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„Každý deň budú vraj Vianoce,

ticho šepkajú ľudia po vonku...“

Vianočné trhy sú predzvesťou čarovných dní. Skrášľujú námestia metropolitných miest a všade rozvoniava 

vianočný punč či kapustnica. Ľudia vychádzajú do ulíc, stretávajú sa zo svojimi známymi a s radosťou 

očakávajú najkrajšie sviatky v roku.

Dňa 10.decembra sme mali aj my možnosť po prvýkrát prežiť neopakovateľnú atmosféru vianočných trhov 

v našej obci pred reštauráciou Sv. Florián. Každého prilákala vôňa punču a vareného vínka, kapustnice či 

pečenej klobásky a samozrejme nechýbal ani mastný chlieb s cibuľou. Žiaci základnej a materskej školy 

pre nás pripravili nádherné suveníry s vianočnou tematikou a šikovné mamičky upiekli vynikajúce koláčiky. 

Naše talentované dievčatá nám spríjemnili chvíle krásnym spevom vianočných kolied, z ktorých nám behal 

mráz po chrbte. Deťom urobil radosť Mikuláš s anjelom a obdaroval ich sladkosťami. Strávili sme nádherné 

popoludnie a večer so svojimi blízkymi a priateľmi. Verím, že táto vydarená akcia sa stane pre našu obec 

tradíciou.

Chcem poďakovať p. Lucii Krajčíkovej za zorganizovanie a sponzorovanie akcie, M. Jakubičkovi za prípravu 

výbornej kapustnice, fi rme VMV KRAJČÍK a M. Lukačovičovi za to, že sme si pochutili na pečených 

klobáskach, G. Mičinovej za vianočný punč, Obecnému úradu Veľké Ripňany a ostatným, ktorí boli ochotní 

pomôcť s prípravou tejto akcie. 

Poďakovanie patrí pani učiteľkám základnej školy- A. Macháčovej, K. Múčkovej, M. Hubinskej, D. Nikoléniovej, 

žiačkam tvorivej dielne E. Rybanskej, P. Fančovičovej, K. Fábryovej, M. Hubinskej, D. Mezeyovej, V. Královej, 

P. Majákovej, A. Polákovej, K. Mazákovej, P. Knížatovej, V. Kucharikovej, S. Pavlovičovej, T. Grmanovej, 

L. Martinskej, S. Kuricovej, N. Janičovej, S. Mezeyovej, pani učiteľkám materskej školy I. Fulírovej, 

V. Procháskovej, E. Machovičovej, Z. Frťalovej, V. Baňákovej a prevádzkovým pracovníčkam H. Rebryovej, 

M. Grmanovej za zhotovenie vianočných 

ozdôb a suvenírov, mamičkám za napečené 

dobroty a všetkým zúčastneným. Ďakujeme 

žiakovi 2.A triedy Simonovi Nehézovi, ktorý 

z vlastnej iniciatívy vyrobil vianočné ozdoby. 

Zisk z predaných ozdôb (12 EUR) venoval 

svojej 2.A triede. Simon pochopil zmysel 
charitatívnej akcie – vianočné trhy na podporu 

našej školy a svojej triedy. Individuálne sa 

zapojil do tejto akcie. Úprimná vďaka.
Charitatívny zisk (cca 720,-EUR), ktorý bol 

vyzbieraný počas tejto akcie bude slúžiť pre 

potreby našich detí základnej a materskej 

školy.

 Za všetko Vám ešte raz patrí veľká vďaka a 
verím, že o rok si opäť vychutnáme vianočnú 

atmosféru v našej obci.

A.Pániková

VEĽKORIPNIANSKE VIANOČNÉ TRHY
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 Medzi tradície našej ško-
ly patrí vianočná tvorivá diel-
ňa. Tento rok mali žiaci dru-
hého stupňa možnosť tvorivo 
sa prejaviť dňa 12.decembra 
2011. 
V príjemnej atmosfére via-
nočných kolied, vône vianoč-
ných oblátok a ovocného pun-
ču si žiaci vytvorili rôzne via-
nočné dekorácie. Najviac ich 
zaujalo aranžovanie vianoč-
ných ikebán, s ktorými im po-
máhali študenti a pedagógo-
via Strednej odbornej ško-
ly v Rakoviciach. Okrem to-
hosi uplietli prekrásne via-
nočné stromčeky z papiera. 

Túto techniku ich naučila 
p. Klostermanová z Bisku-
povej. Deti sa tešili aj z vý-
roby vianočných pohľadníc, 
z ozdôb vyrábaných servítko-
vou technikou a z voňavých 
hviezdičiek a podkovičiek, 
ktoré dekorovali rozdrvený-
mi klinčekmi. Pri tvorivej práci 
sa žiaci občerstvili vianočným 
punčom, ktorý pripravila p. Lu-
cia Krajčíková a pochutili si na 
vianočných oblátkach. Na ich 
výrobu nám zapožičala formy 
p. Alena Hertelová.

Žiaci odchádzali nadšní, spo-
kojní, odnášali si ducha Via-
noc do svojich domov. Veľká 
vďaka patrí vyučujúcim 
a všetkým, ktorí prispeli k zor-
ganizovaniu vianočnej tvorivej 
dielne.
       
 Mgr. Ľ. Mazáková

Vianočná tvorivá dielňa
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Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš vo dverách stál...
 Objavil sa v našej škole 5. decembra a vyčaril všetkým de-
ťom úsmev na tvári. Navštívil všetky triedy, materskú škôlku 
a za peknú básničku obdaroval deti sladkosťami. Aký by to 
bol Mikuláš, keby neprišiel s anjelmi a čertmi? Anjeli deťom 
rozdávali dobroty a čerti najväčších nezbedníkov trestali. 

Namaľovali im fúzy, bradu a chceli ich zobrať do horúceho 
pekla. :-) Naše deti prisľúbili, že sa polepšia, tak čerti odišli 
naprázdno.  Všade bolo radosti, veselosti a deti sa tešili zo 

sladkostí.
 Milý Mikuláš príď aj o rok medzi nás...

Sv. Mikuláš v škole
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Z rokovania obecného zastupiteľstva

Poslanci obecného zastupiteľstva počas 

druhého polroka 2011 zasadali trikrát.

 08.júna 2011 sa  poslanci OZ zaobe-

rali nasledovnými bodmi :

- banková zábezpeka  pre vybudovanie 

stavby – Kanalizácia 3. etapa Veľké Rip-

ňany (prepojovacia trasa Veľké Ripňa-

ny-Behynce) do výšky 180.000 eur, po-

slanci súhlasili s predloženým návrhom

- žiadosť na odpredaj pozemku pre vy-

budovanie Bioplynovej stanice v lokalite 

„Hliník“ v katastrálnom území Veľké Rip-

ňany. Jedná sa predaj majetku osobitné-

ho zreteľa z dôvodu investície na výstav-

bu bioplynovej stanice. Nehnuteľnosti sú 

zapísané v Katastrálnom úrade Nitra, 

Správa katastra nehnuteľností Topoľča-

ny, katastrálne územie a obec Veľké Rip-

ňany, LV č. 641  a to parc. CKN č. 683/58 

(extravilán), orná pôda o výmere 5048 

m2 v hodnote 0,25 eur m2 a parc. CKN 

č. 682/1 (intravilán), ostatné plochy o vý-

mere 4952 m2 v hodnote 2,95 eur/m2 

pre Ing. Dušan Hladký  

Poslanci hlasovali nasledovne : za -6 , 

zdržal sa – 1 , proti- 1 / 1neprítomny/

- žiadosť o sociálnu výpomoc vo výške 

350 eur pre Zuzanu Romanovú, Veľké 

Ripňany Poštová 451/476. S predlože-

nou žiadosťou poslanci súhlasili .

- žiadosť o  prenájmom priestorov pre 

Martina Hlavenku, Veľké Ripňany Pieš-

ťanská 402, v priestore bývalej Maters-

kej školy Behynce v podiele  ½ , v cene 

ktorá je schválená nájomcovi - MIKRA 

PLUS s.r.o. v zast. Milan Krajčík, ktorý 

súhlasí s pridelením priestorov novému 

nájomcovi, s podmienkou vzájomného 

vysporiadania sa so spotrebou energií 

v objekte, ktoré netvoria súčasť s nájom-

nou zmluvou.

- žiadosť pohrebnej služby DANJE-

LA Ludanice o poskytovanie pohrebnej 

služby na území Obce Veľké Ripňany,  

poslanci súhlasili s poskytovaním po-

hrebných služieb.

Na svojom druhom zasadnutí – 06.sep-

tembra 2011

 boli poslanci OZ podrobne oboznámení 

so začiatkom prác na výstavbe nájom-

ného bytového domu (ďalej len NBD) - 

30 bytovej jednotke a tiež so zahájením 

prác na projekte Revitalizácia centrálnej  

zóny miestna časť Behynce.

Na výstavbe NBD - 30 bytovej jednot-

ke sa začalo v júni 2011 a do zimných 

mesiacov sa predpokladá urobiť hrubú 

stavbu a tiež ju zastrešiť, aby sa mohlo 

pracovať vo  vnútornom priestore stavby. 

Výstavba zahŕňa j 9 - edno a 21 - dvojiz-

bových bytov.

Projekt Revitalizácia centrálnej zóny 

miestnej časti Behynce zahŕňa priestor 

v okolí kultúrneho domu, kde budú vybu-

dované nové autobusové zastávky, prv-

ky drobnej architektúry, detskej ihrisko, 

verejná zeleň, verejné toalety, oprava 

miestnej komunikácie a chodníkov. 

Ďalej starosta obce informoval o aktivi-

tách  od konania posledného rokovania 

OZ: 

- Odovzdanie úplnej a konečnej žiado-

sti o nenávratný fi nančný príspevok – 

Kanalizácia II. etapa a rozšírenie ČOV 

v rámci výzvy Národného kontaktného 

bodu – Úrad vlády SR a Švajčiarskeho 

fi nančného mechanizmu.

- predložené boli žiadosti o platbu za 

uskutočnené prípravné práce

06.decembra 2011, sa uskutočnilo 

v poradí  šieste zasadnutie obecného 

zastupiteľstva za rok 2011, na ktorom sa 

poslanci zaoberali :

-Návrhom  VZN o verejnej kanalizá-

cií,odpadových vodách

Návrh zahŕňa okrem iného aj povinnosť 

občanov pripojiť sa existujúcu kanalizá-

ciu do 30.06.2012 v tých  častiach  obce, 

kde je vybudovaná verejná kanalizácia

-Návrh VZN o miestnych daniach a po-

platkoch

- dôležitou zmenou v návrhu VZN opro-

ti predchádzajúcemu roku je úprava po-

platku za vývoz komunálneho odpadu, 

kde je návrh na zvýšenie poplatku na 

12,00 eur na osobu a rok. Od 31.mája 

nasledujúceho roka dôjde k označeniu 

smetných nádob  nálepkou platnou je-

den rok v platnosti od 1.júna 2012 do 31. 

Mája 2013. Iba tieto označené nádoby 

sa budú vyvážať.  

- znovu bola  zavedená daň  za  psa, 

ktorý je vo výške 4,00 euro za psa a rok 

pre fyzickú osobu a 10 euro za strážne-

ho psa u právnických osôb. 

- výška daní za pozemky sa nezmenila

-Návrh VZN č.31 o chove zvierat- 

rieši povinnosti pri chove a držaní zvie-

rat, presnom vymedzení hranice stavieb 

na chov zvierat a skladovanie biologicky 

rozložiteľných odpadov (hnoj a kompost)

-Návrh VZN č.32 –prevádzkový poria-

dok multifunkčných ihrísk. – prevádzko-

vý poriadok zahŕňa prevádzku multi-

funkčných ihrísk vo Veľkých Ripňanoch 

a v Behynciach.

-Návrh VZN č.33 o trhovom poriadku 

v obci

rieši podmienky predaja a poskytovania 

služieb na území obce

-Návrh VZN č.34 o určení výšky dotá-

cie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 

a žiaka školských zariadení so sídlom 

na území obce V.Ripňany- VZN určuje 

výšku dotácií obce na žiaka v materskej 

škole, v školskom klube a v školskej je-

dálni. Výška dotácia sa nezmenila opro-

ti minulosti.

-Návrh VZN č.35- o cenách za prenáj-

om nebytových priestorov vo vlastníctve 

Obce V. Ripňany a o výške úhrad za do-

časné užívanie pozemkov vo vlastníctve 

Obce V. Ripňany

Prenájom nebytových priestorov bol 

upravený na základe užívania prenajatej 

plochy /m2 prenajatej plochy/

-Návrh VZN č.28- o úhradách za posky-

tované služby obcou a úhrady za správ-

ne poplatky vykonávané obcou Veľké 

Ripňany

V uvedenom návrhu VZN došlo k nasle-

dovným zmenám 

- úprava výšky poplatku za poskytnuté 

služby nákladným vozidlom 1,00 euro 

za km.

- Smernica 1/2012  o monitorovaní ka-

merovým systémom Upravuje použí-

vanie kamerových systémov umiest-

nených v obci Veľké Ripňany a čas-

ti Behynce - návrh programového roz-

počtu na rok 2012 a rozpočtov na roky 

2013,2014 Programový rozpočet obce 

na rok 2012 určuje rozpis fi nančných 

prostriedkov  podľa jednotlivých kapitol, 

ktoré určujú čerpanie  počas roka 2012.

- žiadosti od občanov riešené prostred-

níctvo poslancov OZ

-ž iadosť Komunity Kráľovnej pokoja o fi -

nančný príspevok- zamietnuté

- žiadosť M. Lamfera o zapísanie vecného 

bremena  s právom prechodu a prejazdu 

v k.ú.. Behynce , parc CKN č. 123/1, parc. 

EKN č. 63/1 bolo odsúhlasené

- žiadosť Jozefa Reža o riešenie hava-

rijného stavu obecného skladu na Poš-

tovej  ulici, ktorý je v jeho  susedstve - 

oprava bola ukončená

Za predložené návrhy VZN a rozpočtu 

z prítomných poslancov hlasovali za - 

8,zdržal sa - 1, proti - 0

 Návrhy VZN ako aj rozpočtu sú  zve-

rejnené na internetovej stránke obce

Z rokovania obecného zastupiteľstva
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 Po takmer dvadsiatich rokoch sa nám 
podarilo oživiť folklór v obci a to tým, že 
sme začali pracovať s deťmi na zostavení 
detského programu, s ktorým by sme sa 
prezentovali na vystúpeniach v obci. Ob-
čianske združenie – Slovenský folklór-
ny súbor Ripín na svoju činnosť dostala 
prostredníctvom projektu z Nitrianske-
ho samosprávneho kraja fi nančnú čia-
stku vo výške 400 euro a viac ako 300 
euro sme získali od darcov prostredníc-
tvom 2% dane, za čo všetkým darcom 
a dobrým ľudom ďakujeme.
V súčasnosti pod vedením Jozefa Kriš-
tofa, Katky Borbélyiovej, Evky Machovi-
čovej. Kristínky Jančovičovej, Ruda Ho-
lienčina a Jara Nováčika ml. nacvičuje 
38 detí vo veku od 4-11 rokov program, 
na ktorý Vás, našich priaznivcov pozve-
me , pravdepodobne na Deň matiek.

Oživený RIPÍN

ZDRAVIE

Červená repa – cvikla.

Červená repa, inak nazývaná cvikla,  
podľa výskumov hrá naozaj veľmi 
dôležitú úlohu v protirakovinovej 
diéte. Kuchynské použitie je oveľa 
širšie, preto by sme nemali na ňu 
zabúdať, ba v mnohých prípadoch 
ju podceňovať. Zo zdravotného 
hľadiska je veľmi hodnotná. 
Obsahuje lipotropné látky, najmä 

tetanín. Tieto látky sú veľmi účinné 
proti arteroskleróze  a ochoreniam 
pečene. Výhodu máme v tom, 
že ju môžeme ľahko uskladňovať 
a konzumovať po celý rok. Okrem 
vitamínov skupiny B obsahuje najmä 
mnoho cenných minerálnych látok, 
ktoré v našej potrave pociťujú defi cit 
– draslík, horčík, vápnik, železo 
a podobne.
 Tieto látky sú pre ľudský organizmus 

veľmi potrebné. Nezabúdajme, že 
červená repa bola od pradávna 
obľúbenou zeleninou  Slovanov. 
Jej použitie  je v teplej i studenej 
kuchyni skutočne mnohostranné. 
Mnohé naše gazdinky ju obchádzajú 
a málo pripravujú. Iste by sme ju 
mali pravidelne zaraďovať do nášho 
jedálneho lístka. Nuž napokon, 
dobrú chuť

I.Močko

Pitný režim.

 Pozor na zanedbanie pitného reži-
mu, lebo často môže nastať dehyd-
ratácia, bolesti hlavy, kolaps obeho-
vého či vylučovacieho systému. Le-
kári radia.
 Zásobujte svoje telo  dvoma  a až 
dva  a pol  litrami tekutín denne. Ne-
pite ich príliš studené, ale s teplotou 
8 až 12 ̊ C. Príjem si treba rozdeliť na 
celý deň. Dostatok tekutín má pozi-
tívny vplyv na pokožku a ovplyvňu-
je jej pružnosť a sfarbenie. Nesmie-
me zabúdať, že organizmus tvorí až 
60% voda. Tá zabezpečuje správ-
ne fungovanie obehového systému. 
Telo ju potrebuje pri trávení, pretože 
umožňuje látkovú  premenu, vstre-
bávanie živín aj vylučovanie odpa-
dových látok. Rozpúšťaním vápnika 

v moči  voda zabraňuje tvorbe oblič-
kových kameňov. Potením strácame 
sodík, s močom sa vylučuje draslík. 
Stratu minerálov treba doplniť mine-
rálkami.
  Na pravidelný pitný režim mu-
sia dbať najmä starší ľudia, ťažko, 
pracujúci, diabetici, ľudia s vyso-
kým krvným tlakom, vysokou hladi-
nou cholesterolu v krvi i fajčiari. Ne-
dostatkom vody zhustne krv. Tá nie 
je  schopná riadne okysličovať or-
gány. Srdce musí pracovať intenzív-
nejšie a zrýchľuje sa i tep. Pridáva 
sa únava, bolesti hlavy, klesá krvný 
tlak a pokožka vysychá. Tiež vodu 
s bublinkami pime s mierou.
 Pozor na sodík. Nápoje by nema-
li mať vysoký obsah sodíka, ktorý 
zvyšuje krvný tlak. Na druhej strane 
je dobré , ak máme dostatočnú kon-

centráciu vápnika a horčíka. Tieto sú 
významné v prevencii vzniku rozvo-
ja osteoporózy. Horčík je nevyhnut-
ný pre činnosť enzýmov  v  organiz-
me.  Pri  jeho  nedostatku  stúpa  rizi-
ko  vysokého  krvného  tlaku i srdco-
vo-cievnych ochorení. Horčík zmier-
ňuje stresové situácie, upokojí a po-
vzbudí nervový systém. Doporuču-
je sa, ak obľubujeme kávu, tak vraj 
maximálne dve šálky denne, a po-
kiaľ možno bez cukru. Proti smädu 
je doporučenie pitie bylinkových ča-
jov, tiež nesladených. Vravia, že 
žihľavová šťava je elixír zdravia. Ob-
sahuje vitamín C, B, železo, vápnik, 
horčík, síru, ale aj cukor a bielkovi-
ny. Tak so žihľavou na dobrú chuť!

I.Močko
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Naša  únava

 Často si vzdycháme, ako sme 
unavení. Najmä u žien rezonuje 
táto príčina. Je to preto, lebo na jej 
bedrách ležia denne udalosti ako 
deti, domácnosť, zamestnanie a pod. 
No nie nadarmo sa hovorí, že to 
môže vydržať iba žena. No  vráťme 
sa k únave. Ľudia si často nevedia ani 
len vysvetliť, prečo na nich dolieha 
taká únava a to aj v prípade, že majú 
dostatočný a dobrý spánok. V čom 
teda spočíva naša únava?
 Môžu to byť aj rôzne drobné 
ochorenia či výživa. Predovšetkým to 
spôsobuje nedostatok železa v strave. 
Taktiež vápnika, horčíka, bielkovín 
a vitamínov. Výskumy  dokazujú, že 
nedostatkom železa, vápnika, horčíka 

i bielkovín a vitamínov trpí značné 
percento ľudí, najmä žien a rastúcich 
detí. Ženský organizmus, ako ukazujú 
výskumy, zvyčajne potrebuje dvakrát 
toľko železa ako mužský, t.j. 2 mili-
gramy denne. Často bežná strava 
nevie túto potrebu nahradiť. Preto je 
potrebné doplniť stravu z jedál ako 
je pečeň, vajcia, strukoviny, hlávkový 
šalát, mäso. Lenže nie mäso tučné, 
lebo to neobsahuje železo. Je 
potrebné tiež obmedziť biely chlieb, 
biele pečivo a namiesto nich zmavé 
grahamové. Tiež ďalšou príčinou 
býva aj nízky krvný tlak. Následky 
sú rovnaké, nedostatkom železa je 
mozog nedostatočne zásobený krvou 
a dodáva menej kyslíka. V tomto 
prípade pomôže aj šálka kávy. 
Častou príčinou je aj nedostatočné 

pitie tekutín v priebehu dňa. Výskumy 
vravia, dámy pamätajte, ak nebudete 
piť dostatočné množstvo tekutín ato 
pravidelne, čoskoro zostarnete!  Ešte 
je tu odporúčaný starý prostriedok, 
večer si dajte na nohy studený kúpeľ. 
Čím je vraj voda studenšia, tým je 
lepšie. Kúpeľ má byť však iba krátky. 
Je to vraj neuveriteľné, ale pôsobí 
priam blahodárne. Stiahnete únavu 
z nôh, zlepší sa krvný obeh a odstráni 
nespavosť. Varovanie je, že v žiadnom 
prípade únavu nezaháňajte cigaretou. 
Je to vraj klamné a o to budete 
viac unavení. Ďalšie prípady sa tu 
ešte uvádzajú aj problémy rodinné, 
ekonomické, pracovné a iné. No ak tú 
únavu pochopíme, často sa nám maj 
uľaví.

I.Močko

Najlacnejšia kozmetika – 
zdravý spánok

 Mnohokrát si vôbec neuvedomu-
jeme, že spánok vždy zohráva mi-
moriadne dôležitú úlohu v našom 
živote. No ak sa ráno po fl áme po-
zrieme do zrkadla obyčajne sa za-
razíme, som to vlastne ja? Prečo? 
Odpoveď je iba jedna, noc nebola 
ukončená výdatným spánkom. Mož-
no len takým polospánkom. Strha-
ná, nevyspatá tvár, s napuchnutými 
viečkami, a zvýraznenými vráskami 
nám dáva jednoznačnú odpoveď čo 
vlastne sme urobili.
 Pravidelný oddych v dobe spánku 
potrebuje každý človek, ako aj špor-
tovec. Niekto si ale myslí, že dlhším 
spánkom v dobe víkendu, v sobotu 

či v nedeľu  „dohoní“ prebdené noci 
v týždni, veľmi sa mýli. Tak ako sa 
nemožno do zásoby najesť či napiť, 
tak sa nemožno ani do zásoby vy-
spať. Náš organizmus potrebuje na 
obnovu psychickej energie strate-
nej počas dňa 7-8 hodinový spánok. 
Taktiež dlhodobé vyspávanie môže 
často privodiť a spôsobiť rôzne psy-
chické poruchy.
 Mnohí si poviete, kedy sa teda 
učiť, študovať a robiť rôzne  domáce 
záľuby?  Veď vraj voľný čas máme 
iba večer. A niekto aby ešte dlhšie 
vydržal dá si obľúbenú kávičku. No 
skôr či neskôr sa to prejaví, lebo ľud-
ský organizmus sa nedá len tak jed-
noducho klamať. Veď mnohí popo-
ludnie len tak premrhajú a potom ve-
čer je zhon na úkor spánku. Často 
dlho sedíte pri televízii a napokon si 

poviete: „ No, nemohol som ísť rad-
šej spať?“
 Tiež nezabúdajme, že pred spán-
kom najmenej tri hodiny by sme ne-
mali konzumovať žiadne jedlo. I faj-
čiari by si mali tiež uvedomiť, že pred 
spánkom sa tiež nemá fajčiť. No 
niekedy sa vraj nedá zaspať, tu le-
kári vravia, upravte si svoju životo-
správu a pohyb prechádzkou, cviče-
ním a pod.
 Neodporúčajú sa žiadne uspáva-
cie prostriedky, lebo nakoniec sa to 
už stáva ako návyková látka. Prav-
da, dobrý spánok je len v zdravom 
prostredí s primeranou pohybovou 
aktivitou a v dobre vetranej miest-
nosti. Nuž napokon na noc Dobrý 
spánok.

I.Močko

Preklínanie

 Nahromadený hnev a bezmocnosť 
nás transportujú do určitého stupňa 
napätia. Takmer do bleskov, treskov. 
Preklínanie je veľmi často formou, 
ako riešiť medziľudské vzťahy, 
konfl ikty, no najmä na našich 
dedinách. Zdvihnutá ruka, hnev, 
v očiach šľahajú plamene, blesky 
a preklínania. Prichádza v tele 
búrka rozhorčenia. Nahromadený 
hnev či bezmocnosť sa stupňujú 
do určitého napätia, ktoré sa objaví 
všade tam, kde preklínanie nemá 
konca kraja.
 Nakoniec to vyvrcholí slovami, 
„ Bodaj ťa porazilo“, alebo „ Nech 
ťa trfí šľak“. Mnohí zase používajú 
formulku „ Porazí ma „, „ Zničí ma“,  

„Odpadnem“. Po tomto vyhlásení 
zdá sa, že možno prichádza nejaká 
úľava, uľahčenie a vtedy si už 
spomenieme čo všetko nám prešlo 
a náhle vyriekneme: „Pane Bože už 
nevládzem“, či „Osloboď ma Pane“, 
„Nech mi dajú všetci pokoj“.
 Ak si nevieme odpočinúť je naše 
telo v bode varu, môže sa stať, že 
nás zasiahne akoby 
nejaký blesk, nehoda , či zhoršenie 
zdravotného stavu. Okrem toho 
máme narušené väzby s okolím 
a mnohí pristupujú k alkoholu, 
ba často i k drogám, hľadajú 
takto upokojenie, ale to je to 
najhoršie riešenie. Často sú naše 
medziľudské vzťahy tak vyhrotené, 
že ozaj nevieme nájsť inú cestu 
na riešenie. Takýmto stavom často 

ako sa hovorí prilievajú olej na 
oheň, hoci ich to nemá čo zaujímať. 
Lenže svojimi rôznymi výmyslami 
ešte prispievajú a miešajú sa 
často medzi mladých, kde vrie ich 
manželský vzťah. Vieme dobre, 
že klebeta je rýchlejšia ako blesk 
a mohutne udrie a zabíja aj nevinné 
obete.
 Dajte si ruku na srdce a spýtajte 
s a samých seba, bolo mi to treba, 
chcem žiť v pokoji, láske, ktorá by 
mala u nás panovať. Potom už ako 
kresťania nebudeme mať problém 
sa i usmiať a pohľadiť tých, ktorí 
sú zranení. Tvorte. buďte na strane 
dobra,
 Nezabúdajte, odpustite a bude 
Vám odpustené.

I.Močko
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Koláče, vykŕmená kačka a zá-
bava… To sú hody!  Hody, to 
je hodová nedeľa, jeme mäso 
a zase mäso, k tomu zákusky, 
koláče, lokše. Kto z nás vie, 
čo sú vlastne hody a prečo 
vznikli? Pre niekoho je to veľa 
jedla, pitia a stretnutie s blíz-
kou aj vzdialenejšou rodinou. 
Hody ale súvisia s cirkevnou 
tradíciou. Vôbec prvé hody 
oslavoval podľa povesti izra-
elský kráľ Šalamún (Keď zom-

rel kráľ Dávid, jeho syn Šala-
mún sa stal tretím kráľom Iz-
raela. Boh sa zjavil Šalamú-
novi vo sne a opýtal sa ho, čo 
by chcel, aby mu dal. Šalamún 
prosil Boha, aby mu pomo-
hol rozumieť, čo je správne a 
čo nesprávne. Boh sa potešil 
jeho odpovedi a urobil Šala-
múna najmúdrejším človekom 
na celom svete. Vládol približ-
ne v rokoch 970–931 pred 
n. l.), a to pri príležitosti zasvä-
tenia nového chrámu. Kráľ Ša-
lamún usporiadal veľkú hosti-
nu, ktorá dostala svoj názov 
práve podľa vysvätenia nové-
ho chrámu. Túto hostinu, aj 
keď je to len na základe poves-
ti, môžeme nazvať ako hody, 
(alebo tiež aj  krmáš, kiritog) 
tradíciu, ktorá sa zachovala 
v mestách a dedinách u nás 
ale aj v iných európskych kra-
jinách. Prečo sa obyčajne ho-
duje na jeseň? Po každej práci 
nasleduje odmena. To nasle-
dovalo aj po výstavbe kosto-
la, ktorá sa  vyznačovala nie-

len rokmi driny a odriekania, 
ale stála obyvateľov obce veľa 
fi nančných prostriedkov, kto-
rými sa skladali na každú vý-
stavbu alebo rekonštrukciu 
kostola. Stavalo sa svojpo-
mocne a ľuďom v časoch bie-
dy a utrpenia pomáhala práve 
viera v Boha. Budova kostola 
bola a je neodmysliteľnou sú-
časťou dedinského života oby-
vateľov a jeho vysvätenie bolo 
vždy veľkou slávou, pri ktorej 
nechýbalo jedlo, pitie, nechý-
bala hudba a zábava. Osla-
vovalo sa v každej farnosti 
v iný čas, tak sa ľudia schád-
zali a do dediny mierili aj 
z iných miest. Jedlo sa, pilo 
sa, bujaro sa oslavovalo… 
A tiež sa takmer nič nerobi-
lo, čím trpela pracovná mo-
rálka. Prietrž bujarej zábave 
bez pevného termínu urobil 
cisár František Jozef II., ktorý 
zjednotil oslavy v celej krajine. 
Po sviatku svätého Havla, 
teda tretej nedele v októbri, si 
mohli poddaní užívať tzv. ci-
sárske hody do sýtosti. A že 
si užívali! Nakoniec tak ľudia 
oslavovali ako cisárske hody
v pevnom termíne, tak tiež 
svoje miestne hody – „naše 
posvätenie“, ktoré súviseli 
s vysvätením kostola. Tak, ko-
nečne vieme, prečo sa hoduje 
v inom termíne v každej obci.. 
Ako to ale bolo v našich obci-
ach? V Behynciach je to mini-
málne od roku 1905 rovnaké. 
Kostol je zasvätený Ruženco-
vej Panne Márii (7.októbra), 

ktorej sviatok slávime v druhú 
októbrovú nedeľu. Vo Veľkých 
Ripňanoch je to osemnásta 
nedeľa po sviatku Ducha Svä-
tého. Prečo tento dátum, keď 
kostol je zasvätený Sv. Jáno-
vi Nepomuckému (kňaz a mu-
čeník pochádzajúci z  Pomu-
ku v Čechách. Priezvisko  Ne-
pomucký  vzniklo neskorším 
chybným čítaním starého la-
tinského výrazu  De Pomuk 
(Pomucký),  z ktorého sa utvo-
rilo  Nepomuk  (Nepomucký). 
Sviatok má 16. mája. Vyhláse-
ný za svätého bol 19. marca 
1729) ?
Počas vizitácie farnosti z roku 
1780, ktorú nariadil ostrihom-
ský arcibiskup Mikuláš Čáki 
nol vizitátorom kanonik Fran-
tišek Dravecký. Veľkoripnian-
skym kňazom bol pezinský ro-
dák Matej Tonner. Vizitácia po-
tvrdila, že kostol bol obnovený 
v roku 1595 po tureckých pus-
tošivých nájazdoch. Na veži 
sa nachádzali tri zvony, z kto-
rých najväčší vážil 168 kg. Čo 
však bolo zvláštne, v kostole 
sa nenachádzalo žiadne zna-
menie po vysvätení a preto vi-
zitátori uviedli, že kostol nebol 
riadne vysvätený, ale len po-
žehnaný (benedictus). Veľko-
ripniansky chrám mal patro-
cínium Panny Márie a slávilo 
sa v nedeľu po oktáve Naro-
denia Panny Márie (8.septem-
ber).  Aj hlavný oltár bol za-
svätený Narodeniu Panny Má-
rie, ktorému dominoval olejo-
vý obraz Narodenia Bohoro-

Čo sú hody? 
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 Pripravujeme novú publikáciu 
– Školstvo v obci 1832-2012

Týmto krátkym oznamom chcem 
poprosiť všetkých absolventov 
Základnej školy, Základnej de-
väťročnej školy, Národnej ško-
ly, Meštianskej školy vo Veľkých 
Ripňanoch, ktorí vlastnia foto-
grafi e z posledného ročníka, čiže 

z ročníkov kedy absolvovali niek-
torú z uvedených škôl vo Veľkých 
Ripňanoch alebo v Behynciach, 
aby nám tieto fotografi e zapo-
žičali na preskenovanie do nvej 
pripravovanej publikácie, ktorá 
nude mapovať školstvo na na-
šom území od roku 1832, kedy 
je prvá písomná zmienka o vy-
budovaní školy s povinnou škol-

skou dochádzkou. Tých fotogra-
fi í bude neúrekom a očakávam, 
že každý sa v tejto pripravovanej 
knihe nájde. Srdečne vopred ďa-
kujem tým, ktorí prispejú do toh-
to diela.

Jozef Krištof

Pripravujeme  novú publikáciu – Školstvo v obci 1832-2012

dičky. Čo viedlo teda k zmene 
slávenia práve na „osemná-
stu nedeľu po Duchu“ ? Vizitá-
cia spomína dary z trnavské-
ho farského kostola „namiesto 
tých starých, ktoré zhoreli pri 
veľkom požiari kostola“. Ne-
máme však o ňom ani nepria-
mu zmienku, kedy bol požiar, 
čo spôsobil a čo bolo jeho prí-
činou. Kostol bol niekoľkokrát 
prestavaný a opravený. Na-
jväčšou rekonštrukciou pre-
šiel počas pôsobenia kňaza 
Jána Meheša po roku 1822, 
kedy sa vymenilo 42 tisíc šin-
dľov objednaných z Kysúc na 
streche. Ale čo bolo dôvo-
dom onej osemnástej nedele? 
Vysviacka? Nové požehna-
nie? Aká udalosť sa odohrala 
v obci, ktorá sa stala tradíciou 
pre pokračovanie tohto termí-
nu pre hody? Cisárske „pev-
né hody“ boli ako som spomí-
nal po sviatku sv. Havla, čiže 
v druhej – tretej nedele v ok-

tóbri. To je takmer ako termín 
„osemnástej nedele“, aj keď tá 
sa mení podľa veľkonočných 
sviatkov každý rok v iný ter-
mín. Uchovávame si doteraz 
„cisárske hody“ miesto slá-
venia na sviatok patróna far-
nosti sv. Jána Nepomuckého? 
S istotou vieme, že veľkoripni-
ansky obyvateľ Peter Liso dal 
postaviť sochu sv. Jána Ne-
pomuckého (stojí pred kosto-
lom dodnes a o „jej udržiava-
nie a opravy sa mali starať po-
tomkovia šľachetného zakla-
dateľa“. Práve táto socha a ší-
riaca sa úcta prispeli k tomu, 
že počas pôsobenia Štefana 
Pereslényiho po roku 1835, 
mal kostol svoje patrocínium 
a bol zasvätený sv. Jánovi Ne-
pomuckému. Ale ten termín 
osemnástej nedele po sviat-
ku Ducha Svätého sa nezme-
nil dodnes. Je čas na zme-
nu, kedy by sa hody slávili na 
sviatok patróna, čiže sv. Jána 

Nepomuckého, alebo si za-
chovať tradície neznámej uda-
losti osemnástej nedele?  
Nehľadajme to čo nás roz-
deľuje, ale to, čo nás spája. 
A tak tento článok nie je zá-
merom na rozdeľovanie oby-
vateľov obce, je len malým 
historickým zamyslením, nad 
našim slávením, našich ho-
dov. Aj tohtoročné hody mali 
svoju atmosféru s rozdielom 
jedného týždňa skorších troš-
ku upršaných hodov v Be-
hynciach a slnečných hodov 
s „babím letom“ vo Veľkých 
Ripňanoch (priložené foto-
grafi e). Okrem jedla sladkostí,  
tradične „lacných“ kolotočov 
pre najmenších boli aj hodo-
vé zábavy. Do tanca v Behyn-
ciach hral Danubius a po viac 
ako dvadsiatich rokoch sa ko-
nala aj hodová zábava vo 
Veľkých Ripňanoch, kde hra-
la skupina Quatro z Chtelnice. 

Názov v minulosti Názov teraz

CALTA PLETENKA
ĆEMER BOLESŤ V KRÍŽOCH

FRIZÚRA ÚĆES
GIT TMEL
HUBA ÚSTA
INGIŚPÍR KOLOTOĆ
KOZOL STOH
KOĆKA MAĆKA
LOS ŹREB
NÁLEPOK CHODNÍK PRI DOME

OVSIHA DIVŹ OVOS
RUĆNÍK ŚATKA NA HLAVU
PREŚ LIS

I.Močko

-  zvoz komunálneho odpadu v obci Veľké 
   Ripňany a Behynce, sa uskutoční dňa 

   29.12.2011, t.j. vo štvrtok. 
- najbližší zvoz plastov bude v pondelok  

  09.01.2012 

- nahlasovanie na vývoz žúmp bolo možné  
  do stredy 21.12.2011 do 08,15 hod., kedy 

  bude aj posledný zvoz v tomto roku. 
  Ďalší vývoz bude až 04.01.2012 
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Zmena termínu odvozu

komunálneho odpadu a žúmp



 V dňoch od 18. – 20. 7. 2011 
sme zorganizovali 3-den-
ný letný tábor pre deti ZŠ vo 
Veľkých Ripňanoch. Potešil 
nás veľký záujem účastníkov 
a aj nádherné počasie, ktoré 
počas tohto leta sa dalo zrá-
tať na prstoch jednej ruky. 40 
detí našej farnosti a 5 dospelí 

sme si v prvý deň našej akcie 
vybrali túru – výstup na Ďur-
ka, kde sa nachádza kosto-

lík Sv. Juraja. Keďže deti mali 
veľa energie a boli šikovné, 
veľmi rýchlo sme sa dostali do 
cieľa. Tam sme si však zvoli-
li ďalší a to bol výstup na Mar-
hát, najvyšší vrch v okolí, výš-
ka 748 m.n.m. Deti zaujala 
rozhľadňa, ktorá bola na Mar-
háte postavená v roku 2008, 

a pretože bolo krás-
ne počasie, mali pek-
ný výhľad na okoli-
té dedinky. Posilne-
ní dobrotami a ope-
kačkou sme sa vráti-
li na Ďurka, kde sme 
si zašportovali a na-
koniec sa vrátili una-
vení domov. 
Druhý deň bol pre 
deti veľmi motivač-
ný, pretože sme na-
vštívili kúpalisko Va-
daš Štúrovo. Počasie 
nás znova neskla-
malo. Deti sa vyšan-
tili v termálnej vode 

a najviac ich zaujal tobogá-
nový svet a bazén s umelými 
vlnami. Aj keď slniečko veľmi 

pripekalo, nikomu neublížilo. 
Vo večerných hodinách sme 
sa vrátili spokojní a vyčerpa-
ní, ale s novými zážitkami.
Na tretí deň sa nám ťažšie 
vstávalo po dvoch vyčerpáva-
júcich dňoch, ale všetci sme 
sa zišli o 8 hodine. Vonku pr-
šalo, ale na nás už čakala te-
locvičňa v škole a turnaj vo 
futbale, volejbale a vybíjanej. 
O jednej sme sa vrátili na faru. 
Rozvoniaval tam guláš a bol 
veľmi chutný. Poobede sme si 
zahrali spoločenské hry a po-
zreli zaujímavý fi lm a zakončili 
sme naše stretnutie večernou 
sv. omšou.
V prvom rade chcem poďako-
vať obecnému úradu za spon-
zorský príspevok a fi nancova-
nie dopravy počas tejto akcie, 
pátrovi Jaroslavovi a Jozefo-
vi za zorganizovanie celej ak-
cie, a samozrejme Renatke za 
skvelý guláš.

      
A.P.
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Riaditeľ ZŠ s MŠ V. Ripňany na ple-
nárnej schôdzi rodičov informoval 
o tom, že by privítal pomoc rodičov pri 
skrášľovaní vnútorných priestorov ško-
ly. Najmä triedy žiakov by potrebovali 
vymaľovať. Finančné prostriedky  školy 
nepokrývajú všetky náklady. Preto ma 

veľmi milo prekvapilo stanovisko jed-
ného z rodičov, ktorý sa rozhodol na 
vlastné náklady 
dať vymaľovať triedy, ktorú navštevuje 
jeho syn. Chcem sa  preto veľmi pek-
ne poďakovať pánovi Zdenkovi Kupco-
vi z Veľkých Ripnian, za jeho ochotu 

a pomoc pri zútulnení 6. A triedy žia-
kov. Úprimná vďaka. Verím, že si toto 
gesto budú vážiť všetci žiaci triedy.

JJ

Teší nás, keď rodič pomôže

Marhát

-tuk v rybom mäse je síce živo-
číšneho pôvodu, obsahuje však 
veľmi výhodné polynenasýtené 
mastné kyseliny, ktoré majú veľmi 
pozitívny vplyv  na funkciu  obe-
hového systému, ale aj na vývoj 
nervového systému.

-najzelenším mestom na sve-
te je považovaný Kyjev. Nádher-
ný chrám sv. Michala nechal Sta-
lin v roku 1936 zbúrať, postave-
ný bol znovu v roku 1999. Naj-
smutnejšia udalosť sa tu  odohra-
la 19.09.1941, keď nemecké voj-
sko postrieľalo 33.700 obyvateľov 

židovského pôvodu.
-kremnická mincovňa založená 
zrejme listinou kráľa Karola Ró-
berta z roku 1328 je najstarším 
fungujúcim podnikom na svete.

Viete, že?
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Začala sa rekonštrukcia vnútorného 
vybavenia školy

Obec Veľké Ripňany ako zriaďovateľ Zá-
kladnej školy s materskou školou požia-
dala Ministerstvo školstva SR o dotáciu na 
riešenie havarijného stavu sociálnych zari-
adení v budove školy. Projekt bol spraco-
vaný minulý rok a po neúspechu z minulé-
ho roku sme opätovne požiadali o dotáciu 
v sume takmer 140 tis. euro. Uvedené mi-
nisterstvo nám vyšlo v ústrety a tak dotáci-
ou vo výške 75 tis. euro vyriešime zlú situá-
ciu na troch podlažiach kompletnou výme-

nou sanity a obkladov. 
 Mnohí si siste budú klásť otázku, pre-
čo sa neriešili sociálne zariadenia pri kom-
pletnej rekonštrukcii z roku 2009/2010? 
Obec mohla požiadať iba do sumy 70 tis. 
Sk na jedného žiaka a to s podmienkou, že 
20 % prostriedkov na rekonštrukciu použi-
je na vnútorné vybavenie školy.  Týchto 20 
% sme však boli nútení použiť do komplet-
nej rekonštrukcie kuchyne a na nákup vy-
bavenia do počítačových učební. Po ukon-

čení týchto prác  nám zostáva zrekonštruo-
vať podlahy v jedálni a v telocvični, na ktoré 
je tiež spracovaný projekt a o dotáciu bu-
deme žiadať v najbližšom období. Verím, 
že prostriedky vložené do školy si budú vá-
žiť nielen žiaci, ktorí navštevujú školu, ale 
tento fakt ocenia aj rodičia žiakov.

JK

 Obec Veľké Ripňany, si dovoľuje ozná-
miť všetkým fyzickým ako aj právnickým 
osobám, ktoré sú majiteľmi psov pod-
liehajúcich evidencii, že v súčasnos-
ti prebieha aktualizácia evidencie psov 
s cieľom zreálniť, spresniť a doplniť sú-
časnú evidenciu psov a zistiť počet cho-
vaných psov na území mesta ako aj ze-
fektívniť výber daní za psa.
Obec Veľké Ripňany, ako správca miest-
nych daní upozorňuje daňovníkov, kto-
rým vyplýva v zmysle VZN obce Veľké 

Ripňany o miestnych daniach splniť si 
oznamovaciu povinnosť na daň za psa,
a by tak urobili do 30 dní odo dňa vzniku 
daňovej povinnosti.
Prihlásiť psa a tak si splniť oznamovaciu 
povinnosť môžete : 
- osobne alebo elektronicky u správcu 
dane na Obecnom úrade vo Veľkých Rip-
ňanoch,
- alebo si môžete tlačivá stiahnuť na in-
ternetovej stránke obce Veľké Ripňany.
Voči daňovníkovi, ktorý si nesplní ozna-

movaciu povinnosť môže správca dane 
uplatniť sankciu v zmysle § 35-37 zákona 
č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 
v znení neskorších predpisov.
Daň za psa podľa platného VZN obce 
Veľké Ripňany je 4 euro za jedného psa 
pre fyzické osoby a 10 euro za psa urče-
ného na stráženie pre právnické osoby. 
(bližšie údaje získate na www.velkeripna-
ny.sk – VZN)

Daň za psa - oznamovacia povinnosť

Stretnutie rodičov a detí narodených 
od decmbra 2009 - decembra 2010

9. novembra 2011 sa konala 

v Kultúrnom dome malá obecná 

slávnosť, „uvítania detí do živo-

ta“ ,  to znamená detí narode-

ných od decembra 2009 a detí 

narodených počas  celého roka 

2010. Stretli sa tak rodičia a po 

prvý krát pohromade aj budúci 

spolužiaci. Za obec účastníkov 

privítali pracovníčky Obecného 

úradu – Ing. Magdaléna Bosá, 

Ing. Ivana Varšavová a Janka 

Pecháčová. Tento okamih je za-

znamenaný na DVD, ktoré spra-

coval  p. Jozef Kučerka a ktorý 

obdržali od obce všetci z tohto 

stretnutia. Pripájame aj pár fo-

tografi í z tohto stretnutia, ostat-

né fotografi e nájdete na webo-

vej stránke obce. 

JK



 Občania Behyniec, už iste dobre vie-

te, že v okolí kultúrneho domu prebieha 

akcia skultúrnenia, skrášlenie životného 

prostredia. Európska únia (85 %), Slo-

venská republika (10 %) a Obec Veľké 

Ripňany (5 %) prispeli na vybudovanie 

tohto diela sumou 310.177,76 eur.

 No aj niektorí naši občania sa zapoji-

li vypomôcť, ale žiaľ, mali dlhé prsty. Pri-

speli, čiže privlastnili si materiál, ktorý tu 

bol uložený na túto akciu. „Požičali“  si 

štrk, hranoly, dosky a tiež železné stoja-

ny, ktoré boli pri pohostinstve a slúžili na 

upevnenie lavic. Keďže tu prebieha úpra-

va, museli byť dočasne odstránené, aby 

sa potom znovu dostali na svoje miesto. 

No niektorí chamtivci ich odstránili natr-

valo. Kde skončia, ako i ostatný materiál 

nevedno.

 Obecný  úrad  v  mene starostu  obce 

im  „ vrelo ďakuje“, že takýmto „ ušľach-

tilým spôsobom“  sa  pričinili  „pomôcť“.  

Toto  dielo  ukrátili,  ale  obecný  úrad zo 

svojich prostriedkov to to musí nahradiť, 

nakoľko európske fondy prísne kontrolujú 

každú jednu položku, či sa tam ten mate-

riál nachádza. Inak nasleduje prísny po-

stih. Dielo ešte je len v začiatkoch, ale ak 

sa dobuduje budú občania iste spokojní. 

Iste naše mladé mamičky si budú môcť 

so svojimi ratolesťami zavítať na detské 

ihrisko, aby sa tu malí drobčekovia poba-

vili. Veď cesta po tom chodníku ktorý vy-

užívali je hotové nešťastie tým, že tu jaz-

dia autá ustavične.

 Viete, je to skutočne na Behynce veľká 

hanba. Niečo podobné sa budovalo v Ra-

došine,  či  vo  Veľkých  Ripňanoch,  ale  

sme  nepočuli,  žeby  sa  stratil  čo len kli-

nec. Ukázali sme sa  pred  širokým  oko-

lím  ako vieme  „pomáhať“  tam,  kde  je  

možnosť niečo ulapiť. Ozaj títo ľudia už 

nemajú ani štipku svedomia? No želáme 

im, aby im to prinieslo aj také  „šťastie“.

-999-

„Vrelé poďakovanie“
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Nový rok 2012 nám prinesie veľa no-
viniek a zmien v obci Veľké Ripňany. 
Je na nás ako ich príjmeme a ako si 
poradíme so zmenami, ktoré sú nevy-
hnutné pre optimálne fungovanie obce 
ako takej.
Najzásadnejšia zmena sa udeje vo vý-
voze komunálneho odpadu a v sepa-
rácii triedeného komunálneho odpa-
du. Rok 2011 bol charakterizovaný na-
vyšovaním poplatku za uloženie ko-
munálneho odpadu zo strany správ-
cov úložísk (smetísk). Skládka Bojná 
bola uzavretá do septembra 2011 a to 
bolo hlavným dôvodom zvýšenia ceny 
za uloženie odpadu na skládku. Naša 
obec bola nútená uskladňovať odpad 
na skládke v Hlohovci ale za podstat-
ne vyššiu sumu ako to bolo na sklád-
ke Bojná, kedy sa cena za 1 tonu ko-
munálneho odpadu vyšplhala na sumu 
viac ako 37 euro . Po otvorení skládky 
Bojná sa táto cena zmenila na niečo 
viac ako 30 euro /t odpadu. Je to v po-
rovnaní s rokom 2010 viac o tretinu, 
pretože v roku 2010 sme uskladňova-
li odpad za viac ako 20 euro /t. Čo nás 
teda stojí vývoz komunálneho odpadu 
vrátane odpadu z cintorínov? Tento rok 
je to viac ako 32 tisíc euro, pritom sme 
sa poskladali všetci platcovia daní na 
túto činnosť sumou po 10 euro na oso-
bu čo predstavuje sumu viac ako 21 ti-
síc euro. To je ale o 11 tisíc euro me-
nej ako sme zaplatili. Preto od nového 
roka 2012 Obec Veľké Ripňany pristu-
puje k novému výberu za komunálny 
odpad – vo výške 12 euro /osoba. Na 
jednu smetnú nádobu s obsahom 110 
litrov budú 1-4 osoby, 2 smetné nádo-

by – 5-8 osôb, 3 smetné nádoby – viac 
ako 9 osôb.  Každý kto uhradí daň za 
komunálny odpad do 31.5.2012 obdr-
ží podľa počtu osôb očíslovanú nálep-
ku na 1 rok platnú od 1.6.2012 do 31.5. 
2013.  Od tohto dátumu bude zmluv-
ný prepravca odoberať len odpad z ná-
dob, ktoré budú označené nálepkou. 
V prípade, že niekomu nebude kapa-
citne stačiť určený počet smetných ná-
dob, môže si zakúpiť celoročnú nálep-
ku za ďalšiu smetnú nádobu vo výš-
ke 25 euro . Prečo sme pristúpili k to-
muto riešeniu? Enormne sa nám zvý-
šil počet vyvážaných nádob z 950 na 
viac ako 1200 nádob. Pričom platíme 
zmluvnému prepravcovi poplatok vo 
výške  za 1 nádobu. Ďalšou zmenou 
je výmena nádoby, kde sa zvyšuje po-
platok z 3,30 euro na 15 euro za nádo-
bu (Obec platí za novú nádobu 24,50 
euro).
Novinkami sú aj prijaté nové všeobec-
ne záväzné nariadenia obce a to : 
VZN č. 28 o úhradách za poskytované 
služby obcou a úhrady za správne po-
platky vykonávané obcou  Veľké Rip-
ňany (zmena za prepavu nákladu na 
1euro /km)
VZN č. 29 o verejnej kanalizácii, odpa-
dových vodách, vodách z povrchového 
odtoku a spoplatňovaní spracovania 
odpadových vôd, ktoré rieši povinnosť 
napojenia sa obyvateľov na už existu-
júcu kanalizačnú sieť do 30.06.2012.
VZN č. 30 o miestnych  daniach 
a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na 
kalendárny rok 2012
VZN č. 31 o ochrane, chove, držaní 

zvierat, a dočasnom skladovaní bio-
logicky rozložiteľného odpadu, ktoré 
rieši určenie vzdialeností chovaných 
zvierat, hnojísk, kompostovísk a zvie-
rat ktoré sú povolené chovať a za 
akých podmienok na území obce.
VZN č. 32 o prevádzkovom poriadku 
multifunkčných ihrísk vo Veľkých Rip-
ňanoch a v miestnej časti Behynce.
VZN č. 33 o niektorých podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania slu-
žieb na trhových miestach v obci Veľké 
Ripňany.
VZN č. 34 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa maters-
kej školy a žiaka školských zariadení 
so sídlom na území obce Veľké Ripňa-
ny (ceny a poplatky zostali rovanaké 
a nezvyšovali sa).
VZN č. 35 o cenách za prenájom neby-
tových priestorov vo vlastníctve Obce 
Veľké Ripňany a o výške úhrad za do-
časné užívanie pozemkov vo vlast-
níctve Obce Veľké Ripňany( tu do-
šlo k zvýšeniu poplatkov za prenájom 
nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve 
obce)
 Všetky tieto novinky je možné si po-
zrieť osobne na Obecnom úrade  po-
čas pracovnej doby alebo prostredníc-
tvom webovej stránky obce (www.vel-
keripnany.sk , www.behynce.sk )

 
jk

Aké zmeny nás čakajú v roku 2012
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Narodili sa :

Lukáš Merašický

Jakub Hrkeľ

Liliana Oravcová

Dávid Vaňovič

Juraj Grman

Emma Gregoričková

Lucia Balážiková

Jakub Kondrla

Lukáš Molnár

Lukáš Jánoštík

Vitaj medzi nami!

Uzavreli manželstvo:
Vladimír Svorad a Oľga Truhlíková

Lenka Rebryová a Milan Halo
Anna Nováčiková a Marian Krupa
Jana Doležayová a Mário Lendel
Viliam Belko a Barbora Jánošová
Juraj Pacalaj a Lenka Balážová
Lucia Letková a Peter Šelmeci

Milan Zeliska a Ing. Alica Danišová
Ľuboš Majchrák a Lucia Opáthová

Mgr. Katarína Hubinská a Paul Haydon Grimshaw

Ing. Branislav Matejovič a Erika Repáňová
Igor Hlobík a Jana Sedlárová

Adriana Tomanová a Róbert Benčík
Ján Balážik a Mariana Fedorová

Peter Csóka a Veronika Polakovičová

B l a h o ž e l á m e  !

Okrúhle životné jubilea slá-

via:

50 rokov

Dubná Emília
Ozimák Rudolf

Marko Jozef

Ing. Pravdová Ľudmila
Tupý Marián
Pleška Juraj

Beláň František
Marková Beáta

Karvayová Beáta
Košíková Zita
Bosý Jozef

Bosá Magdaléna, Ing.
Herák Štefan

Lanferová Ľuba
Feduš Marián, JUDr. PeadDr.

Minarovič Milan

55 rokov

Krupa Daniel
Pleška Peter
Pavlovič Juraj

Zelisková Katarína
Jakubička Pavel

Majtenyiová Mária
Pecháčová Mária

Bobula Milan
Obermajer Rudolf

Kynčl Pavel
Bachratá Božena
Frťalová Kamila

Štrausová Helena
Barátová Emília

Rybanský Ľudovít
Pecháč Ladislav

Balážik Juraj
Hubinský Dušan
Chalániová Eva

Antalík Albín
Močko Ľuboš

Balážiková Ružena
Majchrák Karol

60 rokov
Uhrák Milan

Machovičová Margita
Hubinský Milan
Belanová Anna

Švihoríková Alžbeta
Kudelová Edita

Mazaňová Margita
Balážiková Mária
Michálik Oskár
Hubinský Ján

Adamkovičová Eva
Zeliska Jozef
Kučerka Jozef

Zelíska Jozef
Šlosáriková Helena
Bílenný František

Marušicová Veronika
Lesayová Valéria, PaedDr.

Nováčik Ján
Kučerková Helena

Petrík Pavel

65 rokov

Machovič Július
Ing. Ondrej Ján
Močko Marian
Belková Emília

Merašický Jozef
Majgotová Mária

Dičko Pavol
Lisý Slavomír

Repková Angela
Balážiková Marta

70 rokov
Kubíková Filoména

Bernátová Anna
Sigetová Mária

Mikulová Helena
Balážik Karol

Rybanský Jozef
Štetka Jozef

75 rokov
Belobradová Mária
Minarovič Dezider

Siget Oto
Frťalová Valéria
Bachratá Mária

80 rokov
Balažik Milan
Feduš Štefan
Mondok Viktor

85 rokov
Štuchalová Bernardína

Košík Ľudovít
Lesayová Ľudmila
Pavlovičová Jolana
Paulíková Johana

Všetkým prajeme veľa zdravia do 
ďalších rokov života!

Opustili nás:
Jolana Hertelová 78 rokov

Jolana Hertelová 78 rokov

Alexander Vanček 88 rokov

Sidónia Chalániová 79 rokov

Július Močko 87 rokov

Michal Madarás 64 rokov

Viliam Mandúch 77 rokov

Johana Bečková 87 rokov

Helena Bečková 66 rokov

Laurinec Hlobík 82 rokov

Jozefa Sojková 72 rokov

Milan Mazák 69 rokov

Jozef Ončák 60 rokov nedož.

Jolana Balážiková 88 rokov

Helena Močková 79 rokov

Spomíname...

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
APRÍL - DECEMBER  2011



14 strana

Svetová predpremiéra novej divadelnej hry 
Stanislava Štepku  bola u nás

CELEBRITY - Správa o tom, čo 
je u nás možné. 
autor hry a textov piesni: Stani-
slav Štepka, hudba: Juraj Haš-
ko, choreografi a: Šárka Ondri-
šová, kostýmy: Peter Čanecký, 
scéna: Peter Čanecký, Jozef Ku-
čera, technická spolupráca: Ma-
rián Bilený (zvuk), Lukáš Cho-
vanec (svetlo), účinkujú: Martin 
Škoda, Martina Krištofová,  Ma-
tej Močko,  Michaela Urbánková 
, Ondrej Turan,  Diana Minaro-
vičová, Martin Mihalik, Patrícia 

Drobná, Maria Escherová
 Celebrity – v poradí už dvaná-
sta inscenácia Divadla Hlavi-
na je doteraz nikdy neuvedená 
hra Stanislava Štepku. Počas 
prípravy tejto satirickej komé-
die s piesňami, scénami, rekla-

mami a podobnými javiskový-
mi útvarmi, ktoré mapujú a tak 
trochu aj parodujú komerčnú 
televíziu spolupracovali členo-
via súboru s viacerými vynika-
júcimi profesionálnymi umelca-
mi.  Hoci je Hlavina ochotnícky 
súbor, stále častejšie z radov di-
vákov zaznievajú hlasy, že úro-
veň predstavení v ničom neza-
ostáva za profesionálnymi diva-
dlami. A bolo tomu aj vo Veľkých 
Ripňanoch, kedy sa predpremi-
éra uvádzala za účasti samot-

ného autora a režiséra Stani-
slava Štepku, 22. októbra 2011 
o 18:00 hod. v Kultúrnom dome 
vo Veľkých Ripňanoch. Hlavi-
na sa predstavila vo Veľkých 
Ripňanoch po šiesty krát a zá-
ujem o toto divadlo z Radošiny 

rastie z roka na rok, čo potvrdi-
lo aj u nás nebývalé „vypreda-
né“.  Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa zúčastnili tejto milej akcie 
a podporili Hlavinu potleskom 
do ďalších nasledujúcich účin-

kovaní s touto novou hrou. Pre 
veľký divácky záujem sa pokúsi-
me o ešte jednu reprízu Hlaviny 
u nás počas jarných mesiacov. ( 
viac informácií a foto nájdete na 
:  www.hlavina.sk )

ČITATEĽOM
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Aký bol tohtoročný Ripfest 2011?

Aký bol tohtoročný Ripfest 2011 ?
Tohtoročný Ripfest 2011, kto-
rý sa konal 9. júla patril k naj-
vydarenejším zo všetkých roč-
níkov. Neskutočné a fantastic-
ké júlové počasie bolo ako pre-
durčené ku konaniu tohto malé-
ho festivalu, práve v tomto dátu-
me.  Viac ako tritisícka návštev-
níkov iba potvrdila fakt, že sa 
RIPFEST stáva tradičným festi-
valom, aspoň čo sa týka nášho 
regiónu. Tohto roku vystúpili tie-

to kapely: topoľčianske kapely 
MINK, TRYAMERA, víťaz „Rock 
my fest 2011“- SUNLIPS, tradič-
né kapely – ALONE, ZOČI-VO-
ČI, BORRA, už skoro „domáca 
kapela“ GLADIATOR, a hostia : 
IVAN MLÁDEK & BANJO BAND, 
KATARÍNA KNECHTOVÁ, HEX. 
Tohtoročný festival ukončila ka-
pela KONFLIKT a DJ GO GO.
Čo nás čaká na RIPFESTe 
2012?

Pravdepodobný termín konania 
bude júl 2012 a hosťom bude ? 
To všetko sa dozvieme po prí-
pravných rokovaniach, ktoré 
prebiehajú v týchto dňoch.
Foto z tejto akcie si môžete po-
zrieť na www.ripfest.sk. Zaují-
mavý 22 minútový dokument od 
Agentúry DUNA nájdete aj na 
You Tube „RIPFEST 2011 – 9, 
júla“

JK

Dňa 13. decembra v predviano-
čnej atmosfére sa konalo stret-
nutie jubilantov – seniorov v kul-
túrnom dome vo Veľkých Rip-
ňanoch. Starosta obce priví-
tal všetkých zúčastnených ju-
bilantov. V krátkom programe 

vystúpili žiaci Základnej školy 
s materskou školou a program 
sa ďalej niesol v podaní stá-
le mladých šlágrov od speváka 
Zdeňka Sychru.  Želáme našim 
jubilantom veľa zdravia, mnoho 
síl, aby sme sa opäť stretli na 

ďalšej spoločenskej akcii. Foto-
grafi e z akcie spracoval jubilant 
Jozef Kučerka a môžete si ich 
všetky pozrieť na našej webovej 
stránke.

jk

Stretnutie jubilantov 
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Stretávky

Pani Valika Baďurová, r. Beláňová zorganizovala 
25.6.2011 stretnutie spolužiakov, ročník 1941
(Sedemdesiatnici) v reštaurácii  Sv. Florián vo 

Veľkých Ripňanoch. Viac fotografi í  nájdete  na 
webovej stránke obce v podstránke „Kultúra 
v obci“, ktoré spracoval náš rodák Eduard Budke.

V Penzióne Rybanský sa uskutočnila „Stretávka“, 
ktorá sa konala dňa 03.09..2011 stretnutie spolu
žiakov, ročník 1949. Viac fotografi í  nájdete  na we-

bovej stránke obce v podstránke „Kultúra v obci“, 
ktoré spracovala J. Košíková.

Stretávky
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