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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku
2013 sa uskutočnilo dňa 4.marca a poslanci sa
na zasadnutí riadili programom v nasledovne:
Ako prvý bod programu bola informácia o ukončení
prác na 30. bytovej jednotke a obsadení bytov. Do
dňa rokovania obecného zastupiteľstva boli byty
v bytovej jednotke plne obsadené obyvateľmi našej obce, ale i zo susedných obcí, ktorí sa prihlásili
k trvalému pobytu v obci.
Nájomníci sa do jednotlivých bytov sťahovali postupne a tak sa i odstraňovali závady, ktoré sa vyskytli
v bytoch.
Ďalej sa poslanci OZ zaoberali nasledovnými bodmi:
2. Informácia o realizácií rekonštrukčných prác na
sociálnych zariadeniach Základnej školy s materskou školou. Odstránil sa havarijný stav všetkých
toaliet z dotácie MŠ a z rozpočtu obce Veľké Ripňany. Uvedená dotácia druhej etapy pokryla náklady na rekonštrukciu sociálnych zariadení na škole.
V ďalšom období by sa malo pristúpiť k rekonštrukcii
telocvične.
3. Informácia o rekonštrukcii zdravotného strediska
Veľké Ripňany – výmeny okien.
4. Informácia o realizácii projektu na verejné osvetlenie. Poslanci OZ boli informovaní o rekonštrukcií
verejného osvetlenia, na ktorý obec v minulosti žiadala prostredníctvom MH SR už v minulosti, no neboli sme úspešní. Pre nutnosť celkovej rekonštrukcie
verejného osvetlenia – výmeny starých typov svietidiel za LED osvetlenie s veľkou úsporou je obec
v rokovaní s ﬁrmou DEVELOPMENT MOBILIER
s.r.o. Piešťany, ktorá vypracuje projektovú dokumentáciu.
5. Rôzne
V uvedenom bode programu poslanci obecného
zastupiteľstva informovali o požiadavkách a pripomienkach od spoluobčanov obce.
• Pániková Andrea, Mgr. – oprava cesty na Novej
ulici - až po dobudovaní kanalizácie na Novej ulici

•

•

•

•

•

•

a taktiež musí prebehnúť kontrola existujúcich kanalizačných prípojok, v rámci projektu „Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany- 2.etapa“. Po započatí
projektu a kontroly existujúcej kanalizačnej siete
sa začne s výstavbou miestnej komunikácie – ulica Nová s asfaltovým povrchom..
Minks Miroslav, MVDr. – výtlky na ceste - úprava
ciest miestnych komunikácií sa bude prevádzať
zasypávaním so štrkom, pokiaľ sa neukončí dobudovanie kanalizácie.
Halmo Karol – vyčistenie potoka od stavebnín potok je pri niektorých záhradách zasypaný a tým
je zabrzdený prietok vody, v najbližšej dobe sa
počíta s vyčistením uvedeného priestoru a realizácia projektu „Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany
2. etapa“ rieši aj odvedenie mŕtveho ramena podtlačením do recipientu Radošinka.
Ševčík Zdenko – čistenie chodníkov od štrku
po zime - chodníky budú čistiť dvaja pracovníci
zúčastňujúci sa aktivačných prácach – menšie
obecné služby v obci.
Ing. Martin Gálik PhD., – osadenie snímačov
rýchlosti na začiatku a na konci obce – Je nutné
vypracovať prieskum cien a podľa toho sa rozhodnú poslanci či sa osadenie meračov rýchlosti
zrealizuje a akú ﬁnančnú záťaž ponesie obec.
vytvorenie zberného dvora v Behynciach – návrh
na vytvorenie zberného dvora v priestoroch bývalej materskej škôlky
Krajčíková Lucia - osadenie bankomatu v obci prebehlo rokovanie s bankami a zatiaľ sa nenašiel
vhodný priestor na umiestnenie, nakoľko plánované priestory pri obecnom úrade sú nevyhovujúce.
Je rokovanie medzi Poštovou bankou a.s. a ﬁrmou
Meritex s.r.o. Veľké Ripňany o umiestnení bankomatu v priestoroch ﬁrmy.
mb

5 strana

Narodili sa
Sabina Macejková
Tomáš Balážik
Matias Ondruš
František Chaláni
Kristián Vlasák
Šimon Šišmič
Amélia Štefkovičová
Laura Gogolová
Viktória Molnárová
Vitajte medzi nami!

Opustili nás
Štefan Hubinský
82 rokov
Irena Klasová
58 rokov
Zuzana Romanová
41 rokov
Viktor Mondok
81 rokov
Pavol Chaláni
83 rokov
Viliam Macháč
89 rokov
Imrich Gálik
65 rokov
Vladimír Stoličný
72 rokov
Jozef Richnák
89 rokov
Spomíname ....

Okrúhle
životné jubilea
50 rokov
Ľubomír Kollár
Juraj Hertel

František Kaduch
Jarmila Stručková
Miroslava Kováčová
Pavla Oravcová
Terézia Slážiková
Miroslav Lanfer
Ľubomír Beňo
Emília Sýkorová
Iveta Golisová
Peter Minarovič
Dušan Matejovič
55 rokov
Ján Škorvaga
Ján Brenessel
Elena Chalániová
Ladislav Kuruc
Oldřich Mazák
Ján Kováčik
Štefan Miklovič
Karol Halmo
60 rokov
Eva Hertelová
Jaroslav Kupčulík
Vladimír Chaláni
Anna Šušuková
Eva Antalíková
Ivan Mačura
Vladimír Šlosárik
Elena Močková
Jozef Balážik
65 rokov
Milan Antalík
Elena Krištofová
Václav Smutný
Jozef Brezovan
Eva Frťalová

Ivan Glos
Olympia Drahošová
Jozef Kováč
Helena Šurínová
Jarmila Štefkovičová
Helena Gaťárová
70 rokov
Mária Urminská
Emília Legéňová
Magdaléna Lesayová
Vladimír Hambálek
Zuzana Ozimáková
Edita Sigetová
75 rokov
Róbert Plšek
80 rokov
Ján Šiška
Jozef Bosý
Mária Lesayová
85 rokov
Jozef Kuna
90 rokov
Ludmila Letková
Všetkým srdečne
blahoželáme a prajeme veľa zdravia
do ďalších rokov
života!
Veľké Ripňany,
dňa 18.3.2013
J.P.

Čo vieš o svojej
rodnej obci?
1. Prvá písomná
zmienka o obci Veľké
Ripňany pochádza
z roku:
a) 1245,
b) 1156
c) 1428
2. Ako sa nazývala
obec v období prvej
písomnej zmienky?
a) Ripin
b) Seka
c) Ylmer
3. Ako sa volal uhorský kráľ z rodu Arpádovcov, ktorý vládol
v tomto období?
a) Belo II.
b) Gejza II.
c) Arpád II.
4. Aké zviera sa nachádza v erbe obci?
a) ryba
b) hus
c )pes
5. Komu je zasvätený kostol vo Veľkých
Ripňanoch?
a) sv. Jánovi Krstiteľovi
b) sv. Jozefovi
c) sv. Jánovi Nepomuckému
6. Kto bol prvým
katolíckym kňazom
v obci?
a) Ján Skačáni
b) Michal Turesz
c) Adam Gál
1b) 2a) 3b) 4a) 5c) 6a

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA DECEMBER 2012 – MAREC 2013
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V STREĽBE OPÄŤ ÚSPEŠNÍ...
žiakoch 4. miesto obsadil
Roman Antalík s počtom
bodov 244. Títo traja žiaci
tvorili aj družstvo starších
žiakov, ktoré spolu získalo 757 bodov a tým
si zaistili 1. miesto a postup na Majstrovstvá
Nitrianskeho kraja. Tieto sa konali 22. februára
2013 vo Svätom Petri. Svoj strelecký výkon
zlepšili, nastrieľali 764 bodov, čo však v silnej
konkurencii na medailovú pozíciu nestačilo, obsadili 4. miesto, čo pre nás amatérov znamená
veľmi pekné umiestnenie v rámci Nitrianskeho
kraja. Za reprezentáciu ďakujeme a držíme palAni tento rok žiaci našej školy na streleckom
ce v ďalších súťažiach.
krúžku nezaháľali, naopak, vzorne sa pripravovali na reprezentáciu školy. Obvodné kolo
v streľbe žiakov a žiačok ZŠ a OG sa konalo v Prašiciach dňa 15.januára 2013. Boli sme úspešní
v súťaži jednotlivcov aj družstiev. V súťaži mladších žiačok sa na 1. mieste umiestnila Monika
Jakubičková, ktorá nastrieľala 238 bodov. V kategórii mladších žiakov si pekné 5. miesto vystrieľal Richard Procháska s počtom bodov
221. V kategórii starších žiačok bola najúspešnejšia Kristína Mazáková s počtom bodov
268 a stala sa suverénnou víťazkou celého
obvodného kola. Druhé miesto patrilo Kristíne Beňovej, nastrieľala 245 bodov. V starších

NAJÚSPEŠNEJŠIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dňa 31. októbra 2012 naša základná škola získala ocenenie ako „Najúspešnejšia ZŠ v školskom roku 2011/2012 „ v rámci vyhodnotenia
„Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska“ za Nitriansky samosprávny kraj.
Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo
v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave za účastí pána Ivana Gašpa roviča, pre-

zidenta SR, pána Dušana Čaploviča, ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR, prezidenta Slovenského olympijského výboru Františka
Chmelára, predsedu Združenia miest a obcí
Slovenska Jozefa Dvonča a primátora Bratislavy Milana Ftáčnika.
Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnili
Mgr. Jozef Jančovič, riaditeľ ZŠ a Ing. Zuzana
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Kellnerová za rodičov ZŠ. Ocenenie odovzdal
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Dušan Čaplovič.
V Nitrianskom kraji sa zapojilo do OFDMS
164 škôl (MŠ 62, ZŠ 52, SŠ 50).
Uvedené ocenenie je predovšetkým ocenením dobrovoľnej práce rodičov školy a ich spo-

lupráce so ZŠ. Je poďakovaním za organizovanie športových aktivít pre žiakov našej školy.
Verím, že tento úspech bude povzbudením aj
pre ostatných rodičov pri organizovaní 6. ročníka Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska v školskom roku 2012/2013, prípadne
iných športových aktivít v mimoškolskom čase.

ÚSPEŠNOSŤ ZŠ S MŠ V SÚŤAŽIACH
Školský rok 2011/2012 bol najúspešnejším
rokom školy v hodnotení žiakov v olympiádach,
športových a umeleckých súťažiach.
V športových súťažiach sa naša škola umiestnila v rámci okresu na druhom mieste. Celkové
umiestnenie:
ZŠ Tribečská Topoľčany
312 bodov
ZŠ s MŠ Veľké Ripňany
215 bodov
ZŠ s MŠ Ludanice
191 bodov
V celkovom hodnotení škôl v rámci Nitrianskeho kraja (hodnotené všetky súťaže) sme sa
umiestnili z 311 škôl na 50. mieste s počtom

bodov 106. Zúročili sme prípravu žiakov najmä
v športových súťažiach. Radosť nám urobili deviataci, ktorí využili svoju dlhoročnú prípravu od
piateho ročníka. Poďakovanie patrí aj žiakom,
ktorí sa pripravovali na predmetové olympiády.
Tieto súťaže sú veľmi náročné z hľadiska prípravy a zapamätania si veľkého množstva encyklopedických vedomostí.
Ďakujem všetkých žiakom, ktorí reprezentovali školu. Osobitne sa chcem poďakovať vyučujúcim, ktorí pripravovali žiakov.
Mgr. Jozef Jančovič, riaditeľ školy
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Túto zbierku každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento rok
podporila zbierku aj naša škola. Hlavným dňom
verejnej zbierky bola streda, 26. september
2012. Počas tejto zbierky sa v našej škole vyzbieralo 155 €, ktoré sme odovzdali Krajskému
stredisku UNSS v Nitre. Výnos Bielej pastelky
bude použitý na ﬁnancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť
sa do bežného života.
Biela pastelka je symbolom sveta nevidiacich,
kreslí bielu čiaru na tmavej ceste.

Zatvorte oči a skúste žiť. Zatvorte oči a skúste
pracovať, prejsť sa mestom či navariť… Dostanete sa tak do sveta nevidiacich a pochopíte,
s akými prekážkami sa títo ľudia denne stretávajú. Práve pre nich je tu verejná zbierka Biela Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a priniesli
pastelka, vďaka ktorej sa môžu realizovať kurzy, svetlo tam, kde je tma.
Mgr. Ľubica Mazáková
ktoré pomáhajú nevidiacim naučiť sa žiť v tme.

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – ÚSPEŠNÍ REPREZENTANTI
Dňa 5. februára 2013 sa na ZŠ Gogoľova ul. Topoľčany uskutočnilo okresné kolo 5. ročníka Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali
3 žiaci v 2 kategóriách. V kategórii D bol úspešným riešiteľom žiak 8. A triedy Martin Borbély.
Umiestnil sa z 11 žiakov na 4. mieste Zo 100
bodov získal 65. V kategórií C reprezentovali
žiačky Kristína Beňová a Kristína Mazáková,
žiačky 9. A triedy. Obe žiačky boli úspešné. K.
Mazáková obsadila 1. miesto. Zo 100 bodov zís-

kala 88. K. Beňová obsadila 10. miesto s počtom
bodov 61. Žiak, ktorý získa 60 a viac bodov je
úspešný. K. Mazáková bude dňa 4. apríla 2013
reprezentovať školu v krajskom kole Dejepisnej
olympiády na Spojenej katolíckej škole v Leviciach. Žiakom patrí vďaka za poctivú prípravu,
zvlášť za ochotu učiť sa nad rámec učebných
osnov ZŠ. Ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu. Blahoželáme. K. Mazákovej želáme úspešný výsledok aj v krajskom kole.
Mgr. J. Jančovič
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KARNEVAL
„Už sa Fašang kráti, už sa nenavráti.“
Po dlhej chorobnosti našich detí, konečne nastali aj pekné dni a 7. februára bolo v zš veľmi
veselo. Všetci sa zmenili na nepoznanie. Po
jedálni sa prechádzali víly, princezné, kovboji,
zvieratká, bábätká veľkých rozmerov a dokonca
aj siedmi trpaslíci. Celé popoludnie sa zabávali, tancovali, pochutnávali si na občerstvení
a tradičných obložených rohlíkoch a najviac
sa tešili na tombolu. Porota pozostávajúca

z učiteľov, rodičov a žiakov hodnotila
originálnosť masky, či bola zhotovená ručne
doma, alebo kupovaná v obchode. Nebolo to
jednoduché, pretože všetky deti sa výborne na
karneval pripravili. Zvíťazili najkrajšie masky,
ktoré si odniesli pekné ceny. Ďakujeme všetkým
za zorganizovanie super akcie, DJ Marekovi za
vynikajúcu hudbu a všetkým deťom za účasť.
O rok sa znovu uvidíme...
(fotograﬁe z akcie nájdete na strane 28)
AP

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
Každoročne z príležitosti Medzinárodného
dňa školských knižníc organizujeme na našej
škole zaujímavý vyučovací deň. Tento rok sa
konal 22. októbra. Chceli sme zábavnou formou
podporiť záujem detí o čítanie kníh, častejšie
využívanie školskej knižnice a tým u nich pestovať trvalý kladný vzťah ku knihám ako zdroja
zábavy a poznávania nového.
Tohtoročný medzinárodný deň školských knižníc sa niesol v duchu hesla: Školské knižnice:
kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti.
Pri tejto príležitosti sa všetci žiaci našej školy
zapojili do podujatia, ktoré sme nazvali: Kľúče
poznania.
Uskutočnili sme zaujímavé aktivity v školskej
knižnici, počítačovej učebni i v triedach. Starších žiakov zaujali najmä staré knihy a moderné internetové knihy, mladší čítajú najradšej
rozprávkové knihy.
Mladší žiaci mali hodiny čítania v knižnici, čítali
si z kníh obľúbených autorov, tvorili ilustrácie,
z ktorých potom spoločne vytvorili maxileporelo. Inšpirácie čerpali z knižničného fondu našej školskej knižnice, ale aj prinesených kníh
z obecnej alebo domácej knižnice. Maxileporelo

chcú prezentovať aj kamarátom MŠ. Všetkých
zaujala aj výstavka učebníc našich rodičov
v priestoroch čitárne, ktoré nám poskytli rodičia
našich žiakov , alebo sme ich vyhľadali v školskom knižničnom archíve.
Chceme, aby sa z našich žiakov stali pravidelní
užívatelia školskej knižnice. Ukázali sme im, že
aj čítanie môže byť nielen zdrojom nových informácií, ale aj poučenia o minulosti našich rodičov i predkov. Aj keď sa nedá nahradiť zážitok
z čítania tlačených kníh, budeme radi keď žiaci
siahnu aj po ich elektronickej podobe, pretože
vývoj a záujmy žiakov treba rešpektovať a podporovať.
Mgr. A. Gulabová

10 strana

BEHYNSKÁ KNIŽNICA PO 20 ROKOCH
Dňa 7.2.2013 o 9 hod. sme slávnostne otvorili
knižnicu pobočku v Behynciach, pod vedením
pána starostu Jozefa Balážika a prednostu
PhDr. Jozefa Krištofa. Na slávnostné otvorenie
boli pozvané pani metodička Eva Žitňanová
z Tribečskej knižnice a pani Miroslava Medová z Krušoviec. Obe sa podieľali pri aktualizácii, roztriedení a vyradení knižného fondu
a odbornými radami prispeli k rozvoju knižnice.
Naša knižnica dostala nový šat po viac ako
20 rokoch. Počas letných prázdnin prebehli

rekonštrukčné práce: výmena okien, dlážky,
vymaľovanie a vyčistenie priestorov, zariadenie
priestorov nábytkom, nástenkami a výzdobou.
Celý knižný fond je zapísaný do prírastkového
zoznamu a celý zoznam je k dispozícii našim
čitateľom na webovej stránke našej obce. Plánujeme usporiadať akcie a súťaže pre našich
malých čitateľov.
Otváracie hodiny: každý štvrtok 9.00 – 11.00
hod. obed 12.00 – 17.00 hod.
AB

AKCIA ŽIAKOV 5.A
Dňa 13.3.2013 navštívili našu knižnicu žiaci
základnej školy, 5.A pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľubky Mazákovej, v počte 22 detí.
Dievčatá a chlapci sa zoznámili s knižnicou
a aktívne sa zapojili do súťaže Kvíz o našej obci, ktorý si pripravila naša knihovníčka
Andrea Balážiková. Na každú otázku správne
odpovedali, preto boli dievčatá a chlapci od-

menení drobnými sladkosťami. Pani učiteľka
zapojila žiakov do hlasného čítania. Žiaci čítali poučný príbeh Filip a päť truhlíc s pokladmi,
z knihy Filip v Jaskyni pokladov a ďalšie dobrodružstvá, ktorej autormi sú: Renata Kaminská a Pepa Popper. Ďakujeme pánovi riaditeľovi Mgr. Jozefovi Jančovičovi, že pani učiteľku
a žiakov uvoľnil na exkurziu do knižnice.
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AKCIA ŽIAKOV 3.A
Na Slovensku prebieha akcia dni ľudovej rozprávky od 1.3. – 15.3.2013 ,do ktorej sa zapojili žiaci tretej triedy pod vedením pani učiteľky
Mgr. Vladimíry Petrovskej.
15-teho marca zavítali žiaci do obecnej knižnice a začali sme sa venovať slovenským spisovateľom a ich rozprávkam. Pozornosť sme
venovali aj čítaním básní Deťom sa páčila kniha
Zvedavé slniečko, autorkou je Jana Belašičová
a básne Hojdalička, hojda od Márie Rázusovej
– Martákovej. Nemôžeme zabudnúť ani na Budkáčika a Dubkáčika od Jozefa Cígera Hronské-

ho. Hlasným čítaním obohatila akciu deťom pani
knihovníčka a deti nakreslili pekné ilustrácie,
ktoré venovali do knižnice. Deti vylúštili hádanku, v ktorej sa ukrývalo meno nášho spisovateľa
– Pavla Dobšinského. Pozornosť sme venovali
týmto rozprávkam: Slncový kôň, Kozliatka a vlk,
Starý Bodrík a vlk, Komár a medveď, Vtáčik neboráčik, Bača a šarkan, O vlkovi, čo si dal šiť
čižmy a známej rozprávke O Červenej čiapočke. Všetky deti sa aktívne zapojili do tejto akcie
a preto boli odmenené sladkosťou.
AB

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2013
Hviezdoslavov Kubín je
najstaršou a najprestížnejšou
súťažou
v oblasti umeleckého prednesu a divadiel
poézie.
Recitátori svojím
repertoárom a interpretáciou hlbšie
spoznávajú literárne
hodnoty a zoznamujú
s nimi širšiu verejnosť. Súťaž je viacstupňová, súťaží sa v prednese poézie a prózy, má šesť kategórií. Zo školského
kola postúpili títo žiaci:
Sabína OZIMÁKOVÁ ( I. kategória- poézia)
Šimon NOVOSAD ( I. kategória – próza)
Dália SEDLIAKOVÁ ( II. kategória – próza)
Kristína MAZÁKOVÁ (III. kategória – próza)
Títo žiaci úspešne reprezentovali našu školu
v spádovom kole, ktoré sa konalo 22. marca
2013 v Tribečskom osvetovom stredisku
v Topoľčanoch. Sabinka Ozimáková sa umiest-

nila na 3. mieste, Dália Sedliaková získala
2. miesto a Kristína Mazáková si vyrecitovala
3. miesto.
Recitátorom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
Ľ.M
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RIPÍN PRIPRAVUJE NOVÝ PROGRAM
Novou programovou skladbou – „Morena“ sa
predstaví detský folklórny súbor Ripín na deň
matiek, ktorý sa uskutoční tradične v Kultúrnom
dome vo Veľkých Ripňanoch.
Čo alebo kto je Morena? (Muriena, Smrť, Hejhana, Kyselica, Kyseľ, Baba) – slamená ﬁgurína
ženy, symbol zimy, smrti.
Zhotovuje sa z dvoch drevených palíc v tvare
kríža obkrútených slamou, oblečená býva do
miestneho, zväčša sviatočného (svadobného)
odevu. Podstatou jarnej obchôdzky vynášania
Moreny bolo chodenie dievčat s Morenou po
dedine za spevu obradových piesní. Za dedinou
Morenu rozobrali alebo spálili, roztrhali, hodili do
vody, zahádzali kamením a s krikom bežali späť
do dediny. Zničením ﬁguríny sa obrad končil na
Spiši, v Šariši, Above a Tekove. V ostatných oblastiach jedno z dievčat, tzv. kráľovnú, obliekli
do šiat z Moreny a po domoch vyberali vajíčka,
slaninu alebo iné naturálie, z ktorých spravili
hostinu i pre mládencov, a to buď v dome richtára, alebo v dome, kde sa stretávali na priadkach a páračkách peria. Vynášanie Moreny sa
konalo na Smrtnú nedeľu v Liptove, Gemeri, na
Spiši, na strednom Slovensku, alebo na Kvetnú
nedeľu na západnom a južnom Slovensku, kde
následne prinášali letečko. V niektorých častiach západného Slovenska vynášanie Moreny

splynulo s letečkom. Pri strojení naň pripevnili aj
malú handrovú bábiku Moreny, niekde i letečko
nazývali morena a obchôdzku morenovaním.
V pôstnom období pred Veľkou nocou sa jedávala polievka kyseľ, ktorá ovplyvnila aj názov
ﬁguríny – v Honte ju nazývajú Kyselica, na Orave Kyseľova žena. Piesne spievané pri vynášaní Moreny majú archaický charakter a patria
k najstaršiemu štýlovému okruhu magických
rituálnych úzkorozsahových piesní – sekund-,
terc- a kvarttonálnych piesní. Dvojtaktové melodické formulky sa opakujú, obmeňujú podľa
dĺžky textov. Krátke päť- a šesťslabičné verše
nemajú stroﬁcké usporiadanie a majú voľný
rým. Reťazovité spájanie veršov a hudobných
motívov je v súlade s priebehom obchôdzky.
Charakteristický je motív oslovenia Moreny
a otázky, kde tak dlho bola, za koho umrela,
kam ju majú zaniesť. Celoslovenské typy sú
napr.: „Morena, Morena! Za kohos‘ umrela?“;
„Morena, Morena! Kde si prebývala?“; „Hej,
Hana, hej! Kde ťa ponesiemo?“ (Gemer);
„Šmiertko ukrutná“; „Idze smertka s kudzeľu“
(východné Slovensko).
A tak nové piesne s refrénom „Kyselica kyselá, štyri roky visela“, Vás vtiahnu medzi účinkujúcich – detský folklórny súbor Ripín a to na Deň
matiek.

PODPORTE SLOVENSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR RIPÍN A POUKÁŽTE 2% ZAPLATENEJ DANE
Čo treba k tomu urobiť:
• V žiadosti o vykonanie výpočtu dane v bode VII. na druhej
strane tlačiva prečiarknite „nežiadam“ (robí zamestnávateľ)
• Vypíšte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky
2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. nasledovne:
1. Vyplňte osobné údaje
2. Do riadku č. 9 napíšte sumu z tlačiva, ktoré Vám vydal zamestnávateľ na základe požiadania v Žiadosti o vykonanie
výpočtu dane ako je uvedené v prvej odrážke

3. Do bodu II. Údaje o prijímateľovi uveďte v riadkoch riadok
č. 12 – Slovenský folklórny súbor RIPIN Veľké Ripňany
riadok č. 13 – Veľké Ripňany 468, 956 07 riadok č. 14 –
občianske združenie riadok č. 15 - 31823378
4. Odovzdajte vyplnené na Daňovom úrade v mieste trvalého
bydliska
5. Vyplnený formulár s údajmi si môžete stiahnuť na stránke
www.velkeripnany.sk , podstránka SFS RIPÍN, Ripín ďakuje za Vašu podporu.
jk

13 strana

RIPŇANČANKA SA OMLADILA
V roku 1994 vznikla v našej obci dychová hudba Ripňančanka a niektorí z jej začínajúcich
členov sú jej verní doteraz. Platí to hlavne
o kapelníkovi Jánovi Brenesselovi a ďalšími
účinkujúcimi v tejto kapele – Karol Majchrák
a Jaroslav Nováčik ml. V minulom roku začalo
viditeľné omladzovanie našej dychovky a novinkou sú aj speváčky. V budúcom roku oslávi
kapela „okrúhliny“ a dúfajme, že im to vydrží tak
ako doteraz. V súčasnosti je kapela v zložení:

J. Brenessel – krídlovka I., T. Lendel – krídlovka
II., J. Nováčik ml. – tenor, A. Majtínyi – tenor,
P. Herák – barytón, M. Ončák – tuba, N. Lackovičová – klarinet eS, N. Beláňová, klarinet b,
K. Majchrák – bicie, T. Bernát – trombón, D. Valachová – spev, P. Beláňová – spev.
Ripňančanka ďakuje sponzorom ﬁrme
VYMOKROV – Vladimír Slážik a Obci Veľké
Ripňany za pomoc v roku 2012.

ZMENA VÝVOZU ODPADU
Obec Veľké Ripňany oznamuje
všetkým občanom, že vývoz tuhého
komunálneho odpadu a zber plastov
sa uskutoční v utorok 2. apríla 2013.
Zároveň oznamujeme občanom,

že od 1.6.2013 bude nutné nalepiť
na smetné nádoby nové nálepky
pre zber TKO, ktoré budú platiť od
1.6.2013 do 31.5.2014 a sú zelenej
farby.
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IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV
10. október 2012 bol významným dňom pre našich prvákov. V tento deň sa po druhykrát uskutočnila na škole imatrikulácia prvákov. Imatrikulácia znamená zápis do matriky, do zoznamu,
do zoznamu žiakov, študentov.
S myšlienkou uskutočniť imatrikuláciu prišiel
vlani člen Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Veľké Ripňany pán Jozef Pecháč.
Zasadla rada rodičov. Rozhodla o termíne konania a pustila sa do príprav. Zmyslom pasovania
prvákov za žiakov Základnej školy s materskou
školou Veľké Ripňany bolo slávnostne uviesť
žiakov do skutočného školského života. Cieľom
podujatia bolo, aby si uvedomili, že sa začína
obdobie 9 rokov, ktoré budú prežívať v týchto
priestoroch. Verím, že tak ako sľúbili budú radi
chodiť do školy a vzdelávať sa. Bude to čas, ktorý rozhodne o ich budúcnosti.
Každý prvák bol obdarovaný keramickou plaketou s logom našej školy, pasovacím listom
a sponzorským balíčkom. Bol by som rád, keby
rodičia uchovali keramickú plaketu deťom až

do dospelosti. Možno sa s ňou pochvália o niekoľko rokov na stretávke svojej triedy. Budú to
pekné spomienky na začiatok povinnej školskej
dochádzky. Po oﬁciálnej časti pasovania sa deti
príjemne so svojimi rodičmi a pani triednymi
učiteľkami zabavili na diskotéke.
Chcem sa poďakovať Rade rodičov pri ZŠ
s MŠ Veľké Ripňany za zaujímavé podujatie,
rodičom a starým rodičom žiakov za účasť
a pochopenie tejto ceremónie. Naše poďakovanie patrí aj p. M. Švecovi, ktorý moderoval diskotéku pre prvákov.
Dúfam, že sľub, ktorí za svoje triedy prečítali –
Sára Borbélyová a Nina Vlasáková bude prvákov sprevádzať počas štúdia na našej škole.
„My zástupcovia 1.A a 1.B triedy sľubujeme na
veľkú a múdru knihu vedomosti a života, že budeme radi chodiť do školy, radi sa učiť a budeme
vždy hrdí na svoju školu“.
Mgr. Jozef Jančovič, riaditeľ školy
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
TOPOĽČIANSKA ULICA (HLAVNÁ CESTA) VO VEĽKÝCH RIPŇANOCH
Prvá fotograﬁa je z 20-30-tych rokov minulého zubným technikom Izidor Berkovič.
storočia a zachytáva po pravej strane obchod Ďalšia fotograﬁa z tohto obdobia je z druhej
židovského živnostníka Leopolda Weissa –
chlieb, pečivo, papiernictvo dnes stojaci dom
súp.č. , za ním dom majiteľa Samuela Krame-

ra, ďalší dom Kolomana Bolersa, a v strede
u „ripňančanov“ známy „štokovec“, ktorého
majiteľom bol Anton Kramer. Takmer všetky obchody v obci a v okolí vlastnili židovskí živnostníci. Podľa údajov živnostenského spoločenstva
vlastnili židia v 20. rokoch v obci dva obchody
so zmiešaným tovarom (Bernard Švéd, Leo
Schlenger, neskôr ho vlastnila jeho manželka
Rozália), hotel (Jozef Grünhut),dva hostince
(Jozef Weiss a Bernard Švéd),dve mäsiarstva
(jedno vlastnil Edmund Weiss), obchod s textilom, obchod so železom a veľký sklad dreva,
stavebného materiálu a umelých hnojív mal
Ľudovít Schrötter, liehovar vlastnil Július Šinkő
(Šimko), Vlastníkom miestnej tehelne bol Adolf
Fuchs. Obuvnícku živnosť mal Viliam Stern,
holičom bol Arpád Stern. V obci boli štyria židovskí statkári (Adolf a Samuel Fuchsovci, ﬁrma Kohn & Tauber, Július Šinkő (Šimko), v 30.
rokoch aj bratia Goldbergerovci), obvodný lekár
Dr. Ezechiel Eduard Adler (v roku 1925) - právnik, lekárnik a zverolekár Ph.Mr. Izidor Taubkatz,
pôrodnou asistentkou bola Mária Schwartzová,

strany od domu mäsiara Ignáca Brychtu, nasledujú domy majiteľov, Jozef a Matej Urminský,
Ján Frťala, Mária Horňáčeková, Veronika Pecháčová, Maximilián Kummer .

Táto fotograﬁa Topoľčianskej ulice zachytáva
spodnú časť od rímskokatolíckej fary domy
majiteľov vpravo: Schurmann Koloman, dom
Oldenburskej kolónie, Medek Alojz a manželka
Františka rod. Schitzová. (Mená majiteľov domov sú z roku 1903 zo súpisu vlastníkov domov
v obci)
JK
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NÁRODNÁ PÚŤ SLOVÁKOV
Národná púť Slovákov do Ríma, ktorá sa kona- sme sv. omšou zakončili našu púť a plní dojmov
la od 25.2. – 1.3. 2013 sa zúčastnili aj veriaci a zážitkov sme odcestovali na Slovensko.
J. Košíková

z našej farnosti spolu s pátrom Jozefom a pátrom Adamom. Prvý deň sme navštívili Baziliku
sv. Klimenta, kde sme si uctili pamiatku našich
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Tu sa konala
sv. omša za účasti všetkých pútnikov zo Slovenska, ktorú slúžili naši biskupi a kňazi prítomní
na biskupskej konferencii. Pozreli sme si aj iné
pamiatky Ríma, Koloseum, Pantheon, Fontána de Trévi, sv. schody a Baziliku sv. Pavla za
hradbami. Druhý deň sme sa na námestí sv.
Petra stretli na poslednej audiencii so sv. otcom
Benediktom XVI, aby sme sa mu poďakovali za
jeho obetavú službu. Večer sme sa zúčastnili
sv. omše v Bazilike sv. Petra, ktorú celebroval
kardinál Tomko, naši biskupi a kňazi za účasti
prezidenta Slovenskej republiky, pána Gašparoviča. Tretí deň sme si prezreli pozostatky starého Ríma a Baziliku –Santa Maria Magiore, kde
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AKO SME SA HRALI NA BÁSNIKOV
V piatom roþníku na hodinách literatúry poþúvame Đudové piesne, þítame si
žartovné básne plné nezmyslov( nonsens). Hráme sa na básnikov a tvoríme
rýmy, ktoré sa nám celkom vydarili. Posúćte sami, þi sa nám rýmovaĢ daríŠantiaca príroda

Zvieratká

Pri potoku stoja stromy,
vedĐa nich sa týþia domy.
Slnieþko sa na ne smeje,
zlaté lúþe na zem leje.

Zvieratká v lete bývali v chate,
Mali malú opiþku, ktorá mala þapiþku.
Žirafa má dlhý krk,
pekným okom robí mrk.
Mrká na zvieratká v chate,
kde máte letné gate?
( Lucia Piešovská, V.A )

Lastoviþky si štebotali,
obláþiky veselo tancovali.
Motýle krídla roztvorili,
pred dažćom sa rýchle skryli.
(Monika Jakubiþková, V.A)

BáseĖ plná nezmyslov
Vonku všade prší sneh,
v komore nám skáþe mech.
Autobus riadi mladé teĐa,
v škole žiak skúša uþiteĐa.
Televízor pozerá na otca,
pes je maþací vodca.
Novorodenec stal sa dôchodcom,
predavaþ behá za otcom.
Núka mu chutný kozí syr,
v obchode húka noþný výr.
( Matúš Štetka, V.A )

Lienka
Dnes som bola vonku,
videla som lienku.
Lienka mala kabátik,
sadla si na klátik.
Potom odletela rýchlo,
lebo sa mi kýchlo
( Sofia Plešková, V.A )
Mgr. ďubica Mazáková a piataci

Ulievaþ
Bol raz jeden Samo,
volali ho kámo.
Známky nezbieral,
zo školy sa ulieval.
VstávaĢ sa mu nechcelo,
vyspával si veselo.
Keć mu mobil zazvonil,
vypol ho a zalomil.
Na obed sa zobudí,
už ho to doma nudí.
Do školy si švihne,
poslednú hodinu stihne.
Potom obed, hurá, dá sa,
zbohom škola, ulievam sa.
Nechcem chodiĢ do školy,
radšej budem pásĢ voly.
( Denis Kolbinger, V.A )

19 strana

SEN O ORAVSKOM HRADE
Mám sen. Veľký sen. Vlastne veľa, veľa maličkých sníčkov. V každom z nich by som chcela
vidieť a spoznať niečo krásne.
Keď sme si na hodinách vlastivedy rozprávali
o slovenských hradoch a zámkoch, zatúžila
som niektoré z nich navštíviť.
Ako prvý som si vybrala Oravský hrad. Spolu s rodičmi sme sa rozhodli navštíviť ho. Nevedela som sa dočkať
toho dňa. Večer pred
výletom som od nedočkavosti nemohla ani
zaspať. Napokon ma
však spánok premohol a ja som sa ocitla
pred veľkou bránou
Oravského hradu. Po
mojom zaklopaní sa
brána otvorila a predo
mnou stála biela pani.
„Vitaj u nás!“ privítala
ma a ja som si zrazu
pripadala ako v rozprávke. „Poď, prevediem ťa naším kráľovstvom.“
navrhla a ja som ju nasledovala. Prešli sme padacím mostom, za ktorým stála hradná stráž.
Pred nami sa rozprestrelo veľké hradné nádvorie, po ktorom sa prechádzal gróf Juraj Thurzo
s manželkou Alžbetou. Nazreli sme do hradnej
kaplnky sv. Michala, kde ma uchvátil nádherný
oltár. Uhorský kráľ Matej Korvín nás pozval do
svojho paláca. Tu sa nachádzali veľmi zaujímavé stoličky, na ktorých boli operadlá s rôznymi
erbmi. Vo svojom paláci nás zdvorilo privítal aj
Ján z Dubovca. Ako sme zdolávali posledné
schody pri výstupe na horný hrad, zazrela som
čiernu postavu, ktorá sa prechádzala po balkóne. Moja sprievodkyňa, biela pani ma upokojila, že hoci je to upír, nemám sa čoho báť. Vraj

niekedy navštevujú hrad aj iné záhadné bytosti.
Z vyhliadkového altánku sa mi naskytol nezabudnuteľný výhľad na okolie hradu, rieku Oravu
a krásnu okolitú prírodu. Potom sme si všetci
posadali za velikánsky stôl v Thurzovom paláci,
kde nám služobníctvo nosilo z hradnej kuchyne
veľa znamenitých dobrôt. Všetkým nám veľmi
chutilo, iba „pán v čiernom“ - upír - jedlo zdvori-

lo odmietol, vraj si občerstvenie obstaráva sám.
Naozaj divný pán. Po slávnostnej hostine ma
moja hostiteľka zaviedla do útulnej komnaty,
kde som sa uložila v pohodlnej posteli s baldachýnom k sladkému spánku. Pri blikotajúcom
ohníku v krbe sa mi zaspávalo priam úžasne,
keď ma prebudil mamin hlas: „Vstávaj, ideme na
výlet!“ Vyskočila som na rovné nohy. Po dlhej
ale zaujímavej ceste sme konečne dorazili do
cieľa.
Hoci nám hradnú bránu neotvorila biela pani
ale sprievodkyňa a po nádvoriach sa neprechádzalo panstvo a rozprávkové bytosti ale
návštevníci, všetko bolo rovnako zaujímavé
a krásne ako vo sne.
Barbora Gallová, 4. A
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XXII. RODIČOVSKÝ PLES
2. februára 2013 Rodičovské združenie pri ZŠ
MŠ Veľké Ripňany a ZŠ s MŠ zorganizovali
už XII. Rodičovský ples. Organizátorov potešil
veľký záujem o tohtoročný ples. V priestoroch
základnej školy sa do skorého rána zabávalo

plesajúcich. Naše poďakovanie patrí všetkým
organizátorom: členom rady rodičov, pedagogickým i prevádzkovým zamestnancom ZŠ,
pani kuchárkam, čašníkom, pani L. Krajčíkovej.
Osobitne sa chceme poďakovať PD Radošinka,
T. Jakubičkovi, M. Hlavenkovi, všetkým sponzorom, ktorí venovali vecné
ceny do tomboly. Sú zverejnení na
web sídle základnej školy. Veríme, že
aj o budúcoročný ples prejavia záujem rodičia našich žiakov, priatelia
školy a ostatná verejnosť. Ďakujeme,
že aj takýmto spoločenským podujatím, podporujete našu školu.
Organizátori plesu

200 hostí. Počas celej noci
vládla príjemná, priateľská
fašiangová atmosféra, spev
a tanec. Na tom, že tanečný
parket bol neustále obsadený, majú veľkú zásluhu samotní hostia a hudobná skupina DISK. Súčasťou plesu
bola aj pravidelná tombola,
ktorá potešila viacerých

2 % DANE
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Veľké Ripňany sa obracia na rodičov žiakov, živnostníkov,
ﬁrmy, právnické osoby so žiadosťou o poukázanie 2 % zaplatenej dane. Bližšie informácie i tlačivo
„Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane“ sú zverejnené na web sídle ZŠ s MŠ Veľké
Ripňany. Uvedené tlačivo, s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa, môžete zaslať na
základnú školu alebo poslať na príslušný daňový úrad podľa trvalého bydliska. Ďakujeme.
K. Kupcová
predsedníčka rodičovského združenia
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NEZAMESTNANOSŤ V OBCI
Zo všetkých strán je medializovaná hospodárska kríza a vysoká nezamestnanosť v obci.
Viete koľko nezamestnaných je v obci? Poklesol alebo narástol počet uchádzačov o zamestnanie u nás v obci za posledné obdobie?
V súčasnosti ku dňu 18.03.2013 je evidovaných
na ÚPSVaR v Topoľčanoch 86 uchádzačov
o zamestnanie (74 z Veľkých Ripnian a 12 z Behyniec). Podľa pohlavia uchádzačov o zamestnanie je 33 žien a 53 mužov. Z tohto počtu uchádzačov o zamestnanie je 26 poberateľov dávky
v hmotnej núdzi, z ktorých sú dvaja prijatí na
obecné služby (plat 68 €/mesiac - aktivačný príplatok za 4 odpracované hodiny denne, platení

sú zo štátneho rozpočtu). Z celkového počtu 86
uchádzačov o zamestnanie je v evidencii dlhšie
ako 12 mesiacov 83 uchádzačov zaradených
ako dlhodobo nezamestnaní. Podľa vzdelania
je 20 uchádzačov so základným vzdelaním, 41
vyučených bez maturity, 24 s úplným stredným
vzdelaním s maturitou, 1 s vyšším vzdelaním.
Podľa veku je 19 uchádzačov nad 50 rokov, 41
uchádzačov od 30 do 49 rokov, 26 uchádzačov
do 29 rokov. Pre porovnanie bol počet evidovaných uchádzačov k 14.02.2012 - 148 uchádzačov o zamestnanie, a k 13.7.2011 – 137 uchádzačov o zamestnanie.
jk

PLAVECKÝ VÝCVIK
ZŠ s MŠ Veľké Ripňany oznamuje rodičom
žiakov I. stupňa ZŠ, že pripravuje pre žiakov
základný plavecký výcvik na plavárni v Topoľčanoch. Termín – 22.-24. apríla 2013. Výška
poplatku za výcvik a dopravu sa odvíja od
celkového počtu záväzne prihlásených žiakov,

v rozpätí 20-22 €. Obraciame sa na rodičov
žiakov, aby umožnili žiakom absolvovať výcvik.
Žiaci sa zbavia strachu, naučia sa plávať a možno im tým zachránite život. Vedieť plávať patrí
k základným zručnostiam moderného človeka.

Minuloroční absolventi plaveckého výcviku v Topoľčanoch.
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DANE A POPLATKY NA ROK 2013
Povinnosť platiť dane a poplatky vyplýva zo zákona č. 582/2004 Z.z. a platného VZN Obce
č. 2/2012. Výška daní v roku 2013 je nasledujúca:

DAŇ Z POZEMKOV
Druh pozemku

Hodnota pozemku
Hodnota pozemku
Sadzba dane
Veľké Ripňany
Behynce
%
A – orná pôda, vinice...
0,4348
0,4521
0,7
B – trvalé trávnaté porasty
0,1706
0,0361
0,7
C – záhrady
1,85
1,85
0,5
D – lesné pozemky
0,03
0,03
0,7
F – zastavané plochy …..
1,85
1,85
0,5
G – stavebné pozemky
18,58
18,58
0,25
H – ostatné plochy
1,85
1,85
0,5
Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pôdy za 1 m2 . Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane.

DAŇ ZO STAVIEB
Druh stavby

Ročná sadzba dane - €/m2

A – stavby na bývanie a drobné stavby,

0,075

B – stavby na pôdohospodársku produkciu

0,132

C – stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov

0,165

D – samostatne stojace garáže

0,132

E – priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike.....

0,829

F – stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť

0,829

G – ostatné stavby

0,165

A – byty a nebytové priestory

0,075

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu
dane a ročnej sadzby dane. Pri viacpodlažných stavbách sa počíta príplatok za podlažie vo výške 0,033 €/m2
za každé ďalšie podlažie.
Od 1.6.2013 budú v platnosti nové nálepky na smetné nádoby za tuhý komunálny odpad (TKO)
„tento rok v zelenej farbe“ preto si nezabudnite nálepky včas nalepiť na smetné nádoby. Výška poplatku sa
nezmenila zostáva rovnaká a to v sume 12,00 € za rok na osobu.

DAŇ ZA PSA ROK 2012
Zverejnenie zoznamu evidovaných psov, za ktorých bola riadne uhradená daň za psa. Obec Veľké
Ripňany – Obecný úrad vo Veľkých Ripňanoch sa rozhodol zverejňiť zoznam evidovaných psov v obci Veľké
Ripňany, za ktorých bola riadne uhradená daň za psa. Toto zverejnenie daňových poplatníkov nie je ojedinelé, je bežnou praxou miest a obcí v poslednom období. Obec je povinná viesť evidenciu psov, v zmysle
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zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov, vedie oddelenie daní a poplatkov. Zverejnené informácie o evidovaných psoch
budú aktualizované každoročne.

UPOZORNENIE!
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na
území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov
(ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete
v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Ak pes chovaný (držaný) na území obec Veľké
Ripňany nie je nahlásený do evidencie psov, ktorú
vedie oddelenie daní a poplatkov OcÚ, držiteľ psa sa
dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená
pokuta (v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov). Držiteľ
psa je povinný oznámiť každú zmenu skutočností

a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie do 30 dní
od zmeny skutočnosti alebo údaju oznámiť obci,
kde je alebo má byť pes evidovaný. Priestupku sa
dopustí aj držiteľ psa, ktorý neohlási oddeleniu daní
a poplatkov, že pes pohrýzol človeka bez toho aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, neoznámi
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní
odo dňa, keď k strate známky došlo. Známka nie je
prenosná na iného psa. Držiteľ psa je povinný do 30
dní splniť si ohlasovaciu povinnosť vzniku, zmeny
a zániku daňovej povinnosti k dani za psa. Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ psa (vlastník) dopúšťa
správneho deliktu, za ktorý je správca dane povinný
uložiť pokutu nie menej ako 5 eur, najviac však do
3 000 eur. Zoznam daňových poplatníkov je zverejnený na www.velkeripnany.sk alebo www.behynce.sk
v podstránke Obecný úrad
jk

NÁŠ MIKROREGIÓN POD LUPOU: KDE VLASTNE BÝVAME?
Každý človek si počas svojho života nájde miesta, Pokračujeme ďalej k unikátnej románskej rotunna ktoré sa veľmi rád vracia. Niekto obľubuje vysoké de zasvätenej sv. Jurajovi, ktorá sa týči neďaleko
vrcholce Tatier, iní dávajú prednosť napríklad rázo- Nitrianskej Blatnice. Táto obec je akýmsi centrom
vitému prostrediu Kysúc a Oravy. O tom, čo ponúka celého mikroregiónu. Vynechať nemôžeme ani
náš región a aký skutočne je, sa píše iba zriedkake- veľmožský dvorec z obdobia Veľkej Moravy. Tento
archeologický skvost je možné nájsť nad obcou Dudy. Poďme sa preto naň spoločne pozrieť.
Veľké Ripňany spoločne s Behyncami a ďalšími oko- cové (oblasť Kostolec).
litými obcami patria do Mikroregiónu pod Marhátom. Spomedzi turisticko-športových atrakcií vyberáme
Dôvod? Jeho najväčšia časť sa rozprestiera na juž- rozhľadňu na Marháte. S výškou 17 metrov umožňuje naskytnutie krásnych scenérií
nej strane pohoria Považský Inohneď štvorice pohorí – Považský
vec okolo vrchu Marhát. Do vienka
Inovec, Tribeč, Vtáčnik a Biele
dostal aj ďalšie obce – Ducové
Karpaty. Vášmu oku istotne neua Hubiny, ktoré ležia na opačnej
strane.
nikne ani množstvo hradov – pri
ozaj dobrej viditeľnosti uvidíte
Podobne ako celé Slovensko, aj
v diaľke bratislavský Devín.
naša lokalita je priam posiata rôznymi pamiatkami. Vonkoncom preCieľom výletu na Marhát je samozrejme aj pohľad na celý náš
to nemôžeme dávnym staviteľom
vyčítať, že nás obišli. Za zmienku
mikroregión s 22 obcami a postojí mnoho objektov. Spomeňme
čtom obyvateľov zhruba 13 tisíc.
Čertovu pec – jaskyňu s najstarA veru, je sa na čo pozerať.
šími nájdenými stopami ľudského
mo
osídlenia na Slovensku.
Rozhľadňa na Marháte.
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VEĽKONOČNÁ ŠTRÚDĽA

SUROVINY:
• 1ks lístkové cesto
• 7ks vajce
• 250ml kyslá pochúťková smotana
• 1ks vajce
• 1cl vegeta
• mleté čierne korenie
• 350g mrazená zelenina
• 100g šunka
POSTUP RECEPTU:
Lístkové cesto rozvaľkáme na obdĺžnik 50×40
cm, potrieme ho smotanovou plnkou (pochúťkovú smotanu zmiešame s rozšľahaným
vajcom, vegetou a štipkou čierneho korenia).
Pozdĺž dlhšieho kraja naukladáme tesne
vedľa seba po dĺžke natvrdo uvarené vajcia.
Plát plnkou natretého cesta posypeme šunkovo-zeleninovou zmesou (mrazenú zeleninu
krátko povaríme v osolenej vode a dáme na
sitko odkvapkať. Šunku nakrájame na rezance
a zmiešame so zeleninou) a opatrne stočíme.
Prenesieme na vymastený plech a potrieme
vajíčkom. Upečieme.

VEĽKONOČNÉ KURIATKA

SUROVINY:
• 70g tvaroh
• 100g syr tvrdý
• 2ks vajce
• 50g maslo
• soľ
• mleté čierne korenie
• celé korenie
• petržlenová vňať
• červená paprika
POSTUP RECEPTU:
Stačí zmiešať tvaroch, postruhaný tvrdý syr,
vajíčka na tvrdo a maslo, soľ, korenie všetko
zmiešať a tvarovať guličky na kuriatka - z týchto počtov vám vyjde asi 8 kuriatok. A potom
len urobiť očka kuriatku z korenia, chvostík
z petržlenovej vňate a z červenej papriky zobáčik

VEĽKONOČNÝ BARANČEK
SUROVINY:
• 120g maslo
• 200g práškový cukor
• 1ks vajce
• 4ks vajce
• 200ml mlieko
• 300g polohrubá múka
• 1cl prášok do pečiva
• 1PL kakao
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•
•
•
•

rastlinný tuk
orechy
mandle
hrozienka

POSTUP RECEPTU:
Maslo rozotrieme s cukrom, vanilkovým
cukrom a žĺtkami do peny. Potom pridáme
teplé mlieko a časť múky. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh, ktorý spolu s zostávajúcou
múkou a práškom do pečiva zamiešame do
cesta. Cesto rozotrieme do formy, ktorú sme
vymastili tukom a vysypali múkou. Vložíme do
stredne rozohriatej rúry a pečieme asi 30 - 40
minút. Upečeného baránka vyklopíme a pocukrujeme.

VEĽKONOČNÝ VENIEC
SUROVINY NA 1 PORCIU:
• 500g polohrubá múka, 250ml mlieko, 40g
kvasnice, 60g kryštálový cukor, 2ks vajce, 50g
maslo, trochu soľ
NA POTRETIE: 40g práškový cukor, 50g maslo
NA OZDOBENIE: 30g mandľové lupienky
POSTUP RECEPTU: Najpr si všetky prísady
v pokoji pripravíme na pracovnú plochu v
presne požadovanom množstve podľa recep-

tu. Aby sa nám pečenie naozaj podarilo, všetky prísady by mali mať izbovú teplotu. Múku si
môžeme nahriať v miske nad parou.
V hrnčeku zmiešame vlažné mlieko, trochu
múky, cukru a kvasnice. Necháme vykysnúť
na teplom mieste. Vykysnutý kvások zmiešame so zvyšnou preosiatou múkou, vajciami,
roztopeným maslom a štipkou soli.
Pripravené cesto opäť prikryjeme a odložíme
na teplé miesto, až kým sa jeho objem nezdvojnásobí (asi 45 minút). Ak chceme, aby
cesto vykyslo skôr, môžeme ho položiť do
blízkosti vyhrievacieho telesa. Cesto najlepšie
vykysne v miske „rýchlokyske“.
Vykysnuté cesto opäť premiesime, aby sme
odstránili prípadné bubliny. Cesto rozdelíme
na 3 rovnaké časti, z ktorých na pomúčenej
doske vyvaľkáme 3 rovnako hrubé šúľky (50
až 70 cm dlhé).
Šúľky na pomúčenej doske pozapletáme (ako
vrkoč) a konce spojíme. Uzol uložíme na vymastený plech a necháme opäť 20 minút odležať.
Koláč pred vložením do rúry potrieme zmesou
pripravenou z masla a práškového cukru. Na
záver ho posypeme mandľovými lupienkami a
pečieme v rozohriatej rúre pri 190 °C asi 35
minút.
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SÚSTREDENIE
VRBOV - V. TATRY OD 30.1. DO 3.2.2013
Sústredenie splnilo svoj význam, zúčastnilo sa
na ňom 20 futbalistov + 3 trénery + 2 členovia
výboru. Od príchodu , až do ukončenia sme
išli podľa pripraveného plánu. Prialo nám aj
počasie, nikto sa vážnejšie nezranil a všetkých
8 tréningov a ranné rozcvičky absolvovali
všetci hráči z čoho som mal, ako tréner, veľkú
radosť. Niektorí hráči mali síce problémy
s kondíciou, čo som predpokladal, boli
zanedbaní z minulosti , snažili sa to prekonať,
z čoho som mal aj ja dobrý pocit. S disciplínou
a poriadkom neboli žiadne problémy, začo patrí
všetkým poďakovanie. Medzi sebou vychádzali
kamarátsky, rešpektovali sa navzájom, mladí starí, a môžem povedať, že kolektív sa posilnil.
O kuchyňu a jedlo pre všetkých sa starali
3 členovia výboru s hlavným kuchárom M. Csókom, pomocníkmi boli - M. Hertel a Fekete M.,
začo im patrí veľké poďakovanie. Jedlo bolo
výborne pripravené, chutné a bolo ho dostatok.
V piatok podvečer sme oslávili aj narodeniny
kapitána mužstva J.Hertela - štrngli sme si so
šampanským a chlapci z izby č. 4 mu upiekli
štrúdľu a koláč so sviečkami. V priebehu sústredenia boli aj osobné pohovory s hráčmi jednotlivo s trénermi, ktoré mali svoj význam. Bola
vykonaná aj prehliadka izieb s trojčlennou komisiou - Jelšic, Kubala, Fekete, ktorá mohla dopadnúť aj lepšie, čo sa do budúcna musí zlepšiť.
O fotky zo sústredenia sa po celý čas staral
Fekete Miloš, začo mu patrí veľké poďakovanie.
Na záver, by som chcel poďakovať všetkým
sponzorom PD Radošinka Veľké Ripňany, na
čele s predsedom p. Ľubomírom Miškolcim
a Ing. Štefanom Korcom. Ďalej p. Milošovi Krajčíkovi za poskytnutie mäsa a mäsových výrobkov,
p. Jurajovi Ficovi - Potraviny, p. Danke Štetkovej

za dodanie potravín, ktoré sme potrebovali.
Poďakovanie patrí Obci Veľké Ripňany na čele
so starostom obce Jozefom Balážikom, ktorí
nám zabezpečili dopravu na sústredenie. Poďakovanie patrí aj členom OFK, na čele s predsedom MVDr. Miroslavom Minksom a ostatnými,
ktorí nám pri futbale pomáhajú. V dnešnej dobe
a zlej ekonomickej situácii si takéto niečo môže
málokto dovoliť. Ale za pomoci týchto ľudí, čo
som spomenul, sa nám to podarilo zrealizovať
- ešte raz im zato patrí veľká vďaka.
V boji o postup do Majstrovstvá okresu I. trieda,
by nám toto sústredenie mohlo pomôcť. A ja, za
všetkých hráčov prehlasujem, že urobíme preto všetko, aby sme to dokázali. Máme aj svoju
HYMNU, ktorú som zložil a ktorú sme si aj na
sústredení zaspievali, ktorá znie takto NAD TATROU SA BLÝSKA, VIDÍME TO Z BLÍZKA,
NAD TATROU SA BLÝSKA, VIDÍME TO Z BLÍZKA,
VIDÍME TO CHLAPCI, ZAČNE SA TO V MARCI,
RIPŇANY OŽIJÚ!
VIDÍME TO CHLAPCI, ZAČNE SA TO V MARCI,
RIPŇANY OŽIJÚ!

Tréner dorastu Kubala Ivan zložil pokrik po vyhratom zápase - CIKY, CAKA, CIKY CAK, VYHRALI SME, JE TO TAK, TATRY BOLI TATRY,
ALE SME TO ZMÁKLI.....HEJ, HÉJ, HEJ !!!
/ Mená hráčov, ktorí sa zúčastnili sústredenia sú
v prvom bloku /
autor - tréner A-mužstva JELŠIC Jozef

PD V. Ripňany nášmu športovému klubu zapožičalo chatu VRBOV, ktorá sa nachádza pri
Tatranskej Štrbe. Naši reprezentanti tam absolvovali zimnú prípravu v dňoch od 30.1. do
3.2.2013. Hráči boli pod vedením trénera JELŠICA J. a realizačného tímu - Kubala I, Csóka
M, Fekete M.st., Hertel M. HRÁČSKY KÁDER -
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Sústredenie A mužstva OFK Veľké Ripňany vo Vysokých Tatrách – Vrbov 30.01.2013
/ www.agro-vrbov.sk / autor - tajomník Fekete Miloš
Vlasák M., Hertel J., Mikula T., Hanzlík M., Bosý
F., Minks M., Fekete M. ml., Herák R., Fábry M.,
Velič A., Chovanec V., Dunka
M., Bajzík M., Greguš T., Halás J., Hubinský P., Mizerák M.,
Štetka J., Štetka A., Knížat A.
K tomu, aby sa takéto sústredenie uskutočnilo prispelo aj
viacero ľudí a touto cestou im
chceme poďakovať - PD Radošinka V. RIPŇANY - zabezpečenie chaty, OBEC V. RIPŇANY
- doprava, VMV Krajčík p. M. Krajčík, POTRAVINY - Mužstvo dorastu OFK Veľké Ripňany 2012/2013
p. Juraj Fico, POTRAVINY p. D. Štetková. Hráči a realizačný tým si prispeli každý sumou
po 10 eur.
Bližšie informácie o našej činnosti nájdete na:
http://ofkvelkeripnany.webnode.sk
PRIDAJTE SA K NÁM A VENUJTE 2 % VAŠICH DANÍ NA
ROZVOJ FUTBALU V NAŠEJ
OBCI. VÝBOR OFK V. RIPŇANY. ĎAKUJEME

Žiaci OFK Veľké Ripňany 2012/2013

28 strana

Karneval 2013

Slovenský folklórny súbor Ripín

