhlárik, Martin Mikuláš, Emma
Pecháčová, Martin Valent, Chiara Lesayová, Eliška Ella
Gáliková, Matej Gálik, Ema Krešová, Marián Rybanský,
Dominika Ondrušková, Filip Pecháč, Andrej Lukačovič, Adam
Kôpka, Aneta Chrástová
Celkovo sa narodilo za uvedené obdobie 22 detí,
ktorým prajeme všetko najlepšie do života v mene obce Veľké
Ripňany.
JK (foto Marián Fox a Jozef Kučerka)
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Vodné víly očarili...
Viete, že aj vo Veľkých Ripňanoch žijú vodné víly? Že
vraj ste o nich ešte nikdy nepočuli a nestretli sa s nimi?
Omyl. Žijú a stretávajú sa s vami každý deň . Sú to
žiačky našej ZŠ a navštevujú tretiu a štvrtú triedu. Už v
minulom školskom roku sme začali spoločne plniť úlohy,
vyplývajúce z projektu „Kde ešte tancujú vodné víly na
Slovensku.“
Občianske združenie ERA v spolupráci s Ministerstvom
životného prostredia so sídlom v Bratislave, vyhodnotilo
dňa 26.11.20008 plnenie úloh tohto projektu zameraného
na environmentálnu výchovu. Ceny pre víťazov boli
deťom odovzdané priamo na pôde budovy ministerstva
za osobnej účasti ministra životného prostredia Chrbeta.
Tohto slávnostného okamihu sa zúčastnili aj naše malé

Reprezentácia školy
Dňa 4.11.2008 sa konalo okresné kolo olympiády zo
slovenského jazyka v Topoľčanoch na ZŠ Škultétyho. Naša
žiačka Hanka Urminská z IX.A triedy sa umiestnila na 2.
mieste. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu našej školy!

vodné víly v krásnych kostýmoch, ktoré pútali pozornosť
všetkých prítomných. A že ich nebolo málo, svedčia o tom
aj čísla.
Vyhodnotenia sa zúčastnilo 50 škôl z celého Slovenska a
každú školu zastupovala približne desiatka vodných víl v
sprievode svojich pedagógov. Do projektu boli zapojené
tri generácie, približne 13 000 ľudí.
Naši žiaci obstáli v tejto silnej konkurencii výborne.
Ocenenia sme získali vo všetkých troch kategóriách výtvarnej / Silvia Pavlovičová, Medea Hubinská/
- literárnej / Alžbeta Urbaničová, kol. 3.- 4. roč./ a
environmentálnej, v ktorej naša škola získala zvláštne
ocenenie spomedzi všetkých účastníkov za prínos v
oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Poďakovanie
Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Veľké Ripňany
ďakuje žiakom, kolegom, Rade školy, Rade rodičov pri ZŠ
s MŠ Veľké Ripňany, všetkým rodičom a priateľom školy,
sponzorom, obchodným partnerom, všetkým, ktorí sa
akoukoľvek mierou zaslúžili o podporu, rozvoj, reprezentáciu
i prezentáciu školy na verejnosti v roku 2008.
Mgr. Jozef Jančovič, riaditeľ školy
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Naše žiačky vystrieľali bronz
V stredu, 12.11. 2008, sedem žiakov našej školy navštívilo
ZŠ v Prašiciach.
Konali sa tam Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovej
pušky. Na túto súťaž sa naši reprezentanti už dlho
pripravovali a nakoniec sa príprava určite vyplatila a
priniesla svoje ovocie. Družstvo dievčat sa umiestnilo na
3. mieste s počtom bodov 655- ( M. Repková nastrieľala
221 bodov, K. Mazáková- 217 a rovnaký počet získala aj
V.Vadrnová- 217b.)

Družstvo chlapcov sa umiestnilo na 4. mieste s počtom
bodov 664. ( L.Baláž – 234 b, P. Baláž – 218 b, M. Candrák
– 212 b). Do súťaže sme nasadili aj jednotlivca, a to
M.Beňa, ktorému to však nevyšlo podľa jeho predstáv. Za
tieto úspechy iste vo veľkej miere vďačíme p. uč. Mazákovej
, ktorá nás pripravovala v rámci streleckého krúžku a
zabezpečila aj odbornú pomoc z radov armády. J

Krížovka s tajničkou.
VODOROVNE: A. Začiatok tajničky (pokračovanie
nadpisu). B. Starožidovský kráľ – stepná víchrica –
slovenský básnik 1885-1936.C. Splav – prístroj na meranie
hĺbky mora – japonská abeceda.D. Nežné stvorenie
– plášť z ťavej srsti – cudzie mužské meno.E. ŠPZ
Eritrei – ohovorila – ukazovacie zámeno.F. Označenie
dlhotrvajúcej platne – obyvateľka Ríma – ampérhodina.G.
Spôsob, druh nemecky – druhá časť tajničky – mesto v
Sudane.
H. Krútňava – iracký drobný peniaz – predložka. I. Ázia
česky – český herec 1923-1995 – tvoria sa na pive.
J. Citoslovce mlsknutia – súostrovie v Japonsku –
ohraničená plocha. K. výmešok ľudského tela – diera –
sídlo v Dánsku. L. Štvrtá časť tajničky.
ZVISLE: 1. Župa v Maďarsku – piata časť tajničky – post
scriptum. 2. Zlúčenina kyseliny
s alkoholom – plytké vysokohorské sedlo. 3. Popevok
– sídlo vo Francúzsku – základná číslovka. 4. Iniciálky
Bernoláka – ruské mužské meno – čln na Rýne –
označenie českých lietadiel. 5. Sídlo v Etiópii – arabský
sultanát – stávková hra. 6. Skratka pre akademický titul
– ukončenie tajničky – vojenská jednotka skr. 7. Volanie
o pomoc – titul vládca Inkov – sídlo v Grécku. 8 Lietadlá
podľa Antonova – cenné papiere – kúpele v Belgicku –
grécke písmeno. 9.Vlastnou rukou skr. – značka cigár. 10.
Vymieňač iónov – predplatiteľ. 11. Tretia časť tajničky.
Pomôcky: ANS, ANOR, ÁRT, ASAA, AYA, LÍR, OKI,
OSIP, RION, ZULA.
I.Močko

K. Rybanská a V.Vadrnová VIII.A
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Aká si ulica.
Každý z nás denno-denne používame, čiže prechádzame ulicou
či už do práce, do obchodu, či vo voľnom čase na malú prechádzku
a podobne.
To všetko by bolo v najlepšom poriadku pravda, ak ešte k
tomu dbáme aj na bezpečnostné opatrenia, predpisy a zbytočne
nechodíme po vozovke, ale používame chodníky, ktoré sú určené
výlučne pre chodcov. Spýtajme sa: „ V akom stave si ulica?“ Či sa
po tebe nepovaľujú rôzne odpadky, ako obaly od cukríkov, čokolády
a iné. Tiež, dámy a páni, fajčiari, a čo tie krabičky od cigariet? Patria
oni na chodník, či na cestu, alebo do smetného koša. Nerobme si
smetisko na ulici. Iste máme odpadkové nádoby, kde tento odpad
uskladniť.
Viete, že vietor zvyšky odpadu poneviera po ulici. Kultúra

obce sa v prvom rade prejavuje ako si ju vážime a preto by sme ju
nemali rôznymi odpadkami znečisťovať . NO pozrime na niektoré
autobusové zastávky ako sú veľmi znečistené papiermi od rôznych
reklám. To sa tieto reklamy trhajú hádžu sa po ulici. Tu treba tiež
očistu a zákaz lepeniy rôznych reklám. Tiež po poslednej cigarete
by nemala krabička putovať na chodník či cestu, ale do smetnej
nádoby.
Ak sa budeme správať ako slušní ľudia, aj tá ulica bude čistejšia.
Nech je to naša vizitka pre nás i pre toho, kto bude našou obcou
prechádzať.
Spokojnosť občana, jeho správanie je vizitka čistej ulice.
I.Močko

Ako sme sa nenudili
Pri plánovaní cesty za dcérou a jej manželom do Kanady sme si s
manželom doma hovorili, čo my len v tej Kanade budeme celé dni
robiť, keď budú mladí v robote. Bývajú neďaleko Toronta v menšom
meste, a to prejdeme raz-dva. A čo potom?
Po príchode do Kanady a dcérinho domu sa napokon stačilo len
porozhliadnuť a už sa nám začala črtať veľmi konkrétna predstava,
ako vyplníme svoj voľný čas.
Od nášho suseda doma na Slovensku, ktorý je záhradník, som sa
niečomu podučila.
A tak bez dlhých rečí som navrhla plán výstavby skalky pred vstupom
do domu.
Rodina plán schválila a my s manželom sme sa po nádhernom
zážitku z výletu k Niagarským vodopádom pustili s elánom do
hľadania vhodných kameňov.
Obhliadkou okolitého terénu sme vytypovali tri náleziská – miestny
potok, jazierko a neďalekú nezastavanú plochu.
Vybrali sme fúrik z garáže a nenápadne začali navážať kamene.

Prácu sme mali podelenú. Ja som robila výber, manžel kamene
nakladal a odvážal domov.
S dcérou sme nakúpili v záhradkárstve okrasné rastliny a mohlo
sa začať s výstavbou skalky. Počasie nám prialo, a tak robota išla
od ruky. O tri dni bola skalka hotová a my mierne vysilení sme
sa kurírovali zo svalovice, čo nám však až tak neprekážalo, lebo
výsledok nášho snaženia sa všetkým páčil.
A o nude nemohla byť ani reč. Záhradníčenie sa nám tak zapáčilo,
že sme v skrášľovaní okolia domu pokračovali takmer až do konca
nášho šesťtýždňového pobytu.
Navyše sme mali dobrý pocit , že sme boli užitoční a takýmto
spôsobom sme sa mohli zavďačiť deťom za ich pohostinnosť a
prekrásne spoločné výlety po Kanade.
Lebo slovenská nátura je už taká.
streda 8. 10. 2008 | Ľudmila Oravcová, stavebná technička
Tento článok bol uverejnený v tlačenom vydaní denníka SME.

Biely čaj.
Možnože nie je mnoho tých, čo tento čaj poznajú a tiež ho aj
užívajú. Zo zahraničnej tlače som vybral tie najhodnotnejšie údaje
o tomto čaji.
Biely čaj sa získava z čajovníka Camelia sinensis. Vlastnosti
závisia od spôsobu úpravy. Vyrába sa z takmer nezrelých púčikov
a lístkov. Zbiera sa ešte pred jeho rozkvitnutím. Svoje meno
dostal podľa strieborných chĺpkov, ktoré sa zoskupujú na púčkoch.
Pri sušení sa zmenia na biele. Tento biely čaj má omnoho viac
špeciálnych zložiek ako jeho príbuzní, zelený či čierny čaj. Čas
zberu je skoro na jar. Zberá sa ručne
a iba niekoľko dní. Púčiky, lístky sa sparia a pomaly sušia. Týchto
čajov je niekoľko druhov, najlepší je ten, ktorý obsahuje iba samé
púčiky.
Hodnotenie uvádza, že je prospešný pre ľudské zdravie, nakoľko
má najväčší obsah antioxidantov. Tieto chránia organizmus pred
poškodením voľnými radikálmi.Uvádzajú tu rakovinu, zníženie
krvného tlaku, znižuje cholesterol, stres a zvyšuje. Výskumy

udávajú, že tí, čo tento čaj pijú pravidelne 2 – 3 šálky denne majú
až 50%
nižšiu šancu ochorieť na infarkt myokardu. Zabíja baktérie, ktoré
sú príčinou kazenia zubov a zápachu z úst. Biely čaj chráni
srdce ako i celý obehový systém. Ľudia, ktorí ho pijú majú
väčšiu hustotu kostnej hmoty ako i pevnosť kostí. Antioxidanty,
ktoré čaj obsahuje posilňujú celý imunitný systém, chránia
pred prechladnutím, chrípkou. Biely čaj tiež znižuje hladinu
cukru v krvi a pomáha predchádzať vzniku cukrovky. Tiež zlepšuje
symptómy už jestvujúcej cukrovky.
Z tohto všetkého zisťujeme, že biely čaj má veľkú škálu
účinkov a je veľmi užitočný pre udržanie zdravia človeka.
Nie je mojou úlohou tento čaj propagovať, ale len poukázať
na jeho široké škály použitia tak, ako to udáva zahraničná tlač ako
i výskum.
I.Močko.

Vodiči na slovíčko!
Nielen vo svete, ale i u nás počet automobilov rapídne vzrástol. Pravda
v mestách sa už parkuje po uliciach, chodníkoch, ale musí tu zostať miesto
pre chodca. No na dedinách je iná situácia. Každý má väčšiu výhodu ako
v meste v tom, že má garáž alebo dvor, kde môže bezpečne svoje vozidlo
zaparkovať. Nie je to vždy však pravdou i na dedine sa nájdu miesta kde sa
takmer trvale parkuje na chodníku. Vieme veľmi dobre, že chodník je určený
iba pre chodcov a nie pre parkovanie motorových vozidiel.
Čo ak by v takomto prípade došlo k nehode, že chodec vstúpil do jazdnej

dráhy, lebo nemal možnosť ísť po chodníku, ktorý bol obsadený autom. Kto
v takomto prípade zodpovedá? Nie ten vodič čo šiel po vozovke ani nie ten
chodec čo vstúpil do jazdnej dráhy, lebo nemohol inak tak plnú zodpovednosť
nesie vodič čo parkoval na chodníku. Mohlo by to byť a drahé parkovanie.
Preto buďme ohľaduplný a chodníky nechajme pre chodcov. Určite nám
budú povďační a nebudú sa zbytočne niektorí aj rozčuľovať.
Jedno z toho plynie, že opatrnosti nikdy nezbýva.
I.Močko.
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Kamiónom do Fínska.
2. časť
Hlavné mesto Fínska Helsinky nás privítalo
vľúdne a v prístave ma zaujali veľké krásne
kvetináče. Všade čisto. Syn hovoril, že vo
Fínsku sa odovzdávajú plechovky aj PET
fľaše.
V prvej časti som zabudla opísať zážitok z
jednej reštaurácie v Estónsku, kde sa zdraví
: Dobrý deň. Svojho času tam bol kuchárom
Slovák a tak si kamionisti zo Slovenska a
Česka zvykli u neho zastaviť. Urobili sme tak
aj my. Čakajúc na jedlo sme si vymenili pár
informácii s kolegom z Trnavy a dobre sa
najedli.
V bývalých sovietskych republikách sa so
staršími dohovoríte ľahko po rusky, ale mladí
sú ochotní hovoriť len anglicky.
Spali sme v prístave a večer sme strávili
prechádzkou po meste. Bolo príjemne , ale
Helsinky boli vyľudnené , len hlúčiky mladých,
sedeli v parku a popíjali pivo.
Ráno po krátkej ceste je prvá vykládka – 5
ton odľahčilo kamión. Naša ďalšia trasa vedie
do 200 km vzdialeného mesta JOENSUU.
Prechádzali sme po ceste Via Karelia, ktorá
má dĺžku asi 900 km , vedie zaujímavou
krajinou Južnou Karéliou a potom až za
polárny kruh. V jednom úseku cesty sme sa
priblížili na dohľad k ruským hraniciam. Videli
sme Rusko – Fínske názvy osád. Tak to sa
mi ani nesnívalo, že sa tu ocitnem. A navyše
nedávno sme míňali odbočku na Leningrad –
bol vzdialený od nás 200 km.
V meste JOENSUU vo ﬁrme John Deere /
zelené traktory /,si nikto nezapisoval číslo
OP vodiča a ja som mohla pokojne v areáli
ﬁrmy fotiť. Po vykládke sme boli aj vo výrobnej
hale. Veselo sa tam pracovalo a jeden zvárač
mal okolo seba zelenú vertikálnu žalúziu a
sústredene zváral nejakú časť stroja. Všade
boli odsávače splodín.
Po krátkej prestávke sme otočili auto a nabrali
smer druhá strana Fínska – Bottnický záliv,
mesto Vassa. Vonku bolo + 16. °C. Prechádzali
sme takmer prázdnou cestou cez nekonečné
lesy a jazerá. Na jednom úbočí zbadal syn
pasúce sa soby- matku a dve mladé. Otočil
kamión a odfotili sme ich. Boli ďaleko , ale na
záberoch sú vidieť.
Čím sme sa viac blížili k mestám / Kuopio
/ pribúdalo odbočiek niekde do osád v lese.
Takmer na začiatku každej odbočky stál veľký
kvetináč s pestrofarebnými kvetmi. Zastavili
sme na benzínke načerpať pohonné hmoty.
.To bola chvíľka aj na prechádzku a rozcvičku.
V neďalekom lese som našla krásne dubáky.
Nezobrali sme ich, jedlo sme mali v
chladničke a smažiť sa mi ich veru nechcelo.
Aby som nezabudla – 1 l benzínu 95
oktánového stál tam 1,597 Euro. Po pár
kilometroch som nechcela veriť vlastným očiam
, lebo tabuľa pri ceste ohlasovala odbočku
ORAVA. Áno, aj vo Fínsku je Orava. To je teda
dobré. Okolo Oravy boli polia s hlávkovou
kapustou, zemiakmi a s nedozretým obilím.
Ovocné sady sme nevideli. Cestu do Vassy
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sme prešli bez problémov, trochu som sa bála
, že netrafíme na ostrov Bjorkon, kde sme mali
poslednú vykládku.
Viedla naň široká cesta a reťazový most cez
Bottnický záliv a potom užšie cesty a menší
most cez fjord na ostrov. Firmu sme našli
pomerne rýchlo. Nebol tam však nikto. Išli sme
sa prejsť a ako náhodou okolo domu majiteľa
ﬁrmy, ktorej sme doniesli množstvo tovaru. O
chvíľu zastalo pri nás auto a príjemný chlapík
-majiteľ nás odviezol naspäť ku kamiónu
a sám všetko vysokozdvižným vozíkom
povykladal. Na ostrove bolo veľa dotieravých
múch a komárov, ale aj krásne poľné kvety.
Svetlo bolo , keď sme sa uložili asi o pol 11
spať a svetlo bolo aj ráno, keď sme stávali,
preto koľko tam hore vo Fínsku trvá tma
neviem. Aby som nezabudla, museli sme si
posunúť hodinky o 1 hodinu dopredu. Ráno
sme zamierili na juh smer Tampere a do
prístavu v Helsinkách.
Pri odchode z ostrova sme naložili do
kamióna oválny kameň , ktorý ležal pri moste.
Pribudol do zbierky. Počas jazdy cez Fínsko
som si pri čítaní názvov odbočiek spomenula
na mená fínskych hokejistov- Hakinen,
Tuminen, Koivista a aj na starších Rihiranta
a Rantasilu, pretože mená osád a dedín mi
ich pripomenuli. Cesta v okolí Tampere bola
už frekventovanejšia a vodiči kamiónov zo
strednej Európy sa zdravili. Ako? Zablikaním
zadných svetiel, ako keď druhému vodičovi
ďakujete. Zdravený si pozrie odkiaľ pochádza
ten , kto ho zdraví , natešene zabliká prednými
svetlami a ide sa ďalej.
Za Tamperou nás privítal dážď a musela som
sa pousmiať nad jedným mestským erbom,
osadeným pri ceste. V jeho hornej časti
bola lebka a pod ňou stará uniforma. Veľmi
povzbudivé, ale dejiny si treba ctiť.
Pred Helsinkami sme sa zastavili na ďalšej
čerpacej stanici s názvom ABC. Je ich vo
Fínsku viac a sú to novostavby. Súčasťou
stanice je aj obchod a reštaurácia.
Pri návšteve toaliet som si povedala, tak toto
som ešte v takýchto verejných zariadeniach
nevidela. Vedľa WC bola pod umývadlom
upevnená sprcha a pod ňou podlahová vpusť ,
na očistu po použití toalety. Takýchto kabínok
bolo šesť.
V prístave nás čakal starý známy STAR
TALLINN, na ktorý sme sa nalodili medzi
poslednými a kým sme sa ubytovali, už sme aj
plávali. More bolo pokojné a cesta do Tallinnu
nám rýchlo pri dobrom jedle ubehla. Najedení
z lode sme sa vybrali na prechádzku do starého
mesta . Kamión sme na parkovisku nechali
strážiť tam oddychujúcemu a pofajčievajúcemu
kamionistovi zo Slovenska.
Na námestí tentoraz nebol trh , ale aj tak
tam bolo krásne. Pod hradbami si mohli
záujemcovia vyskúšať streľbu z luku na terč.
Luk nabíjal a strieľajúcich usmerňoval mladý
chlapec v kostýme Robina Hooda.
Ďalšiu noc sme strávili pred Rigou pri
čerpacej stanici. Zaplatíte za parkovanie a

môžete sa osprchovať a dobre najesť. Ráno
som sa poprechádzala v blízkom lesíku a opäť
našla rôzne hríby. Odfotila som les , pekne
upravené okolie a kvety vo veľkom drevenom
kvetináči .Po raňajkách sme sa vybrali domov.
V Lotyšsku bolo + 20 °C a všetci boli
oblečení ako keby bolo o 10 °C viac. Mesto
BAUSKA bolo krásne upravené a všade boli
vysadené pestré kvety. V pozadí sa vypínal
pekný , modrý pravoslávny kostol. Na konci
mesta som si všimla v záhrade pri jednom
dome pomaľované kmene ovocných stromov.
Do výšky asi 1 m boli na nich pokreslené
modré bodky. Vyzeralo to celkom pekne.
Škoda , že som to nestihla odfotiť.
V Litve som videla v meste BUTKIŠAI
krásny tehlovo – hnedý kostol. Taktiež v
meste TRUSKAVA . V Poľsku pri meste
Augustow sme odbočili z E 67 a vybrali sa
skratkou do Waršavy. V meste RAJGROD sa
vynímal krásny kostol. Taktiež v LOMŽI a v
OSTROLEKE starý benediktínsky kláštor. V
týchto miestach sa úporne bojovalo počas I. aj
II. svetovej vojny. Všade rovina a jazerá.
Po predmestiach Waršavy sme kľučkovali,
až sme zbadali pred nami strašiaka všetkých
tirákov – nízky most a úzku cestu. Naša výška
bola 4,0 m a most značil 3,7 m, čo však
našťastie nebola pravda, lebo sme popod ním
bez poškodenia prívesu prešli. Samozrejme,
že syn stál vo dverách a usmerňoval vodičku
kamiónu.
Spiatočná cesta ubehla dobre , ale už
bola tma, tak som nesledovala okolie, ale
rozprávala sa s vodičom .
A nakoniec môžem povedať, že to bol
krásny zážitok. O tom , že precestujem taký
kus Fínska a pobaltské krajiny sa mi ani
nesnívalo.
Tento výlet mi pomohol prevetrať hlavu
tak dobre , že po príchode domov som bez
problémov našla , vlastne zbadala v komore
na hrade zavesené dlho hľadané / vyhlásené
za nezvestné / sito, na pasírovanie rajčín. A
mohla som spokojne začať zavárať.
Text a foto (Westerplat v Poľsku)
Oravcová, Behynce

Ľudmila
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Prvá poštová linka Bratislava-Ružomberok-Košice
Slovenská pošta
vydala
svoju
poslednú známku
v roku 2008 a to
27.11.2008. Nás
teší ten fakt, že
je nedeliteľnou
súčasťou s našou obcou. Známka vyjadruje prvú poštovú trasu
z Bratislavy do Košíc, cez našu poštovú stanicu vo Veľkých
Ripňanoch (na mape z roku 1558 pod názvom Rippin).
Poštová stanica Rippin vyznačená na známke bola jednou z
22 poštových staníc na uvedenej trase, susedila so stanicami
Freystadt (Frašták-Hlohovec) a Nagytapolcsanyi (Topoľčany).
Pod vplyvom hroziaceho tureckého nebezpečenstva, ešte pred
tureckou okupáciou Uhorska, vydal habsburský panovnícky
dvor vo Viedni nariadenie na zriaďovanie strategických
poštových liniek. Poštovú linku Viedeň-Bratislava zabezpečil
na príkaz cisárskeho dvora v roku 1530 Matej Taxis. V tomto
čase poštmajstrom pre Bratislavu bol Peter Paár, ktorý sa
stal neskôr hlavným poštmajstrom pre väčšiu časť Slovenska.
Medzitým bolo uložené, aby linku Viedeň-Bratislava z
naliehavých strategických dôvodov predĺžili smerom na východ
k Sedmohradsku. Táto linka prechádzala Považím, ďalej cez
úpätie Karpát, Levoču, Prešov do Košíc. V roku 1553 – 1555
bola ďalej dobudovaná z Košíc do Sedmohradska. Táto poštová
cesta bola počas rokov 1552-1558 využívaná pre potreby
armády a po tomto termíne sa stala jednou z najdôležitejších
civilných poštových ciest Turkami neobsadenej časti Uhorska.
Výtvarný návrh známky je z dielne Gušana Grečnera
akad.mal., ktorú vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.,
technika tlače – ofset, v celkovom náklade 1 milión kusov.

Ako odovzdávať PET fľaše.

Mikroregión pod Marhátom, ktorého súčasťou je aj naša
obec otvoril v novembri 2008 novú rozhľadňu na našom
najvyššom mieste v regióne na Marháte.

Naša
obec
doteraz
zneškodňovala PET fľaše
prostredníctvom ﬁrmy TEDOS
a .s. Bánovce nad Bebravou,
ktorá
plastový
odpad
odoberala takmer bezplatne.
Podľa oznámenia odberateľa
obec od 1.1. 2009 bude musieť
platiť za odovzdaný plastový
odpad a následne si bude môcť
svoje vstupy vykompenzovať
p r o s t r e d n í c t v o m
Recyklačného fondu MŽP
SR. Za každé odovzdané
vrece budeme teda po novom
platiť. Nezáleží ako naplnené

vrece bude, či s pokrčenými
fľašami – ktorých sa do vreca
vmestí o 2/3-iny viac ako
nepokrčených ﬂiaš. Preto Vás
vážení spoluobčania žiadame,
aby ste v rámci úspor pomohli
svojej obci tým, že PET fľaše
budete odovzdávať iba v
plných vreciach a pokrčené.
Naši pracovníci budú odoberať
iba plné vrecia s pokrčenými
PET fľašami. Chceme sa Vám
poďakovať za pochopenie a
za podporu v recyklácii tohto
nebezpečného odpadu.
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