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Veľká noc – 1. apríl
Jej termín sa pohybuje podľa lunárneho cyklu. Veľkonočná
nedeľa je prvá po splne mesiaca, ktorý nasleduje po dni jarnej
rovnodennosti.
Na území Slovenska, ako i u nás v podobe slamenej ženskej
ﬁguríny – Moreny, vynášali spravidla dievčatá na smrtnú nedeľu
oblečenú do ženských šiat. Niesli ju v sprievode obyvateľov
s hudbou a spevom. Nakoniec ju hodili do vody.
Takto sa to iba raz (podľa
mojej pamäti) odohralo i v
našej obci Behynce, keď za
doprovodu hudby a spevu
šiel sprievod celou dedinou.
Nakoniec bola po niekoľkých
úkonoch vyzlečená z vrchného
ošatenia a hodená do potoka
Radošinky, pri železničnej
stanici.
Pôvodom
bola
symbolom zimy a smrti. Podľa
tradícií bola vynesená pod
zámienkou, pre nástup jarileta.
Dominantným symbolom
aj do dnešnej doby sú vetvičky
stromu vŕby, ktoré voláme
jaburiatka, ktoré sa svätia v
kostoloch na Kvetnú nedeľu.
V minulosti aj u nás bol zvyk,
že sa chodilo „po Morene“.
Bola to vetvička, ako stromček
zo zelenej vŕby, ovešaná
vajíčkami a retiazkami zo
slamy a maľovaného papiera.
Morena
navštívila
každý
dom, kde dievčatá čo ju nosili
spievali obradné piesne, začo
ich gazdinky obdarúvali najmä
vajíčkami.
Po poslednom zvonení
na zelený štvrtok prebiehali
rôzne zvyky. Tak na polnoc zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok
v polnočných hodinách na krížnych cestách „úradovali“ strigy.
Nikto sa vraj neodvážil ísť v tej dobe na krížne cesty, lebo by
ho strigy umordovali. Na Veľký piatok i na Bielu sobotu skoro
za rána chodili sa ľudia umývať do potoka, lebo studená voda
prinášala zdravie. Tiež gazdovia brodili a kúpali svoje kone.
V kostole na Veľký piatok sa čítali Pašie, a na Bielu sobotu pred
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vzkriesením vo vatre sa spaľovali sviečky a starý posvätný olej,
čo sa nazývalo „pálenie Judáša“.
Na Veľkonočný pondelok bolo zavčas rána veselo, lebo sa
konalo kúpanie dievčat, no ušlo sa aj ženám. V tej dobe to bolo
dosť drastické, lebo sa liali celé vedrá studenej vody. Dnes sa
ešte tiež používa voda, ale už oveľa miernejšie a nesmie chýbať
voňavka. Popoludní tohto dňa bola šibačka. Dievčatá polievačku
oplácali mládencom šibaním.
Šibanie vraj malo vyhnať z
tela choroby a zabezpečiť
zdravie a aj obnoviť fyzické
sily.
Prečo som v nadpise
uviedol „Veľká noc – 1. apríl“ ?
Toto má historické korene,
ktoré
nepozná
nielen
mládež, ako ani dnešní
šesťdesiatnici. Táto udalosť
sa odohrala Na Veľkú noc
– 1. apríla 1945. Bol to
deň – Veľká noc, keď skoro
ráno zarachotili sovietske
guľomety
a
samopaly.
Do obce vnikla Červená
armáda. Pod „Ománom“
odstrelili dva ustupujúce
nemecké tanky a osádka
padla do zajatia. Mnoho ľudí
z obce bolo „utečených na
Brehách“, kde to však bolo
veľmi nebezpečné. Tiež aj
Veľké Ripňany boli v tento
deň oslobodené. V bojoch
padol
jeden
sovietsky
vojak, ktorého pochovali
na mieste, kde zahynul
(dnes záhrada A. Močka)
a osem nemeckých vojakov.
Tých
som
pochoval
s predstaviteľom obce Paľkom Čaneckým a Františkom
Balážikom, ktorý nám ich poodvážal na miestny cintorín. Tu
pani Börgerová nemeckým vojakom odobrala plechové štítky
s ich menami a s údajmi ku ktorému vojenskému útvaru patrili.
Poslala ich rodinám do Nemecka. Niektorí pozostalí sa boli
pokloniť ich pamiatke. Takto skončila Veľká noc 1945.
I. Močko.
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O Barbarskej noci
VODOROVNE:
A. Druhá časť tajničky. – B. - hlas zvona – solmizačná slabika
– slovenské mesto - bývalý semenársky podnik – statampér
– tlačová agentúra Bulharska – spojka . - C. – tvorená hala
– úradník v starom Ríme – klasický spôsob písania – betla
po česky. – D. – stretnutie sokolskej organyzácie – nakládla
– v hudbe živo – klamstvo. – E. – pozýval ho – ruská rieka –
najmladší vek – pštrosovitý vták . – F. – Nilotský kmeň v Ugande
– Nová scéna skr. – vitamín B12 – rovnaké samohlásky –
prihrávka v basketbale. – G. – Nemecký lekár, objaviteľ bacilu
TBC, so skr. krstného mena – výbušné nálože – návrh zákona
predložený v Kongrese USA – ﬂorentský architekt, sochár so
skr. krstného mena. – H. – slovenská rieka – skoro dohorel –
mesto v Malgašskej republike – spoka. – I. – Javor – bolo ti
dané – boh egyptského mesta Vesetu – slovko kúzelníka. – J.
– Popevok –ženské meno – 505 v Ríme – košický rozprávač
– svätý (latinsky) – talianský súhlas – aký? . – K. Ukončenie
tajničky.
ZVISLE:
1. Tretia časť tajničky. – 2. – kosil – zomierajte – francúzsky
skladateľ – ochrana Chočského parku skr. – sem po nemecky –
ženské meno. – 3. – tak ako po francúzsky –podnik v Šarišských
Michaľanoch – pohli – Slota – zázrak. – 4. – Madridský futbalový
klub – mesto v Taliansku – predložka – predstavený obce
– dôveruj. – 5. – mesto v Indii – bývalý spolok slovenských
žien – lopotil – sovietsky fyzik 1908 – 1968. – 6. – Osobné
zámeno – sám esperantsky – vedecký názov krídla – ochranné
hrádze v prístave – Bajkalsko-amurská magistrála – oslovenie
panovníka, franc. – iniciály Žižku z Trocnova. – 7. – turecký
politik – pred, lat.- prítok Labe – mesto v Bolívii.- 8. – tlačová
agentúra Nórska – prívrženec animismu – ŠPZ Holandska –
opere J. Masseneta – časť sviečky. – 9. – dlhochvostý papagáj
– vyrobená z batátu – rímske ženské meno – zľava z ceny –
park .- 10. – menová jednotka v Barme – slovenský geograf
– ostrov v Japonskom mori – francúzsky prozaik – mesto v
Jordánsku – kmeň v Afrike. – 11. Začiatok tajničky.

O „Barbarskej noci“, ktorá sa odohrala z 13. na 14. apríla
1950 jeho Eminencia kardinál Ján Chryzostom Korec píše:
„Noc ojedinelá za tisíc rokov kresťanstva na Slovenska. Noc,
v ktorej naši vlastní ľudia, pohŕdajúc dejinami a ich duchovnou
náplňou vykonali to, čo neprišlo na myseľ ani Tatárom, ani
tureckému panstvu, ani nikomu inému v predlhých dejinách
nášho ľudu a národa. Noc, ktorá zostane navždy najtemnejšou
a najbarbarskejšou nocou. A to nielen pre neslýchaný čin proti
tisícom rehoľných sestier, ale aj pre neslýchaný čin, ktorý sa
tým spáchal proti kultúre a duchovnosti nášho národa. Bola
to noc, v ktorej boli zlikvidované všetky mužské rehole a ich
kláštory.“

Pomôcky: AČOLI, BILL, MANANARA, SANKT, EDOLO, LANDAU, SOLA, ECEVIT, MASAVI, KYAT, OKI, VIAN.
I. Močko

Milí čitatelia!
Rád využívam túto možnosť pozdraviť Vás a prihovoriť sa Vám v súvislosti s
Veľkonočnými sviatkami. Sú to najvýznamnejšie sviatky celého cirkevného roka. Ich
správne pochopenie je potrebné na to, aby sme žili ako skutoční kresťania – čiže
nasledovníci Krista.
Na jednej hodine náboženstva som sa detí pýtal: „Kedy slávime smrť a zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista?“ Jeden chlapec nadšene vykríkol: „Na šibačku!“ Trochu som ho musel
poopraviť, že ten sviatok voláme Veľká noc. Bolo to bolo práve vtedy, keď si izraelský
národ pripomínal vyslobodenie z egyptského otroctva.
Aj nám Pán Ježiš ponúka vyslobodenie z otroctva, ktoré je najhoršie na svete otroctvo hriechu. Hriech je každé zlo, ktoré konáme vedome a dobrovoľne. Aby sme
mohli mať v duši pravú radosť a pokoj prameniace z čistého svedomia, Ježiš za nás
zomrel na kríži, ale aj vstal z mŕtvych. To je podstata Veľkej noci. Túto jeho obetu nám
pripomínajú viaceré symboly či znaky, s ktorými sa stretáme v našich kostoloch pri
bohoslužbách: kríž, svieca, chlieb a víno.
Kríž je symbol najväčšej lásky, lebo na ňom za nás všetkých dobrovoľne zomrel
Boží Syn. Veľkonočná svieca – paškál – keď horí, vydáva svetlo, teplo a spaľuje sa.
Predstavuje Ježiša Krista, ktorý sa za nás obetoval, aby sme kráčali životom vo svetle
Božej lásky, aby sme aj my žili v láske k ľuďom okolo nás a dosiahli večný život v nebi.
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Chlieb a víno vyrobené z mnohých zŕn obilia a bobúľ hrozna predstavujú zjednotenie
všetkých ľudí, aby tvorili jednu rodinu Božích detí žijúcich vo vzájomnej láske. Nejde
to však bez obety a námahy. Tak, ako by sa nedali urobiť dobrý chlieb a víno bez toho,
aby sa zrná obilia nepomleli a z hrozna nevylisovala šťava.
Boh si váži a odmeňuje každú ľudskú námahu zameranú na dobro. Boží Syn – Ježiš
Kristus – použil pri poslednej večeri chlieb a víno vyrobené ľuďmi, aby ich premenil na
svoje telo a krv – Eucharistiu. V nej sa nám dáva za pokrm a posilu, aby sme na ceste
k večnému životu verne vytrvali až do konca. Eucharistia však už nie je symbol či znak,
ale skutočné Kristovo telo a krv, hoci vidíme len chlieb a víno. Dokazujú to mnohé
eucharistické zázraky po celom svete. Jeden z najznámejších je doteraz viditeľný v
talianskom meste Lanciano.
Kristov veľkonočný dar pre každého človeka je on sám - v Eucharistii. Každý, kto ho
takto prijíma s úprimným a čistým srdcom, ho nájde ako pokoj, lásku, istotu, nádej a
krásu vo svojom vlastnom srdci.
Prajem každému z Vás, aby ste v spojení s Kristom čím viac objavovali krásu, dobro
a pravdu v živote naplnenom láskou k ľuďom okolo Vás, a mali v duši vždy pravú
veľkonočnú radosť!
S.Lieskovský
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SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
l. ŠTVRŤROK 2009
Narodili sa :
Michaela Frťalová
Vitaj medzi nami!
Opustili nás:
Marta Kucharíková
69 rokov
Jozefína Kuklová
94 rokov
Vladimír Hubinský
67 rokov
Spomíname...
Okrúhleho životného jubilea sa dožili:
50 rokov
Július Barát, Viliam Lendel, Božena
Neumannová, Ľubomír Štručka,
Jozef Fabian, Dana Tonhauzerová,
Oľga Antalíková, Ján Petluš, Mária
Merašická, Jozef Gulaba, Ján Herda,
Jana Fuksíková, Dominik Zelinka
55 rokov
Alžbeta Šišková, Jozef Bosý, Rudolf
Lendel, Jozef Režo, Margita Glosová,
Ján Pavlovič, Miloš Pavlovič, Vladimír
Doležaj
60 rokov
Drahomíra Gáliková, Jozef Frťala,
Anna Hubáčiková, Ján Rác, Marián
Šiška, Anna Dovičinová, Gustav
Rybanský
65 rokov
Ing. Jozef Matejovič, Irena Rybanská,
Emília Králiková, Ladislav Hubinský
70 rokov
Jozefína Sojková, Eduard Marušic,
Zdenko Štefaničák
75 rokov
Zlatica Krajčírová, Anna
Antalíková
80 rokov
Albín Ševčík, Valéria Plešková, Jolana
Jančovičová, Gabriela Jánošková
85 rokov
Július Močko, Peter Sýkora
Všetkým prajeme veľa zdravia
do ďalších rokov života!
Veľké Ripňany, dňa 12.marca 2009
Gabriela Urminská
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Uspeli sme s projektom
Budova Základnej školy bola postavená a dokončená
v prelomovom roku 1989 a budova Materskej školy niekoľko
rokov pred ňou. Opravy a údržba budovy nie je možná
z rozpočtu zriaďovateľa – Obce Veľké Ripňany a tak reakcia
na prvú výzvu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR bolo zostaviť tím, ktorý by uspel v konkurencii základných
a stredných škôl, ktoré sú ochotné zapojiť sa do projektov.
Výzva vyšla v marci 2008 a naša obec bola registrovaná s
projektom „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s
materskou školou Veľké Ripňany“ bola registrovaná uvedeným
ministerstvom 15. apríla 2008. Nasledovala obhajoba v dvoch
kolách starostom obce a celým projekčným tímom, v ktorom
mali zastúpenie pracovníci obce, riaditeľ ZŠ, projekčná
kancelária Ing. arch. Jozefa Katráka.
Celkovo prostredníctvom Regionálneho operačného
programu bola žiadaná investícia vo výške viac ako 26 mil. Sk,
ale po úpravách nám bola priznaná výška takmer 25 mil. Sk,
pričom v tejto výške musí byť obec v spoluúčasti vo výške 5 %.
Samotná výška žiadaných ﬁnančných prostriedkov sa odvíjala
od kľúča, ktorý stanovil maximálnu výšku 70 tis. Sk na jedného
žiaka a 100 tis. Sk na jedno dieťa v MŠ.
Projekt počíta s rekonštrukciou budov, ich zateplenie,

výmeny okien, novej fasády, úpravy Materskej školy, ktorá
rieši jej zväčšenie o jednu triedu a opravy striech. Po týchto
stavebných úpravách, ktoré sú potrebné sa aj naša škola
stane ozdobou obce. Zostáva už len na nás jej užívateľov, ako
sa k nej budeme chovať aj po tejto rekonštrukcii, hlavne v boji
proti vandalizmu, ktorému sa veľmi ťažko bránime.
Ďalšími projektovými zámermi obce je naša účasť, zatiaľ
bez zverejneného výsledku v projektoch prostredníctvom
Enviromentálneho fondu MŽP SR (podané okt. 2008) :
- ochrana a využívanie vôd – obecná kanalizácia
dokončenie 1. etapy,
- protipovodňová ochrana – výstavba suchý polder –
Studená dolina,
- obstaranie linky na separáciu a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu,
Obec Veľké Ripňany žiadala aj dotáciu z „Programu
obnovy dediny“, z „Nenávratného ﬁnančného príspevku“ v
rámci Ministerstva ﬁnancií SR, no úspešná v roku 2008 bola
len s projektom „Podporme šport v obci“ s dotáciou od Úradu
vlády SR.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo (OZ) na svojom prvom
zasadnutí v roku 2009, konaného dňa 27. februára,
sa zaoberalo pokračujúcimi prácami na výstavbe
nájomného bytového domu - 24 b.j. vo Veľkých
Ripňanoch. Pre nepriazeň počasia sa niektoré
práce na výstavbe oddialili. V jarných mesiacoch sa
počíta s tým, že tento sklz prác bude vyrovnaný.
Ďalším
bodom
rokovania
OZ
bolo
odsúhlasenie obecného pozemku na separačný
dvor. Ako jedna z alternatív na výber bola lokalita
v „Hliníku“, ktorá z hľadiska životného prostredia
spĺňa
všetky predpoklady na uvažovanú
lokalitu. Uvedený separačný dvor zahŕňa v sebe
vytvorenie spoločného podniku zlučujúceho 17
obcí Mikroregiónu pod Marhátom. Tento spoločný
podnik má slúžiť na zvoz a odvoz separovaného
zberu. Uvedená lokalita bude slúžiť len ako
medziskládka separovaného odpadu, kde sa bude
odpad triediť a následne odvážať do spaľovne
(skládka odpadu Bojná).
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali
úpravu rozpočtu na rok 2009, kde vzhľadom na
vzniknutú ﬁnančnú a hospodársku krízu vláda
Slovenskej republiky v spolupráci so Združením
miest a obcí Slovenska,
prijala na svojom
zasadnutí „Memorandum o spolupráci pri riešení
dopadov ﬁnančnej a hospodárskej krízy na
slovenskú spoločnosť“. V uvedenom dokumente
sa obracia na obce, že vzhľadom na stúpajúcu
nezamestnanosť upravili svoje rozpočty v rámci
efektívneho čerpania ﬁnančných prostriedkov,
pretože dôjde k zníženiu parametrov ﬁškálnej
decentralizácie z dôvodu legislatívnej úpravy
zákona o daniach z príjmov.
Väčšie možnosti na riešenie uvedenej krízy
ponúka podnikateľom, živnostníkom práve Zákon

o zamestnanosti, kde je možné požiadať Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny o zníženie odvodov,
príspevok na podporu udržania zamestnanosti
alebo príspevok na podporu nového pracovného
miesta (30% celkovej ceny práce hradí UPSVR).
Zákon o sociálnych službách č.448/2008
Z.z., bol ďalším bodom rokovania Obecného
zastupiteľstva.
Zákon
priniesol
podstatné
zmeny v poskytovaní sociálnych služieb v rámci
opatrovateľskej služby a nadobudol účinnosť
od 1. januára 2009, kde sprísnil kritéria pre jej
poskytovanie.
Poslanci Obecného zastupiteľstva vzali
na vedomie informáciu o blížiacich sa voľbách
prezidenta SR, ktoré sa budú konať dňa 21. marca
2009 (1. kolo, ak nedôjde k získaniu nadpolovičnej
väčšiny hlasov pre jedného kandidáta, bude sa
konať druhé kolo volieb 4. apríla 2009).
Ďalším bodom rokovania bola voľba hlavného
kontrolóra obce. Z pomedzi dvoch prihlásených
kandidátov, bola tajným hlasovaním zvolená
uchádzačka Margita Bosá na obdobie šesť rokov.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili pre
rok 2009 Všeobecne záväzné nariadenie č. 21.
o poskytovaní sociálnej pomoci v jednorázovej
sociálnej dávke.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva sa
zaoberalo predloženými žiadosťami od občanov :
- žiadosť ﬁrmy Dentim s.r.o. (Mudr.Urbánek)
o výmenu okien v priestoroch zdravotného
strediska
s tým , že uvedená investícia bude v ďaľšom období
zohľadnená v nájme
- žiadosť Únie nevidiacich o ﬁnančný príspevok –
poslanci odsúhlasili príspevok vo výške 33€.
MB
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Zbierka pre OZ

Finančná zbierka na podporu občianskeho združenia Červený
Nos Clowndoctors, ktoré prostredníctvom zdravotných klaunov
prináša chorým deťom do nemocníc na Slovensku radosť a
smiech, prebiehala v našej škole už druhý rok práve v deň
karnevalu – 13. februára 2009. Patrónom zbierky sa stala
VIII. A trieda , ktorej žiačky K. Kučerková a K. Chálková počas
karnevalu zbierali dobrovoľné príspevky od prítomných .Na
podporu OZ bol venovaný aj zisk zo vstupného.
Nápad mal úspech, pretože sa vyzbierala pekná suma
– 150 €
( 4 518,90 Sk), ktorá bola odoslaná na účet OZ.
Je pekné, keď sa popri svojich povinnostiach dokážeme
zamýšľať aj nad
tým, ako by sa dalo pomôcť iným. Je ešte krajšie, keď dokážeme
dobrú vec podporiť viackrát, preto verím, že zbierka pre OZ
Červený Nos sa stane na našej škole tradíciou a podporí ju
vždy aj široká verejnosť.
Mgr. Ľ. Mazáková

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise
V taške stolnotenisové rakety, vo vreckách loptičky a v srdci
odhodlanie zvíťaziť, čo najlepšie reprezentovať našu školu –
takto vyzbrojení sa žiaci našej školy 11. 2. 2009 zúčastnili MO
v stolnom tenise v Topoľčanoch.
Družstvu chlapcov (M. Beňo- IX. B, P. Baláž- IX.B, L. BalážIX.B, P. Andreoni- VIII.A ) sa žiaľ, nepodarilo prebojovať do
semiﬁnále, hoci hrali vynikajúco a do zápasov vložili všetky
svoje sily.
Družstvo dievčat ( K. Mazáková- V.A, K. Judáková- VI.A, K.
Rybanská- VIII.A, A. Štefkovičová- VIII.A) hralo obdivuhodne a

prebojovalo sa do semiﬁnále. Tu bojovali o medailové 3. miesto,
čo sa im však získať nepodarilo a celkovo obsadili na MO 4.
miesto. Treba povedať, že aj to je obrovský úspech našich
amatérsky hrajúcich žiačok, pretože hrali skutočne veľmi dobre
a z boja ich vyradili až družstvá profesionálnych hráčok, ktoré
stolný tenis dvojfázovo trénujú päťkrát do týždňa.
Za športové nasadenie a reprezentáciu školy obom
družstvám patrí poďakovanie.
Mgr. Ľ. Mazáková

Plesali sme
Dňa 31. 1. 2009 sa uskutočnil XVIII. rodičovský ples
v priestoroch ZŠ. Opäť sa vydaril. Vynikajúca zábava bola až
do skorého rána. Chceme sa poďakovať všetkým účastníkom za
priateľskú atmosféru a podporu ZŠ. Poďakovanie patrí hudobnej
skupine DISK, všetkým organizátorom a sponzorom. Verím, že
nám zachováte priazeň a tešíme sa na stretnutie opäť o rok .
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ V. Ripňany

Školské jazykové laboratórium
Škola má opäť niečo nové, moderné a využiteľné pre žiakov
našej školy. Vybudovali sme modernú učebňu – školské
jazykové laboratórium. Slúži na vyučovanie cudzieho jazyka
prostredníctvom interaktívnej tabule, výpočtovej techniky a
audiovizuálnej techniky. Žiaci využívajú jazykový softwér,
rozšírili sme knižničný fond učebne aj o knihy v anglickom
jazyku, zakúpili učebné prostriedky. Hravou formou a
informačno- komunikačnými prostriedkami majú žiaci
možnosť zdokonaľovať sa v cudzom jazyku. Dnes oveľa viac
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ako kedykoľvek predtým je dôležité ovládať cudzí jazyk. Verím,
že aj táto učebňa pomôže zdokonaliť sa žiakom v akomkoľvek
jazyku v budúcnosti. Poďakovanie patrí MŠ SR, ktoré našu
školu vybralo medzi úspešné projekty, sponzorom - Rade
rodičov pri ZŠ s MŠ Veľké Ripňany, obci Veľké Ripňany a
PD Radošinka Veľké Ripňany – p. Ľ. Miškolcimu, predsedovi
družstva, za ﬁnančnú pomoc.
Mgr. J. Jančovič, riaditeľ školy
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Nárečové prvky z okolia Veľkých Ripnian.
V údolí Radošinky a priľahlých obcí (Lužany, Obsolovce, Merašice)
sa vyvíjala reč ľudu dosť podobne. Niektoré prvky maďarčiny
a nemčiny sa udomácnili na základe komunikácie pôvodných
obyvateľov s majetnejšími menšinami, ktoré pôdu získali kúpou
alebo kolonizáciou. Naopak, niektoré archaizmy môžu pochádzať
ešte z obdobia Veľkej Moravy. Spisovná slovenčina sa postupne
presadzovala vďaka migrácii občanov a dochádzania za prácou do
okolitých miest, samozrejme tiež školstvu, písanému slovu a neskôr
aj rozhlasu, ﬁlmu a televízii.
Charakteristické znaky ľudovej reči – nárečia sa udržiavajú
v komunikácii staršej generácie, ale prenášajú sa čiastočne aj na
generácie mladých. Charakteristickými prvkami sú:
1/ V koncovkách sa namiesto dvojhlások a koncového l používa ov:
prišov, našov, bóv.
2/ Koncové l sa nahradzuje aj ďalších výrazoch: videv, vedev, mlátev,
vrátev, ( nevidev si ho? Vedev si to?)
3/ Namiesto začiatočného k sa často používa tvrdšie g : Gde sibóv,
gde ideš ?
4/ Niekedy sa začiatočné k úplne vynecháva: dejdeš ? ( de ideš) de

Čo robí škola ak sa objaví
pedikulóza (zavšivavenie)
Opatrenia, ktoré robí škola:
1. Každodenné umývanie, čistenie priestorov školy, dezinfekcia – pani
upratovačky.
2. Výchovné pôsobenie na žiakov prostredníctvom školského rozhlasu,
výchovno-vzdelávacieho procesu, triednické hodiny – prevencia.
3. Príspevky do Ripniansko-behynského občasníka (október 2007,
november 2008)- informácia do každej rodiny.
4. Riešenie tohto problému na zasadnutiach Rady školy i Rady rodičov pri
ZŠ s MŠ Veľké Ripňany.
5. V prípade zistenia parazitov na škole – kontrola vlasov všetkých žiakov
školy triednymi učiteľmi, návrhy všetkým žiakom, aby sa poumývali a
vyprali prádlo, ošatenie, zostali doma do odstránenia.
6. V prípade zistenia parazitov u žiaka – okamžitá izolácia žiaka od
ostatných, oznámenie rodičovi, prevzatie žiaka rodičom ( odoslanie
domov).
7. Upozornenie rodiča na ohrozovanie zdravia ostatných, poučenie rodiča
ako odstrániť parazitov, aké prostriedky použiť a kedy dieťa môže opäť
nastúpiť do školy. (Rodič to nedodržiava).
8. V prípade recidívy ( tá istá rodina opakovane prinesie parazity):
-

si bóv? Do je to?
5/ V slovesách typu utrieť, vletieť sa nahradzujú dvojhlásky: utret,
letet,
6/ V príslovkách lepšie, horšie, skoršie sa dvojhlásky tiež nahrádzajú:
lepší, horší, skorší.
Možno zjednodušene povedať, že dvojhlásky ia, ie, iu, sa v reči
obyvateľstva regiónu Veľkých Ripnian používajú skôr výnimočne ako
pravidelne.
7/ Často sa niektoré samohlásky zdvojujú: masso, precca, zranno,
paránno, chlanno.
Tieto charakteristické prvky sú iba ukážkou a žiadalo by sa ich
spracovať aspoň na úrovni učiteľa slovenského jazyka. Mnohé
charakteristické jazykové prvky pre obyvateľov Ripnian možno
sledovať a zaznamenávať pri sledovaní produkcie Radošinského
naivného divadla.
(pokračovanie v budúcom týždni)
A.Urminský

Šikanovanie
Dňa 9. 3. 2009 sa uskutočnil výchovný koncert určený
všetkým žiakom 1. a 2. stupňa ZŠ. Vystúpenie bolo venované
šikanovaniu, pretože násilie v školách sa stupňuje. Žiaci sa
dozvedeli ako sa v takýchto situáciách zachovať, kde hľadať
pomoc. Umelci tieto aktivity sprístupňovali prostredníctvom
hier, súťaží a pesničiek, čo bolo pre deti zaujímavé. Dúfame,
že vystúpenie našlo v našich žiakoch odozvu a uvedomia si
nezmyselnosť ubližovania.

pohovor s rodičom na ZŠ,
písomné upozornenie rodiča riaditeľom školy,
predvolanie rodiča na Obecný úrad V. Ripňany,
informovanie detského lekára,
informovanie sociálneho odboru ÚPSVaR – sociálna kuratela.

O tom, že tento problém je celoslovenský - vši sú na ZŠ, SŠ, SOU, ZSŠ,
svedčí aj prijatie novej vyhlášky MŠ SR.
K odstráneniu pedikulózy môže prispieť Vyhláška MŠ SR č. 649/2008 Z. z.
o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, účinná od 15. januára 2009, na základe ktorej môže škola
použiť ﬁnančné prostriedky z rozpočtu na úhradu nákladov spojených
so zabránením prenosu nákazy prenosného ochorenia, ktorým je
pedikulóza.
Aj napriek tomu, som presvedčený o tom, že zodpovednosť je v prvom
rade na rodine, ktorá by nemala zanedbávať osobnú hygienu vlastných
detí.
Spoločnosť by mala vyvinúť úsilie, aby pedikulóza bola zaradená
do zákona o verejnom zdravotníctve v zozname povinne hlásených
prenosných ochorení.
Mgr. J. Jančovič
riaditeľ školy
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Fašiangový karneval v Materskej škole Veľké Ripňany
Nevídané ! Neslýchané !
Naša škôlka teší sa,
na vodníka, na princeznú,
na zajka i na šaša.
Na fašiangy sa tešia všetci, starí i mladí, veď je to obdobie
hodovania a zabávania sa. Ani deti z našej materskej školy nie
sú výnimkou. Ľudové zvyky a tradície sa majú deťom predsa
vštepovať od malička a k správnym fašiangom patrí i karneval.
Príprava dobrého fašiangového karnevalu si vyžaduje veľa
času, a preto priložili ruku k dielu všetci škôlkári - malí i veľkí.
Práca všetkým išla od ruky a zakrátko bola materská škola
vyzdobená fašiangovými maskami, nafúkanými balónikmi,
farebnými reťazami a rôznymi inými ozdobami, ktoré zhotovili

šikovné ruky našich detí. Ešte pripraviť malé pohostenie a
karneval mohol začať v plnej svojej paráde. Deň „ D „ prišiel
12. februára 2009, kedy sa naša škôlka zmenila na škôlku
rozprávkovú. Privítali sme v nej deti, ktoré sa zmenili na šašov,
princezné, čarovné víly, krásne motýle, indiánov, kovbojov,
spidermanov /pavúčích mužov/, zajkov a mnoho ďalších
veľmi krásnych masiek, ktoré sa spoločne priateľsky zabávali.
Skrátka, všetci sa tešili, radovali, tancovali a hodovali do
sýtosti, a nechýbalo ani detské šampanské. Deti si ním pripili na
vydarený karneval. Na záver, ako to už u nás býva zvykom, boli
všetky masky odmenené sladkosťami. V tento deň odchádzali
deti z materskej školy šťastné a usmiate, veď sa im splnil sen.
Mohli sa premeniť aspoň na chvíľu na svojho obľúbeného
hrdinu z rozprávky, a to sa predsa nestáva každý deň.

Karneval

Fašiangové obdobie sme podobne ako po minulé roky zavŕšili
karnevalom. Možnosť zúčastniť sa mali všetci žiaci či už
v maskách alebo bez nich. Viac ako polovica detí si zhotovila
masky. Musíme teda pochváliť všetkých, ktorí si dali tu
námahu a prišli v maske. Najviac sa cenili tie masky, ktoré
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si deti vlastnoručne vyrobili. Všetci žiaci v maskách, ktorí
sa zúčastnili, boli zaradení do súťaže o najkrajšiu masku.
Kreativitu a nápaditosť masiek hodnotili učitelia a zástupcovia
rodičov a žiakov. Súťažilo sa o zaujímavé a hodnotné ceny.
Po vyhlásení výsledkov sa ešte všetci mohli dobre zabaviť na
spoločnej diskotéke.
Tradičným lákadlom karnevalu bola bohatá tombola.
Ďakujeme všetkým sponzorom tomboly. O občerstvenie a
maškrtné jazýčky sa postaral bufet. Veselá karnevalová zábava
skončila vo večerných hodinách.
MZ tried. učiteľov
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Ako moja sestra zaniesla otcovi na roľu čerstvo ožehlené nohavice...
Moja sestra Valika bola a je doteraz známa tým, že
veľmi rada pomáhala ľuďom, ktorých má rada. Kedysi dávno
v štyridsiatich rokoch, jedného horúceho letného dňa, keď
mala niečo vyše štyri roky, naša mama žehlila otcovi sviatočné
nohavice. Vlastnoručne mu ich ušila na našom šijacom stroji,
ktorý sa preslávil aj tým, že bol počas prechodu frontu zakopaný
v hnoji, aby nám ho Rusi nezhabali.
Valiku v tej chvíli napadlo, že urobí otcovi radosť a zanesie
mu ich na pole. Lenže bola práve žatva a otec kosil raž spolu
s ostatnými žencami, kdesi ďaleko za našou dedinou. Boli to
dobré tri kilometre ďaleko, na roli u veľkostatkára Beckschtedta,
pri starých vinohradoch. To ju však nemohlo odradiť od
dobrého skutku, ktorý ju v tej chvíli napadol v jej detsky dobrej
dušičke. Nahovorila teda staršieho brata Jula, ktorému ťahalo
vtedy na siedmy rok, aby išiel s ňou. Tomu nebolo treba dva
razy hovoriť, lebo sa doma nudil a taký výlet do žatevných polí
to bola vynikajúca príležitosť, ako ju zahnať. Valika si hneď
prehodila otcove nohavice cez ruku a brata sa chytila druhou.
Spolu hneď nadšene vyrazili do polí. A ja si ich viem aj v tejto
chvíli predstaviť.
Stará poľná cesta, Vinohradskou nazývaná, lemovaná
starými agátmi, pri konci ktorej kosil náš otec, bola vystlatá
hrubou vrstvou jemného a hebkého prachu. Chodiť po
ňom bosími detskými nôžkami bola taká nádhera o akej sa
dnešným deťom už ani nesníva. Nohy sa im do neho zabárali
až po členky. Bolo nádherné leto a z polí fúkal teplý letný vetrík.
Z diaľky bolo počuť mrmlanie mláťačky. Raz sa zdalo, že už je
blízko, inokedy zase ďaleko, podľa toho ako ho vietor prinášal.
Po ceste stretali hrkotajúce rebriniaky, z ktorých ich zdravili
známi kočiši, s ktorými sa dobre poznali. Ľudia mali vtedy
k sebe akosi bližšie, ako dnes. Plné vozy naložené ťažkými
snopmi viezli k mláťačke. Polia vyzerali v ten deň úplne inak
ako pred časom, keď tadiaľ šli na záhumienku. Nie len, že lány
medzi tým požltli, ale boli už pokosené a obilie bolo poviazané

do snopov, ba niektoré už aj uložené do krížov. Na modrom
nebi plávali nádherné biele oblaky. Škovránkovia spievali jeden
cez druhého, ako by si hrdlá chceli zodrať. Nuž také krásne
bývali kedysi letá v našom chotári. Moji súrodenci si pritom
vykračovali bystrými detskými nôžkami a čochvíľa, bolo pole,
na ktorom mal byť náš otec, na dohľad.
Raž bola síce vysoká, ale otca zbadali ihneď, podľa bielej
čapice, ktorá mu svietila doďaleka. S radosťou sa teda rozbehli
po strnisku, aj keď ich to pichalo do ich drobných detských
nôžok. S veľkou radosťou sa zvítali. Otca to tiež potešilo, že
ho prišli pozrieť, ale načo mu priniesli na pole tie sviatočné
nohavice, akosi nechápal. Márne Valika vysvetľovala svoj
dobre zamýšľaný úmyseľ, len otec tomu stále akosi nerozumel.
Nakoniec s úsmevom pochopil jej predobre zamýšľaný čin.
Chvíľu potom pri otcovi posedeli a šli sa napiť čerstvej
vodičky na Farskú studničku, ktorá bola neďaleko tohto poľa.
Keď sa trocha sklamaný po dlhšom čase zase vrátili domov,
mama bola veľmi prekvapená, že kde tak dlho boli. Že medzi
tým zmizli otcove nohavice zo stoličky, to si ani nevšimla.
Dnes už na túto príhodu spomíname len s úsmevom a
nostalgiou nad starými časmi. Pamätáme si ešte na staré
hlboké poľné cesty vymleté od prudkých letných búrok a
vozových kolies. S koľajami plnými vody, alebo blata, ktoré po
vyschnutí kaluží konské povozy zase premenili na hrubú vrstvu
prachu. Keď moji súrodenci nosievali otcovi na roľu obed, naša
mama naschvál pridala viac jedla do rajníc, lebo s otcom v
chotári im lepšie chutilo, ako doma. Pasenie husí na strniskách,
zbieranie obilných kláskov, poľné kvety, prekrásne motýle aj
kŕdle jarabíc sú už tie tam. Čas ich odvial do nenávratna, ako
to naše detstvo v rodnom chotári. Naše vnúčatá sa nad tým
dnes, už len zhovievavo usmievajú. A ten čas, ten majster čas,
raz odveje aj nás...
Partizánske, 4. jan. 2009.
Autor: Pavol Beláň

Mládež naša ...
Žiaľ veľmi často počuť o našej mládeži ako je zlá,
nedisciplinovaná a podobne. No nedá mi, aby som to uviedol
na správnu mieru. Nie je to tak, ako sa to vo všeobecnosti
povráva. Nemožno vcelku tvrdiť, že naša mládež je zlá.
Pravda je tá, že nájde sa tam pár jedincov, ktorí sa
nesprávajú tak, ako sa na mladých ľudí patrí. Potom sa to
ale vcelku prenáša na mládež „ako takú“. Je pravda že pár
„čiernych oviec“ kazí dobrý imidž našej mládeže.
Prevracanie smetných nádob, vyhodenie bránky na
cintoríne, či ničenie cestovných poriadkov SAD a pod. je
hrubé porušenie správania sa mladého človeka voči nám
všetkým, voči spoločnosti.
Či ten cestovný poriadok neslúži nám všetkým? Či
neposlúži aj návštevníkom našej obce? Aj títo ľudia si chcú
pozrieť vhodný spoj, s ktorým budú môcť cestovať. Aké ale
je spravidla ich prekvapenie, že tu po cestovnom poriadku
zostala iba žltá škvrna. Čo si títo ľudia myslia o nás – „čo je to
za háveď, ktorá ničí to, čo má slúžiť všetkým.“ Je to smutné
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zamyslenie.
Mládež naša i ty sa musíš usilovať, aby ste takýchto
„dobrovolcov“ odhaľovali. Uisťujem Vás, že keď podáte nejaký
podnet, zostane Vaše meno v plnej anonymite. Nikto sa
nedozvie Vaše meno. Len takto prispejete k očiste dobrého
mena mládeže. Za jedného či niekoľkých nespratníkov
nemôžete trpieť všetci. Nemožno Vás, ako sa ľudovo hovorí
„strkať do jedného vreca.“ Apelujem na Vás, že Vy najlepšie
vo svojich radoch, medzi sebou viete a poznáte mentalitu
toho ktorého jedinca, ktorý sa vo Vašej spoločnosti pohybuje.
Verte, že len s Vašou pomocou môžeme odhaľovať týchto
nespratníkov. Určite ich „svrbí koža“, ak nemôžu niečo zlého
vykonať.
Verím, že nikto nebude pochybovať, že naša mládež je
zlá, ale že sú to iba niekoľkí jedinci, ktorých treba odhaliť.
Držím Vám palce, aby Vaše dobré meno o mládeži zostalo i
Vašim pričinením čisté.
I. Močko.

20.3.2009 11:25:21

9 strana

Linka seniorov
Dňa 2. februára 2009 bola vo Fóre pre pomoc starším v
Prievidzi slávnostne otvorená bezplatná „Senior linka“ s
číslom 0800 172 500 pre občanov z celého Slovenska.

Ďalšie informácie si môžete pozrieť na našej web stránke:
http://www.forumseniorov.sk/
Ľubica Tulisová, prezidentka Fórum pre pomoc starším

Novoročné predsavzatie
Kto každý deň cestuje do práce mi dá za pravdu, že v autobusoch
sa dá zažiť naozaj všeličo. Na dve nasledujúce cestovateľské príhody,
som si spomenula aj ja .
Pred pár rokmi som, v čase dopravnej špičke nastúpila zadnými
dverami do kĺbového autobusu. Zbadala som prázdne sedadlá v tzv.
štvorke. Sadla som si a v momente som zistila, prečo sú prázdne,
keď v autobuse je pomerne dosť ľudí. Oproti mne sedel postarší,
podnapitý muž s nožíkom v ruke. Nadával na vodiča, vinil ho z toho, že
mu prešiel kolesami autobusu nohu. Nikto sa ho neodvážil napomenúť
a cestujúci sa robili, že si ho nevšímajú. Aj ja som sa tak tvárila, hoci
mi bolo všelijako. Našťastie ostalo len pri vyhrážkach a nadávkach.
Agresívny muž pred vystúpením z autobusu demonštratívne nožíkom
prepichol sedadlo na ktorom sedel a stratil sa v dave ľudí na vlakovej
stanici.
Druhú príhodu som zažila cestou do práce, hneď prvý deň po
Novom roku. Do nového roku som si vtedy dala predsavzatie, že
nebudem s kolegyňami klebetiť, s nikým sa hádať a budem robiť len

samé dobré skutky.
Po ceste, v plnom autobuse som premýšľala o uplynulých sviatkoch
a tešila som sa na spolupracovníkov. Z myšlienok ma zrazu vyrušil
hlas mladého muža, ktorý po nastúpení do autobusu veľmi arogantne
vyzval pri mne stojaciu staršiu paniu, aby postúpila ďalej a uvoľnila mu
miesto. Zastala som sa susedy a zvada o chvíľu skončila.
Bola som však na drzého mládenca veľmi nazlostená a preto, keď
išiel vystupovať a stál už pred schodmi autobusu, podložila som mu
nohu. Nie doslovne podložila, ale keď ju zdvihol a chystal sa urobiť krok,
nenápadne som mu do nej brnkla. Mal veru čo robiť, aby nespadol a ja
som si po chvíli uvedomila, že práve som porušila moje dobre mienené
novoročné predsavzatie.
Do práce už necestujem a po tejto príhode si už nedávam žiadne
novoročné predsavzatia . Nikomu však už nepodkladám nohy a snažím
sa tie dobré skutky naozaj robiť. A aby som nezabudla - a klebetím
teraz už len v najnevyhnutnejších prípadoch.
Ľudmila Oravcová

Zber elektroodpadu 26. marca 2009
Dňa 26. marca 2009 od 9,00 hod. sa uskutoční zber elektrického
a elektronického odpadu:
- vyradená počítačová technika, telekomunikačná a kancelárska technika,
- biela spotrebná elektronika (mikrovlnné rúry, práčky, chladničky, mrazničky)

-

čierna elektronika (TV prijímače, video, audio)
meracie prístroje, káble, odpady z opravárenskej výroby
Zo strany občanov je nutné vyloženie elektroodpadu pred domy, kde bude
následne zozbieranie pracovníkmi ﬁrmy ANEO s.r.o. Trnava

Sladké barančeky
300 g hladkej múky, 150 g masla, vajce, 100 g cukru, vanilkový
cukor, soľ
POLEVA: 2 – 3 PL citrónovej šťavy, 250 g práškového cukru,
potravinárska farba
Múku, štipku soli, maslo, cukor, vanilkový cukor a žĺtok krátko
spracujeme s 2 – 3 PL studenej vody na hladké cesto a necháme
v chlade asi hodinu odstáť. Cesto vyvaľkáme na pomúčenej doske
na hrúbku pol centimetra a vykrajujeme barančeky. Pokladieme na
dva plechy vyložené papierom na pečenie a pri 175° C pečieme asi
15 minút. Vychladnuté potrieme citrónovou polevou, ktorú zafarbíme
štyrmi rôznymi potravinárskymi farbami. Dozdobíme kontrastnou
polevou.

Obec Veľké Ripňany a Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLASUJE H U M A N I T Á R N U Z B I E R K U
- Letného a zimného oblečenia /dámske, pánske, detské/, obuv
- Lôžkoviny, prestieradlá, uteráky, utierky, záclony, látky
- Perie, perové a vatované prikrývky, vankúše a deky
Zbierka sa uskutoční dňa 23. marca 2009
Veci prosíme zabaliť do umelých vriec alebo krabíc, aby sa nepoškodili transportom a vyložte
ich pred svoje príbytky, kde ich odoberú naši pracovníci.
Ďakujeme za Vašu pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitárna organizácia, ktorá poskytuje materiálnu pomoc občanom a dáva prácu ľuďom, ktorí sú ťažko
umiestniteľní na trhu práce. Viac na www: diakoniebroumov.org
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Športovo – rekreačný areál vo Veľkých Ripňanoch (Mancické)
Vo Veľkých Ripňanoch by mal do štyroch rokov vzniknúť
športovo-rekreačný areál s golfovými ihriskami. Starosta zámer víta
– pribudnú turisti i pracovné miesta. Miestna Základná škola plánuje
vytvoriť športovú triedu so zameraním na golf.
V týchto dňoch získal projekt športovo-rekreačného areálu vo
Veľkých Ripňanoch stavebné povolenie. Komplex by mal byť hotový
do štyroch rokov.
Golf pre majstrov aj laikov
V rámci areálu vznikne hotel, dve golfové ihriská – majstrovské
18-jamková a 9-jamková akadémia pre verejnosť so školiacim
centrom. Súčasťou oboch budú Club housy.
„Areál ponúkne aj ďalšie rekreačné možnosti ako wellnes,
všešportovú halu a kongresovú sálu,“ hovorí Miroslav Chrenka zo
spoločnosti Domteco, ktorá projekt realizuje.
Komplex zaberie plochu 137 hektárov, ktorá bola pôvodne určená
na poľnohospodárske využitie.
„Súčasťou areálu by mali byť aj parcely na výstavbu rodinných
a apartmánových domov,“ hovorí Chrenka. „V súčasnosti prebiehajú
rokovania o využití tejto časti, ako aj o spôsobe výstavby a predaja.

Pre hospodársku krízu sa však budeme prednostne zameriavať na
vytvorenie služieb pre hlavnú cieľovú skupinu.“
Vznikne golfová trieda
Pri plnej prevádzke spoločnosť odhaduje vytvorenie 100
pracovných miest. Práve zvýšenie zamestnanosti považuje starosta
Veľkých Ripnian Jozef Balážik za hlavný prínos areálu pre obec.
„Očakávame aj prílev turistov a zvýšenie odbytu v oblasti služieb.“
dodáva. S vytváraním novej siete služieb aktuálne nepočítajú:
„Máme tu toho dosť - dve reštaurácie, päť pohostinstiev.“
Miestna základná škola však plánuje vytvoriť športovú triedu
so zameraním na golf: „Sme spádovou obcou pre sedem okolitých
dedín, takže očakávame dostatočný záujem zo strany detí a ich
rodičov,“ hovorí Balážik.
Podľa dostupných informácií je v súčasnosti na Slovensku plne
funkčných 7 golfových areálov, z toho 3 9-jamkové ,3 18-jamkové a 1
27-jamkové ihrisko a niekoľko cvičných lúk. Aktuálne sú rozostavané
4 18 až 27-jamkové rezorty.
(Článok bol uverejnený v MY, dňa 3. marca 2009)

Fest aj v tomto roku
Stáva sa už asi tradičným obdobím, a to v prvý
júlový – prázdninový víkend, že Obec Veľké Ripňany bude
usporiadateľom festu v sobotu 4. júla 2009 v areáli tréningového
ihriska OFK Veľké Ripňany. Rokovania s účinkujúcimi prebiehajú
od konca minulého roka. Celkovo by sa malo predstaviť osem
popredných interpretov a hudobných skupín, DJ a pre deti
sa zariaďuje popoludnie s atrakciami. Všetko je odvodené od
ﬁnancií a od sponzorov, ktorých sa organizačnému výboru

podarí zohnať. Nemalým úsilím je aj dobrá organizačná štruktúra
usporiadateľov, kde by sme privítali aj dobrovoľníkov z radov
mládeže a občanov, ktorí by nám pomohli s organizovaním
tejto akcie. Novinkou bude aj spoplatnené vstupné, kde však
bude zvýhodnená školopovinná mládež so vstupom zdarma.
Pre občanov našej obce budú vydávané dotované vstupenky v
predpredaji oproti ostatným návštevníkom festu, s polovičnou
zľavou.

Školský obvod Veľké Ripňany
víťazom turnaja s čistým kontom
Dňa 21. februára 2009 sa konal II. ročník halového
futbalového turnaja členských obcí Mikroregiónu pod
Marhátom. Súťažilo sa podľa školských obvodov, kde za
školský obvod do ŠO Veľké Ripňany boli nominovaní títo
hráči:
Jozef Jelšic, Jozef Chalka, Jozef Gulaba, JUDr. Boris
Minks ( obec Veľké Ripňany), Mgr. Pavol Gubáň, Róbert
Jakubička (Malé Ripňany), Maroš Kupec (Biskupová)
Mgr. Jozef Jančovič, Mgr. Pavol Meluš (Základná škola)
Celkovo súťažilo 6 školských obvodov v dvoch
skupinách, kde víťaz postúpil do ﬁnale, druhý zo skupiny
hral o tretie miesto. Výsledky v skupine A:
Radošina – Šalgovce 0 : 3, Veľké Ripňany – Šalgovce
0 : 0, Radošina – Veľké Ripňany 0 : 4. Víťazom skupiny
sa stal ŠO Veľké Ripňany, ktorý sa vo ﬁnále stretol s
víťazom skupiny B – ŠO Nitrianska Blatnica ( N. Blatnica,
Lipovník, Vozokany, Krtovce). ŠO Veľké Ripňany zvíťazili
v pomere 2 : 0 a stali sa víťazom putovného pohára
pre tento rok. Zaujímavosťou je, že brankári J. Chalka
a JUDr. B. Minks nedostali od súperov ani jeden gól.
Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme všetko dobré
k úspešnej obhajobe v budúcom roku 2010.
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Radošinské divadlo u nás...
Pozývame všetkých priaznivcov divadla, čiže „dosiek čo
znamenajú svet“, priaznivcov Radošinského naivného divadla a jeho

Edo, Albín, Rudo – Miroslav Kľučka, Vadovičová, Speváčka I., Albínova
mama, Čašníčka – Terézia Bartošeková, Mandúchová, Speváčka II.,

protagonistu Stanislava Štepku na divadelnú hru „Sedem hlavných

Albínova žena, Beta - Jana Veličová, Jana, Lada - Martina Krištofová,

hriechov“, s ktorým sa predstaví divadelný súbor Hlavina z Radošiny

Holzknecht, Starý ďábel, Dechet, Lojzo – Martin Škoda, Bílik, Albínov

v sobotu, 28. marca 2009 v kultúrnom dome vo Veľkých Ripňanoch o
17,30 hod.
Druhou časťou voľnej trilógie Stanislava Štepku je inscenácia
siedmich poviedok či príbehov – o siedmich hlavných hriechoch, ale
aj o mnohých ľudských cnostiach – SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV
(pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť ).
Sedem pôsobivých, možno miestami bizarných či
neuveriteľných vidieckych príbehov tentoraz spája jednota miesta
– vidiek, slovenská dedina so svojimi jedinečne odpozorovanými
hrdinami i svojráznymi typmi, čo nám tak farbisto a doslova voňavo
približujú našich hriešnikov so svojimi milými, hoci čudnými, chvíľami
vôbec nie cudzími, ak nie aj našimi hriechmi...
SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV teda nie je iba
príležitostným javiskovým rozprávaním o známych siedmich hlavných
hriechoch, ale je aj pôsobivým a netradičným rozprávaním o ľudských
osudoch s nezameniteľnou vôňou človečiny, humoru a zemitého
radošinského dialektu.
A tak aj druhá časť voľnej pozemsko-nebeskej trilógie „o
hriešnych a cnostných ľuďoch slovenských“ sľubuje priniesť divákom
vtipnú divadelnú správu o našich smutno-smiešnych osudoch a
životoch. Predstavenie trvá s prestávkou 2 hodiny.
Autor: STANISLAV ŠTEPKA, Hudba: PAVOL VARGA, Režisér:
STANISLAV ŠTEPKA, Choreograﬁa: JANETTE KERTÉSZOVÁ,
Kostýmy: PETER ČANECKÝ, Scéna: JARO A MIRO DAUBRAVA

otec – Jozef Kučera, Žofka, Cibáková - Kristína Jančovičová, Učiteľka,
Rozprávačka, Prágerová – Michaela Urbánková, Vdova – Mária
Escherová, Technická spolupráca: Peter Fulír, Michal Kaplár.
Premiéra hry bola 14. decembra 2008 v Radošine, kde sa
vypredaná odohrala tri krát. Divadelníci z Hlaviny odohrali a vypredali
doteraz predstavenia v Piešťanoch v Dome umenia, v Nitrianskej
Blatnici, v Partizánskom, v Žabokrekoch nad Nitrou, vo Výčapoch –
Opatovciach, v Malých Ripňanoch (predpremiéra).
Vstupné na predstavenie v predpredaji na Obecnom úrade
je 1 €. Vstupné priamo pred predstavením je 3 €. Doporučená účasť
divákov je od veku 12 rokov.

Hrajú: Juraj Schuster, Vendelín, Pišta - Ondrej Turan, Vadovič,

Prihláste sa do spevokolu....
Mali by sme sa všetci usilovať o rozvoj našej obce po
všetkých stránkach.... Jednov zo zložiek tvorí aj kultúra. Hovorí sa „čím
je národ kultúrnejší, tým je aj bohatší“.... A tak, aj z tohto dôvodu sa
vytvoril prípravný výbor na založenie spevokolu našej obce, ktorého

úlohou je vytvorenie ženského a detského speváckeho zboru, ktorý by
spestril kultúru v našej obci.
Záujemcovia, ktorých sme touto myšlienkou oslovili, prosím
prihláste sa na Obecnom úrade vo Veľkých Ripňanoch.

Tak to sme my !
My, ktoré sme sa rozhodli urobiť niečo so svojim telom.
Fungujeme pod kresťanskou organizáciou Slovenský orol a pravidelne
sa stretávame dva krát týždenne v telocvični Základnej školy. Spolu
trápime svoje telo a ničíme všetok tuk.
Cvičenie je bezplatné, určené pre všetky vekové kategórie
a samozrejme ako pre ženy, tak aj pre mužov. Sme rozdelené na dve
skupiny. Prvá skupina cvičí v pondelok a vo štvrtok, druhá v utorok a
vo štvrtok, vždy vo večerných hodinách. Cvičenie trvá hodinu a jeho
program je veľmi pestrý. Pred cvičením sa vždy poriadne rozbeháme
a neskôr prejdeme na cviky na podložke. Takto posilňujeme tie
najproblematickejšie partie, ako sú pás, boky, zadok, nohy a samozrejme
aj vrchnú časť tela, vrátane rúk a chrbta. Okrem klasického cvičenia
cvičíme, aj na ﬁtloptách, na ktorých je cvičenie viac zábavou ako drinou.
Potom prejdeme na rebriny a cvičenie zakončujeme programom „päť
tibeťanov“, ktorý je dobrý nielen pre telo, ale aj pre dušu.
Preto, ak ste si aj vy dali novoročné predsavzatie, že
urobíte niečo so sebou a so svojim telom, a máte pocit, že toto isté
ste sľubovali už asi sto krát a nikdy sa vám to nepodarilo, pridajte sa
k nám. Nemusíte si nosiť plnú tašku činiek, jediné čo potrebujete, je
odhodlanie a chuť spraviť niečo pre seba. Verte, že v kolektíve to ide

vždy ľahšie a ani by ste neverili, ako rýchlo tá hodina ubehne. Prinesie
Vám to nielen lepšiu postavu, ale aj dobrú náladu a lepší pocit zo seba
samej. Tešíme sa na nové tváre.

Cvičenky Slovenského orla.

Oznam.
Obec Veľké Ripňany oznamuje všetkým daňovníkom dane z nehnuteľnosti, poplatkov za komunálny odpad a za stočné, ktorí sú
napojení na ČOV, že je potrebné uhradiť platby obci v stanovenom termíne.
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Žiaci ŠK Veľké Ripňany
XIII. ročník memoriálu I. Stacha v Trnave
Na nominačnú listinu výberu ObFZ Topoľčany, rok narodenia
1995 bol nominovaný hráč ŠK Veľké Ripňany Martin Fekete.
Výber hráčov robil tréner Kastelovič, vedúci výberu p. Chrenko.
15. novembra 2008 sa konal kvaliﬁkačný turnaj ObFZ –
Západoslovenského kraja na XIII. Ročníku memoriálu Imricha
Stacha, ktorý sa uskutočnil 29.11.2008 v Trnave. ObFZ
Topoľčany dosiahol na turnaji v Prievidzi tieto výsledky:
Prievidza – Topoľčany 1 : 4 (Fekete 2, Hladký, Chrenko)
Topoľčany – Trenčín 7 : 2 (Dostál 2, Daniš 2, Fekete, Chrenko,
Candrák)
Topoľčany – P. Bystrica 3 : 2 (Daniš 2, Mašír)
Konečné poradie: 1. Topoľčany 9, 2. P. Bystrica 6, 3. Trenčín 1, 4.
Prievidza 1.
Na hlavný turnaj do Trnavy postúpili prvé dve mužstvá zo skupiny,
spolu s mužstvami: D. Streda, N. Zámky, Nitra, Trnava, kde dosiahli tieto
výsledky:
Topoľčany – N. Zámky 3 : 3, D. Streda 3 : 1, Nitra 4 : 3, P. Bystrica 1 :
1, Trnava 2 : 2.
Konečné poradie: 1. Trnava 13, 2. Topoľčany 9, 3. D. Streda 9, 4. P.Bystrica
5, 5.
Nitra 2, 6. N. Zámky 1.
Výber ObFZ Topoľčany:
M. Bartošek, P. Daniš, (Radošina), M. Candrák (Preseľany), D. Dostál,
J. Vároš (Urmince), M. Fekete (V. Ripňany), D.Grach, M. Chraenko
(Jacovce), J. Martonka (H.Obdokovce), L. Mašír (Oponice), M. Konštiak
(Koniarovce), P. Uhrík (Bojná), B. Uličný, P. Hladký (Nemčice)

V tomto čísle uverejňujeme fotograﬁu futbalistov TJ Družstevník Veľké
Ripňany z roku 1969. Veríme, že sa Vám táto zostava výborných
hráčov s „nezabudnuteľným“ hospodárom dedkom Kubrickým bude
páčiť.

Halový turnaj o pohár predsedu ObFZ Topoľčany (13.12.2008)
Zostava ŠK Veľké Ripňany: M. Aberštík, M. Beňo, M.Mizerák,
M. Fekete, D. Horčica, J. Štetka, T. Beňo, P. Hubinský, F. Nagy,
A. Velič
Skupina A: V. Ripňany – N. Blatnica 3 : 2, V. Ripňany - Práznovce
0 : 3, N. Blatnica – Práznovce 0 : 4. Zo skupiny postúpili 1.
Práznovce, 2. Veľké Ripňany.
ŠK Veľké Ripňany vo štvrťﬁnále narazili na ŠK Koniarovce a
prehrou 0 : 2 na turnaji skončili.
Halový turnaj o pohár starostu obce Urmince (17.1. 2009)
Zostava ŠK V. Ripňany: Samuel Szkuban, Marek Beňo, Martin
Fekete, Matúš Bohuš, Roland Oláh, Adrián Velič, František
Nagy, Peter Hubinský, Mário Aberštík, Ivan Vlasák, Marcel
Mizerák, Adam Štetka
ŠK Veľké Ripňany – Prašice 3 : 0 (Vlasák, Fekete, Nagy) , V.
Bedzany 4 : 1 (Vlasák 3, Nagy), Urmince 2 : 3 (Vlasák, Nagy),
Jacovce 2 : 0 (Beňo, Nagy)
Konečná tabuľka :
1. Urmince 10, 2. V. Ripňany 9, 3. V. Bedzany 4, 4. Prašice 3, 5.
Jacovce 1,
Najlepším strelcom turnaja sa stal Ivan Vlasák (ŠK Veľké
Ripňany) s 5. gólmi
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