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VIANOČNÁ MODLITBA
„Aby dobrých ľudí bolo dosť, aby sme žili iným pre radosť,
aby deti netrpeli, aby mladí neumierali,
aby zdravie zvíťazilo, aby sme sa chovali k sebe milo,
aby sme mali veľa síl, aby sme zažili veľa pekných chvíľ,
aby sme vedeli pomocnú ruku dať a aby sme sa nezabudli smiať.“
Krásne prežitie vianočných sviatkov
Vám želá starosta obce,
poslanci Obecného zastupiteľstva
a pracovníci Obecného úradu vo Veľkých Ripňanoch.
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA
Dovoľte mi, ako znovuzvolenému starostovi
obce Veľké Ripňany  vyjadriť týmto prejavom to,
ako ja starosta vidím obec a moju víziu akým
smerom by sa mala uberať v nasledujúcich štyroch rokoch.
Skôr ako začnem chcem sa poďakovať
všetkým za podporu, ktorú mi vyjadrili voľbou
v komunálnych voľbách. Ďakujem všetkým
členom volebných komisii a zároveň všetkým
obyvateľom obce za to, že voľby prebehli bez
incidentov a obviňovaní, ktorých sme svedkami
po voľbách v iných obciach a mestách...
Ako starostovi obce vo volebnom období  
2014 – 2018 sa mi patrí zhodnotiť toto volebné obdobie ako veľmi úspešné pre našu obec.
Naša obec realizovala projekty, ktoré boli plánované, ale aj projekty, ktoré by sa mali realizovať
v novom volebnom období. Podarilo sa nám
do obce priniesť finančné prostriedky v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu, ale aj dotácie
z prostriedkov Európskej únie. Dokončili sme
projekt splaškovej kanalizácie a dostavby čistiarne odpadových vôd. Tento projekt zlepšil
podmienky bývania pre obyvateľov našej obce
a zaradil našu obec medzi samosprávy so všetkými inžinierskymi sieťami. Obci v okrese je 49
no iba 10 má všetky siete. Ukončený bol 25.
júna 2016. Švajčiarsku ďakujeme za podporu
a dotáciu vo výške 98 % nákladov na projekt
(4,5 milióna €). Ďalšiu dotáciu vo výške 75 %
tvoril nákup techniky 190 tis. €(traktor CASE,
kontajnerový nosič, fekálna cisterna s tlakovým čističom) a na porealizačnú rekonštrukciu
miestnych komunikácií 227 tis. €. V súčasnosti
obec spravuje kanalizačnú sieť v dĺžke takmer
14 km s 8 prečerpávacími stanicami a vlastnou
čistiarňou odpadových vôd. Cena stočného
patrí medzi najnižšie v regióne a je schválená
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR.
Na spoluúčasť projektu kanalizácie sme boli
nútení čerpať   úver vo výške 196 tisíc €. Nebol to jediný úver v tomto období, potrebovali
sme nutne priestory na techniku a tak sme
kúpili areál bývalých stavebnín, dve predajne
a pohostinstvo Papuča vo výške 160 tisíc €.
Bola to investícia, ktorá sa nám vracia v splát-

kach z prenájmu. Znamenalo to ísť do rizika
a mať odvahu splatiť tieto investičné úvery – dokončíme splatnosť v roku 2020. Ďakujem týmto
poslancom OZ v tomto volebnom období, ktorí
mali odvahu a podporili tieto úvery svojim hlasovaním. Ďakujem Vám.
Aj napriek úverom sme pokračovali v navyšovaní majetku obce a to realizáciou projektov
(účtovná hodnota majetku sa zdvojnásobila,
zo 6,4 mil. € na súčasných 13,6 mil. €). Dokončili sme a odovzdali v roku 2015 (s dotáciou 410 tis., 24 nájomných bytov v lokalite
Studená dolina. V súčasnosti  obec vlastní 78
nájomných bytov v celkovej hodnote majetku
takmer 4,5 milióny €, kde vykonávame správu
bytov vlastnými prostriedkami.   V nadväznosti na túto výstavbu obec realizovala výstavbu inžinierskych sietí na ulici Studená dolina
(zemný plyn, vodovod, kanalizácia, výstavbu
elektrického rozvodu NN siete s trafostanicou
v roku 2015. Vybudovali sme miestnu komunikáciu Studená dolina z vlastných zdrojov.
Z dotácií štátu sa realizovali projekty z Enviromentálneho fondu – likvidácie starých enviromentálnych záťaží vo výške 52 tis. €, Intenzifikácia triedeného zberu odpadov – nákup
techniky vo výške 192 tis. €, 5 tis. € - Program
obnovy dediny na revitalizáciu lipovej aleje,
zberný dvor v hodnote 164 tis. € (Nákup veľkokapacitných kontajnerov, stojiská, nakladač
a plocha na uskladnenie drobného stavebného
odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu)
z Ministerstva školstva -   rekonštrukcia telocvične vo výške 29 tis €, rekonštrukcia podláh
PVC základnej školy vo výške 115 tis. €, dokončila sa rekonštrukcia sociálnych zariadení
v ZŠ s dotáciou 114 tis. €. I keď obec splácala
investičné dlhy, boli nám 2 roky krátené financie z podielových daní na základe úsporného
balíčka vlády SR, realizovali sme vypracovanie  
projektových dokumentácií na všetky projekty,
verejné obstarávanie, podieľali sme sa spoluúčasťou na všetky projekty. Zároveň sme tvorili
aj menšie projekty v rámci rozpočtu obce, akými
boli rekonštrukčné práce sociálnych zariadení,
osvetlenia a výmaľby: KD Behynce - toalety
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OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 7.12.2018
a kuchyňa, KD Veľké Ripňany – kuchyňa a časť
javisko, bufet, zdravotného strediska, materskej
školy, školskej kuchyne – inštalácia digestorov a výmaľba - školskej jedálne, dom smútku
Veľké Ripňany, výmena verejného osvetlenia
materskej školy, rekonštrukcia detského ihriska Veľké Ripňany a oprava parkových lavičiek.
V prevencii kriminality a digitalizácie sme rozšírili kamerový systém (v rámci projektu Ministerstva vnútra SR) a zriadenie wifi lavičky (dotácia z nadácie). Ďalšími prácami boli výmena
okien a dverí  nehnuteľností vo vlastníctve obce
- zdravotného strediska a obecného fitnes centra, výmena okien a dverí kabín Obecného futbalového klubu, Kaderníctva Hertelová, Mozolová a Fulková, lekáreň, Rekonštrukcie striech:
pohostinstvo Papuča, Potraviny (p. Štetková),
garáže OFK. Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie ul. Topoľčianska. Na elimináciu povodní,
ktoré každoročne zaplavovali územie obce, bol
vybudovaný z vlastných zdrojov suchý polder
v lokalite Studená dolina (hrádza v dĺžke 130 m)
a zdrže nad cintorínom Veľké Ripňany a nad ul.
Topoľčianska.
Náročná je nielen údržba a správa nehnuteľností (26 budov), ale aj údržba verejnej zelene
a čistoty v obci. Spravujeme a vykonávame
údržbu šiestich cintorínov, dva kultúrne domy
a dva domy smútku, detské ihriská, areál materskej školy, a futbalových ihrísk. Projekty ktoré
boli úspešné a realizované  priniesli obci Veľké
Ripňany benefity, ktoré ju posúvajú v sebestačnosti. Úspešné boli projekty na vybavenie
techniky a náradia,  ako nákladné vozidlo Mercedes s hydraulickou rukou – dotácia 192 tis. €,
samochodný nakladač Faresin (dotácia 60 tis.
€, veľkokapacitné kontajnery (MV SR – Operačný program ľudské zdroje 2018). Vybudovala
sa plocha na uskladnenie drobného stavebného odpadu a na triedený zber odpadu, nákup
a pripravená zdarma distribúcia 761 záhradných kompostérov, kde očakávame zníženie
podielu komunálneho odpadu z domácností.
Pokiaľ sa nám podarí triediť odpad, prispejeme
k životnému prostrediu ale hlavne to bude mať
ekonomický dopad na nás všetkých. Obec likvi-

duje čierne skládky nielen v exraviláne obce ale
aj v intraviláne.
Viem, že sú aj nedostatky.   Prosím treba si
uvedomiť fakt, že stále dobiehame obce, ktoré
už pred rokom 1989 mali vybudované, vodovody (my sme budovali v r. 1989 -1993 z vlastných zdrojov obce), kanalizácie (1998-doteraz),
plynovod (1995), a chodníky. Chodníky vybudované od roku 1992 je nutné rekonštruovať.
Vysvetľujem každému, že budeme rekonštruovať chodníky iba v maximálne havarijných stavoch. Snažíme sa čerpať z prostriedkov Európskej únie, kde máme spoluúčasť 5%.Výzvy na
miestne komunikácie a chodníky pre obce nad
1000 obyvateľov neboli a očakávame že budú
v tomto období do ukončenia čerpania z operačných programov a to do roku 2021. Práve
toto obdobie je nutné využiť, kedy spoluúčasť
5 % je maximálna výhoda pre obce.
Treba pripomenúť aj fakt, ako vyzerala kultúra
v obci. Bez historických faktov, bez monografie,
erbov a hlavne so strašným kultúrnym stánkom
– kultúrny dom (rekonštruovali sme z predvstupovej pomoci 2006 - 2008). Dnes vydávame
od roku 2006 vlastné noviny, organizujeme
športové kultúrne akcie, založili sme a podieľame sa na spoluorganizácii Ripfestu (2007)
Floriánskych vianočných trhov, a v Behynciach
podporujeme finančne a materiálne Mafija fest,
vianočné posedenie. Uvedomme si fakt ako nám
štát odovzdal školu, obe škôlky. V roku 2002
v katastrfálnom technickom stave, ZŠ a MŠ rekonštruovaná v roku 2009 (zrekonštruovali sme
ich v hodnote milión euro s 5 % spoluúčasťou
z ROP), ďalšie rekonštrukcie telocvične, sociálnych zariadení a podláh. Veľkým problémom
je situácia s pozemkami pod našimi budovami,
ktoré sme zdedili delimitáciou od štátu. Aj toto
je problém, ktorý budeme musieť riešiť v tomto
volebnom období.
Naša obec je úspešná a dôkazom sú podpísané zmluvy na realizáciu týchto projektov:
• Obstaranie záhradných kompostérov v obci
Veľké Ripňany, dotácia: 86 296,94 €, naša
účasť 5%: 5 068, 24 €, KOMUNITNÉ CEN-
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TRUM ZASTÁVKA VO VEĹKÝCH RIPŃANOCH“  dotácia 173.590 €, spoluúčasť 5 %,
• Prístavba - rozšírenie kapacity materskej školy, schválená v máji 2018, dotácia 194.070 €,
VO,
• „Obecný úrad – Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy“, dotácia: 144.209 €,
spoluúčasť 5 %,
• Garáž dobrovoľného hasičského zboru – Ministerstvo vnútra SR , dotácia 30.000 €,
• „Zníženie energetickej náročnosti verejnej
budovy v obci Veľké Ripňany, časť Behynce“
dotácia: 232.032 €. Jedná sa o kompletnú
rekonštrukciu - Administratívne centrum časti
Behynce.
• Obec bola úspešná v rokoch 2014 – 2017
v projekte EÚ – Európa pre obyvateľov, kde
sme čerpali na stretnutie partnerských obcí
(Želetice – ČR, Szánda – Maďarsko, Gmina
Dabrowa – Poľsko, Zaglavak – Srbsko) finančné prostriedky vo výške viac ako 90 tis. €.
Projekty podané a pripravované:
• Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v hodnote projektu a žiadosť o
nenávratný finančný príspevok (NFP) 862
tisíc €bez DPH, termín podania 31.12 2018,
prebieha stavebné konanie. Jedná sa o vybudovanie nového zdravotného zariadenia v
lokalite IBV Lúka.
• Enviromentálny fond - Odvedenie dažďových
vôd ulica Poštová, Hlohovecká, NFP a žiadosť
do 31.10.2018 vo výške do 200.000 €, prebieha stavebné konanie
• Výstavba retenčných nádrží a plôch na zadržanie vody v teréne – pri KD a OÚ, Operačný
program Kvalita životného prostredia, spoluúčasť 5%,   žiadosť o NFP do 200.tis. €, podané do 31.7.2017, výstavba zatrávňovacích
plôch
• ENVIROMENTÁLNY FOND výzva L5 zvyšovanie energetickej účinnosti verejných
budov – HASIČSKÁ ZBROJNICA – rekonštrukcia, 113.033,33, spoluúčasť 5 % : podať
do 31.3.2019
• Denný stacionár Stará pošta, z výzvy IROP,
rekonštrukcia bývalej žandárskej stanice,
zámer podaný : 07/2018, rozpočet: 320 000.
Projekt rieši denné umiestnenie pre seniorov

do 20 osôb
• Rekonštrukcia MŠ Behynce na regionálne
Jasle pre deti do 3 rokov v počte 8 – 20 detí,
IROP, zámer podaný : 09/2018, rozpočet:
280 000 €
• Realizácia projektu – Náučný chodník pri železničnej stanici podaný projekt 30.10.18 Program obnovy dediny – SAŽP
• WIFI pre teba – 10 wifi bodov - dotácia 15.000 €
vláda SR
• Výstavba zvonice – ulica Pri zvonici v Behynciach, z vlastných zdrojov, zvon odlial J. Kučera z Radošiny
Samosprávu tvorí päť zamestnancov administratívy, vykonáva sa viac ako 3600 úloh zo
zákonov v rámci štátnej správy – prenesenej
kompetencie a ďalšie originálne samosprávne
kompetencie, kde zastrešujeme hlavne stavebný úrad, materskú školu, školskú jedáleň,
školský klub detí (vrátane ich zamestnancov),
opatrovateľskú službu, všetky budovy ktorých je
obec vlastníkom, správu 78 bytov, kanalizačnej
siete. Je to obrovský záber úloh a práce. Úloha starostu je veľmi nevďačná a preto aj malé
povzbudenie znamená veľa. Viem, že sa nedá
vyhovieť požiadavkám a problémom všetkým
obyvateľom, no mojou snahou je pomôcť, ak je
to možné, v čo najväčšej miere. Starosta nie je
platný v kancelárii, na to sú pracovníci Obecného úradu, ktorí mi vedia sprostredkovať všetky
požiadavky obyvateľov obce. Veľa času strávim
na cestách a po inštitúciách, ktoré sa vyjadrujú
k všetkým projektom na ktorých pracujeme.
Za 16 rokov odpracovaných v tejto obci si uvedomujem problémy v medziľudských vzťahoch,
v susedských sporoch, problémy v spolkoch,
v školstve, v zamestnanosti a snažím sa ich riešiť aj s pomocou poslancov v komisiách Obecného zastupiteľstva. Neteší ma nezáujem o veci
verejné zo strany obyvateľov obce, nízkou účasťou vo všetkých voľbách, pasivitou a následnou
kritikou kultúrnych a spoločenských podujatí,
pretože verím a viem, že máme naviac.
V minulom volebnom období nám bola poskytnutá dotácia na rozvoj obce vo výške 5.885
tis. €, ak vypustíme z tohto sumáru dotáciu
zo ŠFM 4,5 mil €, obec na úspešných projektoch získala dotácie viac ako 1,365 milióna €,
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vďaka práci nás všetkých, ktorí sme sa podieľali na tejto podpore. Je toto snáď málo?
Myslím si, že v regióne nie je samospráva
s takýmto čerpaním finančných prostriedkov.
Viem a uvedomujem si, že nie každého zaujíma koľko obec získala, no odráža sa to
na ďalšom fungovaní obce. Opravené budovy,
ktoré nebudú generovať straty na spotrebe
energií a nebudú zaťažovať budúce generácie, ako zaťažujú dnes nás.
Takáto záťaž práce na takomto veľkom počte projektov sa odráža aj na zdraví, hlavne
pracovníkov OcÚ, pretože v snahe šetriť finančné prostriedky sa šetrí aj na pracovných
silách. Podľa auditu potreby pracovných síl na
počet obyvateľov obce by mala naša obec zamestnávať minimálne 7 administratívnych pracovníkov + 1 administratívneho zamestnanca
na prevádzku kanalizácie a správy 78 bytov,
dnes je na Obecnom úrade zamestnaných
4,5 pracovnej sily.
Nie všetko je len o problémoch, sú aj úspechy. Preto mi dovoľte, poďakovať sa všetkým
obyvateľom, ktorí sa aktívne podieľajú na tom,
aby obec bola úspešná a prosperujúca. Poďakovanie patrí aktivistom a dobrovoľníkom,
všetkým spolkom, ktoré sú na území obce
a zapájajú sa do kultúrneho a spoločenského života obce.  Ďakujem duchovným otcom
v oboch častiach našej obce za modlitby a duchovnú útechu a podporu. Ďakujem ešte raz
poslancom Obecného zastupiteľstva za podporu a za rozhodnutia, ktoré posunuli našu
obec vpred . Veľmi si želám spoluprácu bez
škriepok, hádok, bez rozdeľovania obce, osočovania, znižovania práce a bez ohovárania.
Musíme spolu držať ako jedna rodina a tak
sa aj správať.  Je našou povinnosťou pripraviť ďalšej generácii obec za ktorú sa nebudú
musieť hanbiť.
Dovoľte mi, s blížiacimi sa vianočnými
sviatkami a nového roku 2019, zaželať
veľa šťastia, zdravia, rodinnej pohody
všetkým obyvateľom Veľkých Ripnian a Behyniec a pokoj ľuďom
dobrej vôle.
Jozef Krištof

VYKUROVACIE OBDOBIE

Vážení občania!
Zimné obdobie vykurovania je sprevádzané
aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, ako od samotných systémov vykurovania,
tak aj od ich  nesprávnej obsluhy, o čom nás
každoročne presviedča štatistika požiarovosti.
Aby sme týmto nežiaducim javom predchádzali, chcel by som Vás v krátkosti stručne informovať o tom, ako im predísť.  
Hasiči Vám v rámci preventívnej činnosti
v obci ponúkajú niekoľko dobre myslených
rád, s najčastejšie zistenými nedostatkami
v domácnostiach.
• Pri kúrení s pevnými palivami je dôležitý
najmä komín, ktorý je potrebné pravidelne čistiť, preto je hlavným nedostatkom nevyhovujúci technický stav komínov, najmä v povalových
priestoroch, konkrétne napr.: nefunkčné dvierka vymetacieho otvoru;
• nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies (dôležité je oboznámenie sa s návodom na prevádzku)
• nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, predovšetkým
pri zakurovaní;
• ponechanie detí bez dozoru v blízkosti vykurovacích telies;
• neskladujte a nesušte pri vykurovacích
telesách a v ich blízkosti horľavé materiály,
napr. šatstvo;
• nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä olej, benzín, petrolej či denaturovaný lieh;
• inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy
odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov
výrobcu;
• dbajte na to, aby vykurovacie telesá
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v interiéri – sporáky, pece, kachle a pod. boli
umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené
do komínových prieduchov;
• dodržujte dostatočnú vzdialenosť uskladneného dreva na kúrenie od kotla alebo pece;
• popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých nádob a po vyčistení
ho vyneste na voľné priestranstvo, nenechávajte ho na mieste vedľa kotla;
• v zimnom období v obciach vytvárajú
požiarne nebezpečenstvo primitívne drevené udiarne, venujte z tohto dôvodu údeniu
potrebnú pozornosť. Nenechávajte údiareň
(najmä ak je drevená) bez dozoru, aby Vašu
prácu nezničil požiar;
• nezabúdajte, že aj vianočný stromček,
poskytujúci neopísateľnú radosť predovšetkým deťom, už mnohokrát narušil čaro Vianoc
vznikom požiaru od elektrických sviečok, ktoré nemali potrebný certifikát (je to malý symbol (CЄ) );
• V adventnom období a v čase Vianočných sviatkov zapaľujeme v našich domovoch
sviečky na adventných vencoch a v svietnikoch, ktoré ponechané bez dozoru tiež zapríčiňujú požiare. Jednoduchou radou je, keď odchádzame z príbytku sfúknuť oheň zo sviečok.
• Dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých
technické parametre a vyhotovenie vyžadujú
trvalý dozor, ako napr. malé plynové ohrievače
propán bután 2kg, alebo ohrievače pre hydinu, najmä tie žiarovkové a iné.
Len dôsledným dodržiavaním týchto rád
predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Pripomíname Vám, že hasiči
sú pripravení odborne Vám poradiť v otázkach, ktoré Vám robia problémy. Nepodceňujte starodávne príslovie, že oheň je dobrý
pomocník, ale zlý pán. Nedôslednosť býva
nejeden raz krutá.
Hasiči Vám prajú, aby ste Vy a celá Vaša
rodina prežili zimné obdobie pokojne a bez
obáv z požiarov, zároveň Vám želáme pokojné
prežitie Vianočných sviatkov a Veľa úspechov
v novom roku 2019.
Veliteľ DHZ J. Brezovák.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

OKTÓBER - DECEMBER 2018
Narodili sa:

Nováčik Samuel ● Boreček Patrik
Vitajte medzi nami!

Manželstvo uzavreli:

Pavol Murko a Katarína Macháčová

Opustili nás:

Balážiková Alžbeta ● Mokrý Koloman
Spomíname!

Okrúhle životné jubileá oslavujú:
Mizerák Ivan ● Kupcová Zdenka
Majgotová Andrea ● Štefkovičová Helena
Siget Jozef ● Pagáč Anton
Orlický Romuald ● Čičmiš Peter ● Gálik
Miloš

JUDr. Minks. Boris ● Minarovičová Zuzana
Chaláni Peter ● Osúchová Zuzana
Bielik Emil
Letko Stanislav ● Balážik Daniel
Kováčiková Alena ● Nováčiková Katarína
Jelšicová Anna ● Sýkora Peter
Mihál Ján ● Grolmusová Helena
Duráková Alžbeta ● Minarovičová Mária
Šlosáriková Eva
Králik Ján ● Grolmusová Mária
Havlíčková Mária ● Jančovičová Emília
Pokrývková Anna ● Kusý Milan
Matejovičová Terézia ● Sýkorová Irena
Oravcová Alžbeta
Blahoželáme!
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SVIATOK SV. MIKULÁŠA – 6. DECEMBER 2018
BEHYNCE

V sobotu 8.12.2018 o 16:30 hod. zavítal
do Behyniec MIKULÁŠ. Deti ho netrpezlivo
čakali pred kultúrnym domom. Nesklamal ich,
prišiel štýlovo a vzal so sebou aj dvoch anjelikov
a čerta. Pripravili pekný program plný básničiek,
pesničiek, videli sme aj pekný tanec. Za to ich
Mikuláš odmenil balíčkami plnými sladkostí.
Kultúrny program uzavreli členovia folklórnej
speváckej skupiny POVOJA z Piešťan pásmom
vianočných piesní, kolied a vinšov.
Výbornú náladu a vianočnú atmosféru umocňovala krásna výzdoba a bohaté pohostenie.
Pochutnali sme si na kapustnici, zákuskoch,
vianočných oblátkach, vianočnom punči a mnohých iných dobrotách, o ktoré sa postarali šikov-

né gazdinky. Kto mal záujem mohol si vyskúšať
pečenie oblátok alebo zdobenie medovníčkov.
Takýto pekný začiatok adventu sa už stal tradíciou. Ďakujeme všetkým, ktorí obetovali svoj
čas, energiu a prostriedky a zaslúžili sa o to,
aby tento večer bol krásny a bohatý.

ZŠ S MŠ VEĽKÉ RIPŇANY

Sviatky sú už čo nevidieť za dverami a naša
škola sa vo štvrtok 6.12.2018 taktiež naladila
na Vianočnú strunu. Slávnosť svätého Mikuláša
sa na našej škole ZŠ s MŠ Veľké Ripňany oslavuje každoročne. Tento rok  to však bolo poňaté
z iného uhla a svätý Mikuláš prišiel so svojim
sprievodom na Mikulášskom kabriolete.
Od rána sa žiaci našej školy tešili spolu so
svojimi učiteľmi na príchod tohto
sprievodu. Aby to však nebolo
také jednoduché, každá trieda
musela predviesť Mikulášovi
svoj hudobný, spevácky, či rečnícky talent. Mikuláš ich spolu
so svojimi pomocníkmi odmenil
sladkým balíčkom a ovocím. Potom sa sprievod presunul aj do
Materskej školy, kde zvedavé
očká detičiek, napätie a očakávanie, čo sa bude diať bolo jedinečné. Deti mali veľkú radosť,
niektoré strach, ale v každom
prípade boli plní očakávania, čo
im Mikuláš nadelí.
Následne Mikulášska družina
pokračovala návštevou Domova
dôchodcov i Obecným úradom
Veľké Ripňany.
Za darčeky a Mikulášsky
sprievod ďakujeme Rodičovskej
rade, Ústrednému kontrolnému
a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu Veľké Ripňany
a Coop Jednota Topoľčany, ktorí
sponzorsky prispeli.
Zuzana Kellnerová
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PREDVIANOČNÉ FLORIÁNSKE TRHY 2018...
V dnešnej pokrokovej dobe vedy a techniky
som našla úzky súvis Našej práce s výrazom
3D.Všetci sme sa s ním už určite stretli. Predsa
ideme do kina a hrajú film v 3D, fotky či plagáty
si dáme vyhotoviť vo formáte 3D. Je to skratka,
ktorá znamená „trojdimenzionálny - trojrozmerný“ a označuje svet, ktorý možno popísať tromi
rozmermi. Predmety v trojrozmernom svete
majú Objem. To nám hovorí svet techniky. Na
druhej strane iná definícia, z pohľadu Ľudskosti
poníma 3D ako: Dávať Druhému Dobro. A to
tvorí tiež Objem. Obe nám prinášajú zážitok.
S rozdielom, že v prvom prípade to prežíva
naša myseľ a ide o krátkodobý stav a naopak
v druhom to prežíva naše srdce a to si uchováva prežité zážitky podstatne dlhšie. Preto sme
sa aj po ôsmy krát opäť zišli aby sme spoločne
naplnili podstatu Floriánskych trhov.
V sobotu 1. decembra v rannom tichu sa
stretol pripravujúci tím na svätej omši. Naše
pozvanie s radosťou prijal a požehnanie do
pracovného dňa nám prišiel dať páter Jaroslaw
Maslanka.   Slová Miloša Jakubičku, hlavného majstra mäsiara „ že bez neho by to nebolo ono“ , potvrdilo ľudí mnoho. Preto sa mu
chceme poďakovať, že meral cestu opäť k nám
a po celý deň pomáhal. Vianočne reštauráciu
sv. Florián preobliekla K. Pechová, ktorá má
vždy originálny nápad, za čo jej patrí vrelá
vďaka. Slovo ĎAKUJEM patrí rovnako zamestnancom obecného úradu, ktorí spolu s pánom
starostom J. Krištofom doviezli a postavili stany,
pódium v novom šate.  Tohto roka sa dochovali
menšie svine a aby málo nebolo zabili sa hneď
dve. Preto aj viac rúk bolo priložených k dielu.
A veru nebolo väčšej radosti, keď každý už
vedel sa chytiť akejkoľvek roboty. Privítali sme
medzi seba každého kto chcel... Evka, Štefan,
Dajana i Rasťo... a s otvoreným srdcom prišiel.
Tešili sa k nám i deti , s otázkou ako k nim Mikuláš priletí ?   Prezradíme , že to bolo veľmi
napínavé, no nakoniec nám   pomocnú ruku
podala rodina Kozubíková z Lužian . Postarala
sa o kráľovský povoz v modernom prevedení
čo pobavilo nás všetkých. Ďakujeme! Rovnaké
zázračné slovo patrí pani učiteľkám z Mater-

skej školy, ktoré vyrobili a na trhu predali svoje
diela. Pani učiteľke J.Kunovej, ktorá nacvičila
vianočný program s tými najmenšími. Pani uč.
Z .Kelnerová so žiačkami základnej školy vytvorili a predali nádherné výrobky. Pánovi učiteľovi
M.Foxovi , za ozvučenie a sprievodný program
školákov. Našej dychovke Ripňančanke, ktorá roztancovala aj tých najmenších. Program
spestril Janko Bulák hrou na heligónke. Aby
i spomienka z ďalších trhov bola, postaral
sa o to I.Pavlovič – fotograf a pán J. Kučerka
o videozáznam.  Tento rok sa prekvapujúco narástol počet predávajúcich. A príkladne poňala
podstatu predvianočných trhov Karinka Krištofová, tínedžerka ktorá so svojou maminou
napiekla a predala chutné koláče a celý výťažok
darovala na dobrú vec. Ešte pár dospelákom
patrí vďaka, ktorí dobrovoľne prispeli a neželali
si byť menovaní zverejníme aspoň sumy 50€,
50€, 20€, 20€, 100€,50€,100€. Ďakujeme sponzorom: Obecný úrad Veľké Ripňany PD Radošinka, M.Lukačovičovi, Reštaurácii sv. Floriána
jej zamestnancom za celodenný zodpovedný
prístup k práci. K tejto krásnej sume sme prispeli
predajom prasiatka, kapustnice, Radošinského
vínka, vaječného likéru či dekorácii z keramiky
a celková suma sa vyšplhala na neuveriteľných
2.000€. Jedno veľké ĎAKUJEM, všetkým, ktorí
priložili ruky a hlavne srdce k dielu.  Ten objem
by sa mohol vždy zväčšiť, keby ľudia zahodili
predsudky. Na konci plagátu, ktorý oznamuje
blížiacu sa akciu,  vždy predsa píšeme: Nápady a záujem... volajte prosím na tel. číslo... je
naozaj taký problém zavolať, keď niekto chce ?
Nehanbime sa otvoriť preto svoje SRDCE,
veď blížia sa Vianoce...
Dávať ( 2.000€ ) Druhému  (medzi 7 rodín )
DOBRO !!! = 3D...
ĎAKUJEME...
L.Krajčíková
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SV. MIKULÁŠ NA NÁVŠTEVE V BEHYNCIACH
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NÁVŠTEVA SV. MIKULÁŠA V ZŠ VEĽKÉ RIPŇANY
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NÁVŠTEVA SV. MIKULÁŠA V MŠ VEĽKÉ RIPŇANY
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VO VEĽKÝCH RIPŇANOCH
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Ripňany na svojom zasadnutí konaného dňa
25.10.2018 prerokovalo:
1. Informáciu o predfinancovaní projektu Obecný úrad - Zvýšenie energetickej účinnosti
existujúcej verejnej budovy – zo SIEA, do konca
roku 2018 bude prefincovaných cca 96 000,00 €
z celkovo schválených 146 761,39 €
2. Informáciu o podaných a realizovaných
projektoch obce
a) Projekt - Odvedenie ďažďovej kanalizácie – podáva sa do 31.10.2018
b) Projekt - Program obnovy dediny – výška
projektu je do 5 000,00 €
c) Projekt -Zateplenie garáže DHZ schválený vo výške 30 000,00 € s realizáciou do roku
2020 - oprava strechy a výmena brány
d) Na NSK  boli podané 4 projekty v rámci
výzvy šport a kultúra, cestovný ruch
e) Projekt - CIZS – prebieha územné konanie na vydanie stavebného konania
3. Informáciu o stave a výbere dane z nehnuteľnosti, za psa, poplatku za vývoz komunálneho odpadu astočné v Obci Veľké Ripňany
a časti Behynce k 30.9.2018
4. Kolaudáciu vodovodu Studená dolina
trasa C-C a určenie prevádzkovateľa - prevod
na Západoslovenskú vodárensku spoločnosť,
s uzatvorením zmluvy o prevádzkovaní, na dobu
neurčitú za podmienok určených v zmluve.
5. Účasť na projektoch a ich spolufinancovaní
5.1. V rámci projektu - Obstaranie záhradných kompostérov, kde je forma financovania
projektu predfinancovanie, schvaľuje preklenovací úver s dobou trvania 3 mesiace vo výške
100 000,00 €,tento úver obec nezrealizovala.
5.2. a) Schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre dopytovo
orientované projekty „Wifi pre Teba“, kód výzvy

OPII-2018/7/1-DOP,
b) zabezpečenie realizácie projektu „Wifi
pre Teba“ v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,
c) výšku maximálnej podpory na projekt
vo výške 15 000,- € v zmysle výzvy, 5
d) zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy
vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. v maximálnej výške 750,- €,
e) zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
6. a) Zámer na odpredaj majetku obce
parc.č.199/1 o výmere 100m2 v cene podľa
znaleckého posudku
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje
priamy predaj majetku obce v zmysle § 9a ods.
8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom,
že sa jedná o nehnuteľnosť, dlhodobo užívanú.
b) Zámer na odpredaj parc.CKN č.73/1 diel
č.6 o výmere 106m2 ostatná plocha, odčlenená
od CKN parc.č.83/2 vodná plocha
c) odpredaj kúpnou zmluvou pozemku
vo vlastníctve Obce Veľké Ripňany zapísaného
na LV č. 229 v k. ú. Behynce parc. reg. C č. 759/1
ostatné plochy s výmerou 970 m2 ,nachádzajúcej sa v extraviláne obce, za cenu 0,35 eur/m2
t. j. spolu za cenu 339,50,- eur a parc.C č.759/3
ostatné plochy s výmerou 542m2 v intraviláne  
obce, za cenu 5,00 €/m2 t.j. spolu 2 710,00 €.
d) odpredaj kúpnou zmluvou pozemku
vo vlastníctve Obce Veľké Ripňany zapísaného
na LV č. 641 v k. ú. Veľké Ripňany parc. reg. C č.
266/3 záhrada  s výmerou 207m2 , za cenu 5,00
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eur/m2 t. j. spolu za cenu 1 035,00 eur, vlastníka susediacej nehnuteľnosti zapísanej na LV č.
140.
e) odpredaj kúpnou zmluvou pozemku
vo vlastníctve Obce Veľké Ripňany zapísaného
na LV č. 641 v k. ú. Veľké Ripňany novovytvorená parc. CKN č. 1056/19 z pôvodnej parcely
1056/2 podľa GP č.480/2018 ,ostatné plochy
s výmerou 94 m2, za cenu 5,00 eur/m2 t. j. spolu
za cenu 470,- eur ,
Dňa 7.12.2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
a) Poslanci OZ a prítomní obyvatelia obce
boli oboznámení s výsledkami komunálnych
volieb konaných dňa 10.11.2018.
Pre volebné obdobie 2018 - 2022 bol zvolený za starostu obce Veľké Ripňany PhDr.Jozef
Krištof
Pre volebné obdobie 2018 - 2022 boli zvolení
nasledovní poslanci OZ:
1. Štefan Glos, 2. Ing. Jaroslav Nováčik,
3. Karol Halmo, 4. Roman Mazák, 5. Miroslav
Bosý, 6. Zdenko Ševčík, 7. Stanislava Vavrečková, /volebný obvod č.1/
8. Miroslav Lesay, 9.Peter Varšava /volebný
obvod č.2/
b) Zvolený starosta a zvolení poslanci OZ  
zložili zákonom predpísaný sľub
c) Starosta obce následne poveril poslanca   
Halmu Karola zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona S č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
d) Starosta obce vymenoval za prednostu
obecného úradu - Ing. Magdalénu Bosú:
Glos Štefan, Miroslav Bosý, Peter Varšava
f) Za zástupcu starostu obce bol zvolený
-Glos Štefan
g) Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ripňa-

noch zriaďuje pre nové volebné obdobie :
1. Finančnú komisiu - predseda - Ing.Jaroslav Nováčik
2. Komisiu pre územné plánovanie, stavebnú činnosť v obci, verejného poriadku a ochrany
životného prostredia - predseda - Roman Mazák
3. Komisiu pre vzdelávanie, kultúru, mládeže a športu - predseda Miroslav Lesay
4. Komisiu sociálna, zdravotná, bytová
a ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov - predseda - Karol Halmo
Na ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva sa budú doplňať členovia do jednotlivých
komisií.
h) Poslanci OZ schválili plat starostu obce
Veľké Ripňany podľa §3 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov,
i) Poverením vykonávať akty uzavretia manželstva pred orgánom obce vo volebnom období 2018 - 2022 boli poslanci - Ing. Jaroslav
Nováčik, Miroslav Lesay
j) Poslanci OZ schválili podľa programu
obecného zastupiteľstva
1. Definitívny rozpočet na rok 2018
2. Programový rozpočet na rok 2019
3. Všeobecne záväzné nariadenie o určení
miesta času zápisu do 1. ročníka Základnej
školy s MŠ Veľké Ripňany v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Veľké Ripňany,zápis detí do
1. ročníka sa uskutoční v čase od 1.apríla 2019
do 30.4.2019
4. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení
so sídlom na území obce Veľké Ripňany, ktorým
sa mení výška poskytnutej dotácie pre ZŠ s MŠ
Veľké Ripňany pre rok 2019.
MB
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POSLANCI OZ A ICH PÔSOBENIE PODĽA ULÍC:
Štefan Glos – Muškátová, Nábrežná, Majerská, Mlynská
Miroslav Bosý – Hlohovecká (od križovatky Vinohradská smer Hlohovec) Kút, Vieska
Roman Mazák – Nová, Studená dolina, Poštová,
Ing. Jaroslav Nováčik – Vinohradská, Hlohovecká (od Vinohradskej smer Topoľčany), Malinová
Karol Halmo – Topoľčianska (od križovatky Mlynská smer Nitra) , Nitrianska, Obsolovská
Peter Varšava – Hlavná, Okružná, Staničná, Družstevná – Dolné Behynce
Miroslav Lesay – Hlavná, Pri Zvonici - Horné Behynce
Stanislava Vavrečková – Mládežnícka, Školská
Zdenko Ševčík – Topoľčianska (od križovatky Mlynská smer Topoľčany), Piešťanská

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
PASOVANIE PRVÁKOV
V októbri bolo 24 prvákov Jeho veličenstvom pánom riaditeľom slávnostne pasovaných za žiakov našej školy. Podmienkou k prijatiu bolo predviesť, čo sa od septembra prváci naučili a zarecitovať prvácky sľub. Pozvanie na 8.ročník „Pasovania prvákov“ dňa 23.10.2018 do školskej jedálne
prijali rodičia prvákov, starí rodičia i mladší súrodenci prvákov.
Žiaci I.A a I.B triedy prišli počas slávnostného nástupu v sprievode pani učiteliek Mgr. D. Nikoléniovej a Mgr. J. Oravcovej. Nechýbal ani kultúrny program, ktorý si pre nových spolužiakov
pripravili naši starší žiaci. O zábavu sa postarali milé bosorky, bosoráci a šašo zo 7.B triedy. Aby
na tento deň naši noví kamaráti nezabudli, dostali na pamiatku pasovací list, medailu s logom
našej školy a balíček s prekvapením.

Milí prváci, vítame Vás medzi nami,
nech sa Vám vždy dobre darí.
Velǎ šťastia, plno sily,
želáme Vám naši milí.
Zuzana Kellnerová
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OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY SJL

11. ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov
8. a 9. ročníka sa uskutočnil 28. 11. 2018 v priestoroch Základnej školy s materskou školou,
Gogoľova 2143/7 v Topoľčanoch. Našu školu reprezentovala žiačka Sabína Ozimáková (8.A).
Súťaž má 2 časti –
I. časť – písomná
(test a transformácia
textu), II. časť – ústna. Sabína preukázala, že má dobré
vedomosti, z celkového počtu 55 bodov získala 46 bodov a obsadila pek-né 2. miesto v okresnom kole. Gratulujeme a ďakujeme
za úspešnú reprezentáciu našej
školy.

ŽIAČKY TRETIE V OKRESE VO FLORBALE!

27.11.2018 sa naše žiačky zúčastnili finálovej skupiny okresu vo florbale vďaka výsledkom:
Veľké Ripňany – Preseľany 2:0, Veľké Ripňany – Ludanice 2:1, Veľké Ripňany – Škultétyho
Topoľčany 1:0
Vo finálovej skupine sme však prehrali so ZŠ Tribečská Topoľčany 1:4 a s Prašicami 2:3, čo nám
stačilo na konečné tretie
miesto.
Našu školu reprezentovali: Veronika Dominová, Alexandra Frťalová,
Alexandra Novosadová,
Andrea Dršková, Mária
Lendelová, Nina Summerová, Viktória Švecová, Laura Tomovičová.
Dievčatám
k peknému 3. miestu
tiež gratulujeme!!!

19 strana

ŽIACI V BASKETBALE TRETÍ V OKRESE!

Žiaci našej školy sa dňa 26.11.2018 zúčastnili finálovej skupiny okresu v basketbale žiakov
základných škôl, kam sme sa prebojovali po výsledkoch:
Veľké Ripňany – Ludanice 21:1, Veľké Ripňany – Tribečská Topoľčany 19:9, Veľké Ripňany –
Gogoľová Topoľčany 30:2
Vo finálovej skupine sme skončili tretí, keďže sme prehrali s Kovarcami 14:15 a so Základnou
školou Škultétyho Topoľčany 8:10.
Našu školu reprezentovali: Šimon Nehéz, Šimon Masarovič, Michal Holienčin, Radovan Benčík,
Samuel Siget, Patrik Benčík, Dávid Benkovský, Dávid Havlíček.
Chlapcom k 3. miestu gratulujeme!!!
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100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA
28. októbra 2018 sme si pripomenuli 100 rokov od vzniku I. Československej republiky. Slovenský národ sa k prvej republike prihlásil 30. októbra 1918 Deklaráciou slovenského národa
(Martinská deklarácia). História spoločného štátu bola prerušená druhou svetovou vojnou. Po jej
skončení sa v roku 1945 opäť obnovila československá republika. Existovala pod rôznymi názvami až do 31. decembra 1992, kedy sa prijal ústavný zákon o zániku spoločného štátu. Od
1. januára 1993 existuje samostatná Slovenská republika a Česká republika. Predmetová komisia
dejepisu pripravila vo vestibule školy výstavu k 100. výročiu vzniku ČSR. Výstava bola zameraná najmä na školstvo. Žiaci si mohli pozrieť peniaze (bankovky a mince), učebnice, predmety
a kroniky z pionierskej organizácie, učebné pomôcky, rôzne druhy vysvedčení, dokumenty o štúdiu
na učiteľských ústavoch,  staré triedne knihy, triedne výkazy, audiovizuálne techniku (kotúčové
magnetofóny, premietačku filmov, medirexy na diafilmy, meotar, gramofón, premietačku Practiku
na diafilmy, staré glóbusy, prvý československý PC pre žiakov PMD - 85-2A a iné. Zoznámili sa
s históriou vzniku ČSR, s významnými osobnosťami (T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš).
Vystavené boli aj najznámejšie dokumenty vzniku Pittsburská dohoda, Washingtonská deklarácia,
Deklarácia slovenského národa. Táto výstava  žiakom zážitkovým učením priblížila spoločný život
dvoch jazykovo i kultúrne najbližších národov na svete.
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VIANOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA
V tretiu adventnú nedeľu (t. j. 16.12.2018),
sme sa tak ako po iné roky, stretli v kultúrnom
dome na spoločnej akcii s názvom VIANOČNÁ
TVORIVÁ DIELŇA.
Obecný úrad v spolupráci s miestnymi spolkami – RIPIN a JEDNOTA DÔCHODCOV pripravili vianočné posedenie pre všetky vekové
skupiny. Pre starších bolo pripravené predstavenie, v rámci ktorého deti zo základnej školy predviedli svoje talenty. Či už išlo o talent
v podobe skupinového tanca pripravovaného
pod vedením Mgr. Kristíny Jančovičovej alebo
predvedené talenty v podobe spevu pod vedením Mgr. Mariána Foxa. Za spestrenie tejto časti
programu im veľmi pekne v mene všetkých zúčastnených ďakujeme.
Pre deti a možno aj pre ostatných duchom
mladších  boli pripravené viaceré aktivity, ako
napríklad zdobenie medovníčkov, vystrihovanie
vianočných ruží z papiera, vytváranie krásnych
vianočných pozdravov alebo v neposlednom
rade vymaľovávanie si krásnych vianočných
obrázkov.
V rámci tohtoročnej dielne sme mali možnosť
vidieť:
- tvorba vianočných taštičiek a náramkov priateľstva – Mgr. Ľubica Mazáková,
- pečenie tradičných vianočných oblátok - Miroslav Holienčin,
- príprava tradičného „Hriatô“ – Štefan Julini,
- zdobenie medovníčkov – Ing. Ivanka Varšavová s dcérou Terezkou,
- tvorba Betlehemov, šamlíčkou, lopárikov,
varešiek – Rudolf Holienčin.
Z tvorivej dielne ste si mohli domov priniesť
všakovaké dekoračné materiály a veci:
- ručne šité tašky, sovičky a batôžteky - Katka
Borbélyová,
- náušnice, prstene, hodiny, svietniky zo živice – Lukáš Režo,
- rôzne ručne šité a vytvárané postavičky –

trpalsíkovia,... – Miriam Grmanová.
Ďakujeme šikovným paniam z Jednoty
dôchodcov, že sa nám postarali o naše prázdne
brušká a pripravili si pre nás kapustnicu, ktorá
už pri vstupe do kultúrneho domu krásne rozvoniavala. Nejednému návštevníkovi sa ihneď vytvorili slinky a chute na tak chutnú kapustnicu.
Dievčatá a chlapci z RIPIN-u pripravili pre
deti vianočný punč s rumovou arómou a pre dospelých bol pripravený klasický grog, taký aký
ma byť.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným
ľudom dobrej vôle, ale aj obecnému úradu
za prípravu vianočných stromčekov a všetkým
ostatným, ktorí akýmkoľvek iným spôsobom
prispeli k zorganizovaniu tejto krásnej predvianočnej akcie.
Tešíme sa na Vás i v budúcom roku 2019.
S pozdravom organizačný tím 
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