
16. apríl 2010 – Deň narcisov- Som len obyčajný kvet...

 ale jediný deň v roku

 mám obrovskú silu!

 Základná škola s materskou školou vo Veľkých 

Ripňanoch spolupracuje s Ligou proti rakovine SR a 

už deväť rokov sa zapája do verejnej fi nančnej zbierky 

Dňa narcisov. Žiačky dobrovoľníčky - 24 dievčat 

koordinované Mgr. Alenou Macháčovou, robia verejné  

zbierky na ZŠ, v obciach Veľké Ripňany, Behynce, Male 

Ripňany, Biskupová, Lužany, Merašice. Vďaka veľkému 

pochopeniu cieľa tejto akcie, solidárnosti s ľudmi, ktorí 

trpia ťažkou chorobou akou rakovina je, sú všetci: učitelia 

, žiaci a občania menovaných obcí spoluúčastníkmi na 

riešení jedného z najzávažnejších problémov ľudstva.

Ročník V. Číslo 1 Zadarmo JÚN 2010

obec Veľké Ripňany 494,7 eur

obec Behynce 63,67 eur

ZŠ Veľké Ripňany 116.74 eur

obec Biskupová 70,44 eur

obec Malé Ripňany 180,68 eur

obec Merašice 162,03 eur

obec Lužany 52,30 eur

Vyhodnotenie Dňa narcisov

Výsledok fi nančnej zbierky

Biologická olympiáda

Spolu : 1 140,56 eur

Vyzbierané peniaze boli zaslané na účet – Liga proti ra-

kovine SR, Brestová 6, Bratislava.

    Ďakujeme

POZNAJ A CHRÁŇ je biologická olympiáda, ktorú tvoria 

tri oblasti: Botanika, Geológia, Zoológia. 14.4.2010 

sme sa zúčastnili okresného kola tejto olympiády a v 

odbornosti botaniky naša žiačka Kristína Chálková z 

IX.A triedy získala 3. miesto. Ďalej úspešnou riešiteľkou 

súťaže bola Kristína Kôpková z VII.A triedy. 

Srdečne blahoželáme!!!

Ing. M. Chotárová
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Počas prvého polroka 2010 poslanci obecného 

zastupiteľstva zasadali 3-krát a to:

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 

dňa 25.februára 2010.Na uvedenom rokovaní sa poslanci 

OZ zaoberali nasledovným programom:

1. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Veľké Ripňany- 

informoval predsedajúci starosta obce Jozef Balážik o 

pokračovaní prác .

2. Podanie žiadosti 24 b.j.II.- na Krajský stavebný úrad 

v Nitre bola podaná žiadosť na výstavbu novej 24 b.j.II., 

kde sa využijú niektoré časti projekty z predchádzajúcej 

bytovej jednotky a práce by boli lacnejšie o tieto investície.

3. Ďalej predsedajúci informoval prítomných poslancov 

OZ o predložených projektoch na jednotlivé rezorty 

ministerstva, aby sa mohli čerpať prostriedky z Eurofondov. 

Ide o nasledovné projekty  – „Revitalizácia centrálnej 

zóny obce Veľké Ripňany“, “Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia“, “Lokálna stratégia komplexného prístupu 

marginalizovaných rómských komunít“, “Rekonštrukcia 

Domu smútku v Behynciach“, “Výstavba kanalizácie 2-4 

etapa „.

4. Žiadosti od občanov :

- žiadosť Stanislavy Moringovej na odkúpenie pozemku 

– parc. č. 83/4 o výmere 137 m2. Poslanci OZ súhlasili s 

odkúpením uvedenej parcely v cene 3,30 €/m2.

- žiadosť o zámenu pozemkov medzi  pani Emíliou 

Králikovou, ktorá je vlastníčkou pozemkov - parc.č.711/49 

o výmere 107m2, parc.č.711/53 o výmere 621m2 a 

obcou Veľké Ripňany, ktorá je vlastníkom pozemkov   

parc. č. 711/46 o výmere 707m2. Zámena pozemkov 

by mala prebehnúť medzi obcou, ktorá je vlastníkom 

pozemkov parc.č.711/19 o výmere 663m2  a  Vladimírom 

Kúdelom a manž. Erikou rod. Mikovou, ktorí sú vlastníkmi 

pozemku parc.č.711/47 o výmere 663m2. Poslanci OZ 

s predloženou zámenou pozemkov súhlasili s tým, že 

Emílii Králikovej sa doplatí vzniknutý rozdiel vo výmere 

pozemkov v cene 3,00 €/m2. Jedná sa o výmeru 21 m2.

- žiadosť Únie nevidiacich o fi nančnú výpomoc - poslanci 

súhlasili s príspevkom vo výške 33,00 €
- žiadosť manželov Vadrnových o vyplatenie nájmu za 

užívanie pozemku pod „Bekstetovou pajtou“- nesúhlas a 

odporúčanie na doplnenie potrebných dokladov.

- žiadosť Petra Tótha na odpredaj pozemku na výstavbu 

rodinného domu v lokalite Studená dolina - zaradený do 

poradovníka 

- starosta informoval prítomných o možnosti odpredaja 

osobného auta – Škoda Favorit za cenu šrotovného a 

so zverejnením  inzerátu na odpredaj nákladného auta 

Škoda - vyklápač, oprava ktorého je veľmi nákladná, 

práce sa v súčasnej dobe realizujú traktorom a sú oveľa 

výhodnejšie.

- Poslanci OZ sa zaoberali  zámennou zmluvou medzi 

Obcou  Veľké Ripňany a Poľnohospodárske družstvo 

„Radošinka“ Veľké Ripňany, jedná sa o pozemok v katastri 

Behynce,  ktorý sa dotýka centrálnej zóny obce a preto 

je potrebné vlastníctvo obce k uvedenej nehnuteľnosti. 

Účastníci zámennej zmluvy sa  dohodli, že hodnota 

zamieňaných nehnuteľností je vzhľadom na ich výmeru, 

účel ich využitia pre obe strany rovnocenná a v súvislosti 

s tým nie je potrebná žiadna ďalšia kompenzácia, resp. 

doplatok. Poslanci OZ súhlasili s uvedenou zámennou 

zmluvou.

Poslanci OZ súhlasili s  predložením žiadosti o NFP 

v rámci výzvy ROP-4.1a-2010/01 ROP za účelom 

realizáciu projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce 

Veľké Ripňany, miestna časť Behynce“, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom obce a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

K realizácií tohto projektu je potrebné odkúpiť  ďalší 

pozemok  od  Pavlíny Kršákovej  a Ľudvika Kršáka, 

Behynce Hlavná 37 - parcelu č. 68/2 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 67 m2. Dohodnutá kúpna cena je 3,33 

€ /1 m2, čo  predstavuje celkovú sumu 223,11 € .

Druhé zasadnutie OZ  prebehlo dňa 29.apríla 2010. Na 

svojom druhom zasadnutí sa poslanci OZ zaoberali  :

1. ZŠ s MŠ Veľké Ripňany – informácia o pokračovaní 

prác - rekonštrukcia kuchyne a jedálne bude prebiehať 

počas letných prázdnin. V rámci rekonštrukcie MŠ došlo 

k vytvoreniu novej triedy pre zvýšený záujem rodičov 

umiestniť svoje  deti do MŠ v nadchádzajúcom období. 

Rekonštrukčné práce na ZŠ naviac, ktoré sú nie v rozpočte 

ako je napr. osadenie hromozvodov,  predstavujú zhruba 

fi nančné prostriedky vo výške 20 000,00 €
V rámci rekonštrukcie ZŠ prebehlo aj prvé prefi nancovanie, 

bolo preinvestovaných 20 % z objemu rekonštrukčných 

prác. 

2. Zahájenie prác na centrálnej zóne Veľké Ripňany

Projekt na centrálnu zónu bol schválený. Zmluva je 

pred podpisom .Revitalizačné práce zahŕňajú úpravu 

chodníkov, osadenie lavičiek a výsadbu zelene. Práce na 

tomto projekte by mali začať v mesiaci máj 2010.

3. Kanalizácia I.etapa - fi nančné prostriedky a postup 

prác

Kanalizácia I. etapa - prísľub fi nančných prostriedkov. 

Zahájenie prác na prvej etape kanalizácie by sa malo 

začať realizovať v rámci projektu v mesiaci jún 2010.

Ukončenie prác na prvej etape kanalizácie zahŕňa časti 

ulíc Hlohovecká,  Poštová , Malinová a Nová. 

4. Ukončenie viacúčelového ihriska Behynce

Záverečné práce na viacúčelovom ihrisku v Behynciach – 

navozenie zeminy a následne úprava terénu.

5. Informácia-projekt viacúčelové ihrisko Veľké Ripňany.“

Projekt bol schválený a začalo sa s prípravnými prácami. 

Viacúčelové ihrisko bude umiestnené v okolí miestneho 

kultúrneho strediska .

6. Informácia o projekte „Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia Veľké Ripňany a Behynce“

Projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo Veľkých 

Ripňanoch a v Behynciach je v štádiu rozpracovania a 

tento je potrebné podať v mesiaci máj 2010. Po schválení 

Z rokovania obecného zastupiteľstva 
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projektu by mala rekonštrukcia prebehnúť s 5 % podielom 

spoluúčasti fi nančných prostriedkov. 

7. Informácia o podaní projektu „Rekonštrukcia centrálnej 

zóny V.Ripňany, časť Behynce“

Centrálna zóna zahŕňa územie od autobusovej zastávky, 

chodník smerom k PD, asfaltovú cestu k ihrisku, okolie 

KD Behynce a prístupovú cestu k viacúčelovému ihrisku. 

/ predpokladaná cena 26.500,00 € /. Projekt zahŕňa 

osadenie verejného osvetlenia. 

8.Informácia o poskytnutej dotácií  na športové potreby

Projekt bol schválený vo výške 6.880,00 € a zahŕňa našu 

spoluúčasť vo výške 450,00 €. Zatiaľ nebol zrealizovaný, 

nebol prísun fi nančných prostriedkov.

9. Informácia o podaní projektu na rekonštrukciu Domu 

smútku Behynce

Starosta obce informoval poslancov OZ o podaní 

projektu na rekonštrukciu Domu smútku v Behynciach. 

Rekonštrukčné práce by sa dotýkali výmeny okien, 

úprava vnútorných priestorov a vonkajšej fasády.

10. Financovanie spoluúčasti projektov z Eurofondov

Všetky projekty, ktoré budú fi nancované z Eurofondov  

musia byť s našou spoluúčasťou. Po schválení viacerých 

projektov budeme musieť pristúpiť k rozhodnutiu ,ak 

chceme využiť fi nančné prostriedky cez Eurofondy,  k 

riešeniu vykryť spoluúčasť cez úverové prostriedky.

11. Prípravné práce –RIPFEST

RIPFEST sa bude organizovať 17.júla 2010

Agentúra sa bude podieľať na fi nancovaní celého 

RIPFESTu. Bude zabezpečovať fi nancovanie vystúpení 

kapiel. Vstupné - vo výške 7,00 € pre účastníkov a pre 

našich občanov bude zabezpečené vstupné vo výške 

3,50 €. 20%-ný podiel  zo  vstupného  bude vykrývať 

naše náklady na zabezpečovanie prípravných prác na 

RIPFESTe.

12. Rôzne 

- Ivan Pekarovič a Milan Mazák podali žiadosť na 

odkúpenie časti veterinárneho strediska, podľa zmluvy 

vo výške 5 271,00 €. Poslanci OZ s uvedenou žiadosťou 

súhlasili

-žiadosť obyvateľov bytovky Hlavná 134 v Behynciach 

na odkúpenie pozemku  na parcele č.175/1 a 175/2 v 

katastrálnom území Behynce.Poslanci OZ súhlasili s 

odpredajom vo výške 3,30 €/m2 s tým ,že vyhotovenie 

geometrického plánu na presnú výmeru budú hradiť 

kupujúci.

- žiadosť Zdenky Jánošíkovej z Obsoloviec na prenájom 

priestorov garáží pri miestnom cintoríne na podnikateľské 

účely –Predaj a propagáciu elektroinštalačného materiálu.

poslanci súhlasili –so stanovením  výške nájmu .

- žiadosť fi rmy MGM Game na prevádzkovanie terminálu 

pre videohry- súhlas

- žiadosť pohrebnej služby BROZ z Ludaníc na 

prevádzkovanie pohrebných služieb v našej obci-poslanci 

OZ súhlasili

- žiadosti Kataríny Hlaváčovej z Urminiec a Júlie Martákovej 

na prenájom priestorov na Zdravotnom stredisku. Po 

vysťahovaní rýchlej zdravotnej pomoci z uvedených 

priestorov, budú sa tieto žiadosti prehodnocovať  a riešiť 

ich umiestnenie.

- žiadosť A. Urminského  o fi nančný príspevok pri vydávaní 

novej knižnej publikácie- „Údolím Radošinky“. Poslanci 

odsúhlasili príspevok vo výške 150,00 € .

- starosta obce informoval prítomných poslancov o zámere 

vybudovania  bioplynovej stanice v lokalite Studená 

dolina, kde  sa bude využívať biologický odpad z obce. 

Následne poslanci odhlasovali vyslanie zástupcov na 

prehliadku existujúcej bioplynovej stanice v Mikulčiciach.

- Informácia poslancov obecného zastupiteľstva o 

prípravách  Dňa matiek ,konaného dňa 9.mája 2010 

a prípravách osláv 1.mája, kde poslanci odsúhlasili 

príspevok vo výške 100,00 € pre obce Veľké Ripňany a 

Behynce.

- Plastic-people predložil návrh zmluvy na vývoz 

komunálneho odpadu. Nakoľko došlo k uzatvoreniu 

skládky Bojná, riešením na preklenutie obdobia 

uzatvorenia uvedenej skládky bude uzatvorenie zmluvy s 

fi rmou Plastic-people Hlohovec. 

Dňa 13.mája 2010 sa uskutočnilo tretie zasadnutie 

obecného zastupiteľstva 

1.Prerokovanie zmien a doplnkov v Územnom pláne obce 

Veľké Ripňany , Behynce:

Zmeny v územnom pláne obce č.2 - sa budú dotýkať 

rozšírenia o ulice Nová, Školská-24 b.j., územie ľahkej 

výroby-Kupec stavebniny,občianska vybavenosť, územie 

rekreácie

2. Schválenie úveru- prostriedky pre spolufi nancovanie 

projektov.

Po schválení jednotlivých podaných projektov bude 

potrebné na spolufi nancovanie z našej strany vziať úver 

v niektorej s komerčných bánk. Podľa predbežných 

odhadov poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili 

fi nančné prostriedky na úver vo výške max. 200.000,00 €. 

Ak bude potrebné vyfi nancovať projekty vo vyššej čiastke 

budú poslanci opäť rokovať o úvere. 

3.Rôzne

-Starosta obce informoval prítomných poslancov s 

ponukou od súkromnej fi rmy Navigo U3 na označenie 

jednotlivých ulíc a tiež inštitúcií nachádzajúcich sa v obci.

- Dňa 31.mája 2010 je celosvetový deň bežcov World 

Harmony run. Skupina bežcov pôjde aj cez našu 

obec a zastaví sa na ZŠ s MŠ. Žiaci s miestnej ZŠ sa 

zúčastnia behu spolu bežcami prechádzajúcimi cez našu 

obec, v prípade priaznivého počasia. Obec zabezpečí 

občerstvenie pre účastníkov.

- žiadosť fi rmy Gladius Group spol. s r.o. Nitra - žiadosť 

na odkúpenie časti pozemku v k.ú.Veľké Ripňany - 

parc.č.191/1,191/2,192, 189/4. v lokalite Studená dolina. 
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Ako pokračujeme v zača-

tých projektoch
 V projektoch, ktoré boli úspešné sa začalo 

s realizáciou. 

 Základná škola s materskou školou dostáva 

novú fasádu, k zatepleným obvodovým stenám  a novým 

oknám pribúda zateplená a vodeodolná strecha, ktorá je 

v týchto dňoch realizovaná na Materskej škole a postupne 

bude realizovaná ja na budove Základnej školy. V letných 

mesiacoch prebehne úplná rekonštrukcia kuchyne 

a vnútorného vybavenia.

 Revitalizácia centrálnej zóny vo V. Ripňanoch 
začala pre nepriaznivé počasie  s oneskorením voči 

plánovanému termínu. V súčasnosti prebiehajú pozemné 

práce na umiestnený dlažby na komunikáciách a chodníkoch.  

Zároveň začali práce na skrývke zeminy pri výstavbe 

detského ihriska a oddychovej zóny v miestnom parčíku. 

V ďalších mesiacoch budú vykonané práce na výstavbe 

nového verejného 

osvetlenia v počte 35 ks 

nových osvetľovacích 

telies. Obec sa bude 

na tomto projekte 

podieľať v rozsahu 5 % 

z celkových nákladov.

 Revitalizácia 

centrálnej zóny v Behynciach – projekt bol podaný 

prostredníctvom Regionálneho operačného programu 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. O jeho 

úspešnosti Vás budeme informovať. Obec by sa podieľala 

na tomto projekte v rozsahu 5 % z celkových nákladov.

 Výstavba viacúčelového ihriska – sú pripravené 

projektové práce, po podpísaní zmluvy s Úradom vlády by 

mala začať realizácia

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia – projekt 

sa spracováva a bude podaný v termíne do 28. júna 2010 

na Ministerstvo hospodárstva SR. Projekt rieši úplnú 

rekonštrukciu všetkých osvetľovacích telies a rozvodov 

v obci. Obec by sa podieľala na tomto projekte v rozsahu 5 

% z celkových nákladov.

 Rekonštrukcia Domu smútku v Behynciach – 

projekt a žiadosť o dotáciu bola podaná prostredníctvom 

Individuálnych potrieb obcí na MF SR.

 Podpora športu v obci – realizácia bude 

v najbližších dňoch, zmluva medzi Úradom vlády a obcou 

už bola podpísaná. 

Jedná sa o športové 

vybavenie pre OFK, 

Základnú školu 

a Fit centrum, ktoré 

vznikne v priestoroch 

po odstupujúcej 

RZP na Obvodnom 

zdravotnom stredisku.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

50 rokov

Daniel Balážik

Peter Belobrad

Miloš Frťala

Šarlota Gregoričková

Mgr.Anna Gulabová

Miloš Hertel

Ľuboš Hlobik

Ján Košík

Mariana Kurucová

Marta Majchráková

Vladimír Matejov

Eleg Osuch

Ján Šišmič

65 rokov

Ing.Jozef Matejvič

Irena Rybanská

Emília Králiková

Ladislav Hubinský

70 rokov

Jozefína Sojková

Eduard Marušic

Zdenko Štefaničák

Opustili nás:

Anna Solčanská 89 rokov

Anton Glos 66 rokov

Štefan Macháč 83 rokov

Mária Mišinová 89 rokov

Jozef Košút 54 rokov /nedožitých/

Zdenko Štefaničák 71 rokov

Margita Karvayová 82 rokov

Spomíname...

Narodili sa:

Sofi a Frťalová

Sebastián Svoboda

Natália Vadrnová

Natália Tomšejová

Nela Gáliková

Jakub Vaško

Vitajte medzi nami !

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

Okrúhleho životného jubilea sa dožili a do konca 

roku oslávia:

55 rokov

Mária Grolmusová

Rudolf Kukla

Alena Kupčulíková

Michal Macháč

Jaroslav Nováčik

Božena Nováčiková

Marta Ondrejková

Miloš Osuch

Jana Petríková

Miroslav Poništ

60 rokov

Mária Filová

Anna Frťalová

Viliam Glos

Eva Jakoubková

Jozef Kukučka

Marián Mateička

Alžbeta Mičinová

Helena Mlíková

Igor Nevidal

Marta Štetková

Valéria Valková

Uzavreli manželstvo:

Vladimír Grolmus a Michaela Žbodáková

Daniel Balážik a Oľga Slezáriková

Vladimír Barát a Mária Piskláková
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Alena Antolová: ,,Prelomili sme bariéru medzi obcou 
a domovom dôchodcov.“

Komplex budov, okolo ktorého možno prechádzame 

dennodenne, ale iba málo kto vie, koľko života a elánu sa 

ukrýva za jeho bránami.

Nebudem vás nechávať dlho v napätí a preto napoviem, 

že píšem o domove dôchodcov Profi n Slovakia, s.r.o. , 

ktorý sídli vo Veľkých Ripňanoch na Hlohoveckej ulici. Aké 

služby ponúkajú, za aké ceny a ako vnímajú starostlivosť 

obyvateľky tohto zariadenia? Na tieto otázky mi ochotne 

odpovedala p. Alena Antolová, ktorá okrem toho, že má 

ukončené vyššie odborné vzdelanie, trvalé bydlisko má 

v Prievidzi, je manželkou, matkou troch detí a študuje na 

vysokej škole, zvláda aj podnikanie. Ako a či je to vôbec 

možné? Čítajte a dozviete sa viac.

Kde a kedy vznikla spoločnosť PROFIN Slovakia?

Vznikla v roku 2003, v Prievidzi.

Aké boli vaše ambície s týmto zariadením na jeho 

začiatku?

Začínali sme ako malá spoločnosť, ktorá sa 

zaoberala bártovým obchodom a postupne sme 

v Bratislave prechádzali na ošetrovateľskú zdravotnú 

starostlivosť.Z Bratislavy som sa presunula v roku 2006 

do Prievidze, a tam som to začala rozvíjať. Uchytilo sa to 

tam tak ako v Bratislave, 

čiže sme sa rozhodli, že 

kúpime niečo väčšie 

a rozhodli sme sa, že 

z toho urobíme taký 

domáci stacionár.

Má táto vaša 

podnikateľská činnosť 

niečo spoločné 

s vaším doterajším 

n a d o b u d n u t ý m 

vzdelaním?

Áno, má. Môj zlom 

vlastne nastal vtedy, 

keď zomrel môj otecko 

na vážne ochorenie 

a vtedy som si 

uvedomila, že hlavne 

ľudia v terminálnom 

štádiu potrebujú pomoc, ktorú už nemôžeme poskytnúť 

v nemocnici a väčšina rodín na Slovensku nie je na to 

pripravená, tak som si povedala, že to budem riešiť takýmto 

spôsobom a začala som študovať oblasť zdravotníctva.

Aké služby tu ponúkate?

Kompletnú ošetrovateľskú starostlivosť a to zahŕňa všetko 

vrátane zaobstarania liekov, prevezov, podávanie infúzií, 

ubytovanie hygienu...

Takže vlastne všetko, čo už nemôžu zvládať bez pomoci?

Áno, presne tak. Sú tu ľudia, ktorí sa už nemôžu o seba 

kvalitne postarať a rodina to nezvláda, veď vieme aká je 

doba.

Ak by sem nejaká rodina chcela dať svojho člena, s akými 

výdavkami môže rátať v priemere na mesiac?

Komplet celá starostlivosť u nás zahŕňa cenu 450 Eur 

mesačne, ale je to aj s doplatkom na lieky, s doprovodom... 

jednoducho so všetkým.

Takže vy sa staráte aj o lieky...

Áno, chodí sem psychiater, gynekologička podľa potreby. 

Chodia sem teda aj odborní lekári alebo ich potom vozíme 

aj s doprovodom na vyšetrenia.

A so stravovaním to tu riešite ako?

Stravu dovážame od dvoch dodávateľov a keďže máme aj 

diabetikov, musíme rozlišovať komu čo dáme. Konkrétne 

zdroje sú reštaurácia Klevner z Radošiny, a potom verejné 

stravovanie p. Tóth z Čabu.

V súčasnosti tu máte koľko obsadených miest? Sú tu aj 

nejaké voľné miesta?

Momentálne sme mali aj úmrtia, štyri v marci a ešte 

na prelome marca a apríla. Zomrela nám najstaršia 

obyvateľka- 97 ročná babička, ktorú sme zdedili ešte po 

rehoľných sestrách a bola tu približne 6 rokov.

Kapacitne máme 20 miest, ale hygiena nás tlačí na 12, 

lebo nás presviedča, že máme malé izby, ale napriek 

tomu sme urobili ešte v tejto hlavnej budove dve veľké 

izby, takže nejaké dve voľné miesta by sa ešte našli. 

Súčasná kapacita je 13 miest.

Ponúkate aj starostlivosť priamo domov?

Áno.

A ako je takáto starostlivosť doma odlíšená fi nančne? 

Zdravotné sestry sú platené od počtu hodín, ktoré strávia 

Hlavná budova, v ktorej sa nachádzajú dve veľké izby.

 Ubytovňa, v ktorej je najväčší počet izieb.
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s pacientom?

Áno, vždy podľa 

hodín a stavu 

pacienta.

Všimla som si, 

že tu panuje 

rodinná atmosféra. 

S p r í j e m ň u j e t e 

teda pobyt tímto 

ľuďom aj nejakým 

š p e c i á l n y m 

p r o g r a m o m ? 

Napríklad nedávno 

bola Veľká Noc...

Snažíme sa. 

N a p r í k l a d 

na Vianoce 

majú klasickú 

š t e d r o ve č e r n ú 

večeru, na 

Veľkú Noc som sa dohodla s dodávateľmi taktiež na 

slávnostnejšom jedle.

Minulú Veľkú Noc boli dokonca tí mobilnejší aj v kostole, 

teraz tu už nemáme také stavy a minulý rok sme prelomili, 

teda ja som na to hrdá, bariéru medzi obcou a domovom 

dôchodcov, pretože boli naše babičky na Deň matiek 

v škole a boli tu aj deti zo školy, takže pevne dúfam, že 

tento rok sa to zopakuje.

Momentálne zamestnávate koľko ľudí? Dávate príležitosť 

na pracovné miesta aj ľuďom z našej obce?

Momentálne sú tu tri zdravotné sestry a tri ošetrovateľky 

plus jedna upratovačka na polovičný úväzok. 

Z tejto obce zamestnávam slečnu, vlastne z obce Lužany.

Mňa by zaujímalo, keďže teda ste aj žena v domácnosti 

a popritom podnikáte, ako to všetko stíhate? Keďže ste 

matka a aj manželka...

Hmmm. No stíham a ešte chodím aj na vysokú (smiech). 

Stíham to tak, že o domácnosť sa mi stará 25 ročná dcéra, 

za čo ju chcem pochváliť. Popri všetkom chodím aj do 

práce, na urgentný príjem do Bojníc, takže tam chodím 

normálne na zmeny. Zvyšok času som tu.

Študujem na univerzite sv. Alžbety v Bratislave, 

detašované pracovisko Kežmarok.

Čo sa vám najviac páči na vašej práci? Z čoho máte 

najväčšiu radosť?

Z toho, že pomáham ľuďom. Najväčšia radosť je tá, keď 

vám privezú z nemocnice človeka sem, ktorý vôbec 

nechodí a po pol roku alebo po roku začína chodiť 

samostatne a stáva sa z neho samostatný človek.

Pani Ondrášková (80), ktorá je tu už tretí mesiac a 

kedykoľvek je ochotná zacvičiť si na stacionárnom bicykli

Takže dávate šancu na nový život?

No, u nich už to nie je nový život, ale aspoň to zlepšenie. 

Samozrejme stane sa aj to, že príde z nemocnice a po 

dvoch týždňoch zomiera, ale môžem povedať, že zomiera 

dôstojne.

Ale predsa len. Ak by ste mali možnosť rozhodnúť sa ešte 

raz, čo by ste chceli v budúcnosti robiť, zostali by ste pri 

tejto práci s ľuďmi?

Určite by som zostala práve pri tomto, lebo moja pôvodná 

stredná škola je zdravotnícka, pretože zo základnej školy 

som sa nedostala na zdravotnú strednú školu, takže 

hneď po základnej škole som robila zdravotnú nádstavbu, 

potom som robila špecializáciu...

Nie, neviem si ja iné predstaviť. Už ako dieťa som si 

povedala, že budem zdravotná sestra a aj som.

Stalo sa vám, že ste obdržali aj nejaký fi nančný príspevok 

alebo nejaké dary od ľudí?

No takto. Prispievajú sem- tam príbuzný, povedia, že 

prilepšite si...

Skutočne sa nám to stáva. Nikto iný nám neprispieva, ani 

štát a to keby sa mám rozhodnúť či to ešte raz otvorím, tak 

to by som si veľmi rozmyslela, pretože s čistým svedomím 

môžem povedať, že to nie je práca o peniazoch, lebo na 

tomto sa zbohatnúť skutočne nedá.

Plánujete tieto priestory pre ľudí vo Veľkých Ripňanoch 

aj rozšíriť?

Áno, plánujeme. Dúfam, že nám obec trošku pomôže. 

Nemyslím fi nančne, ale s vybavovaním. Chceme to 

potiahnuť dozadu, tam je ešte taká záhrada. Už máme 

aj projekt urobený, ale viac ako 40 ľudí nechceme. 

Nechceme to tu budovať do nejakého „mega“. Najstarší 

syn sa teda na pokrytie tohto snaží vybaviť eurofondy.

Keďže ste z Prievidze, kto alebo ako ste prišli na nápad 

otvoriť niečo takéto práve tu u nás vo Veľkých Ripňanoch?

Toto patrilo vlastne rehoľným sestrám, ktoré sa tohto 

chceli vzdať a vďaka mojej priateľke z Topoľčian sme sa 

sem prišli pozrieť, a tak som teda súhlasila, ale zároveň 

som veľmi 

váhala pretože 

som sa bála, 

že tu nebudem 

mať klientelu. S 

tým našťastie 

p r o b l é m 

nemám, ale 

keby som sa 

ešte raz mala 

rozhodnúť či 

sem prídem, 

neviem či 

by som tak 

s p r a v i l a 

(smiech).

Prečo?

Teda hlavne 

som chcela 

zohnať niečo v 

okolí Prievidze a svojím spôsobom kolega povedal, keďže 

sme dvaja spoločníci, že áno, ideme do toho. Takže som 

súhlasila, zadĺžili sme sa, veď v dnešnej dobe to inak ani 

nejde.

Ak môžem byť úprimná, neviem či som ja iná alebo 

mentalita je tu iná...

Spoločenská miestnosť 

vybavená hi-fi  vežou a televízorom.

Interiér jednej z izieb.
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Myslíte obyvatelia tejto obce?

Hej, hej presne! Možno niekto má, pocit z obce, že sa tu 

menia pracovníci alebo nemenia, ale je to strašne veľká 

„klebetáreň“ táto dedina a čím viac sa snažíte, tým to je 

občas horšie. Tak ja už sa nad tým ani nepozastavujem.

 Môžete teda povedať, že tunajší ľudia neoceňujú 

dostatočne túto namáhavú prácu?

Viete koľko krát tu ja prespávam? Dokonca som si 

požiadala o jednoizbový byt.

Spolupracujete aj s obecným úradom? Pomáha vám v 

niečom?

Obec nám pomáha. Nemôžem povedať niečo zlé, keď 

požiadam starostu alebo podstarostu...teraz mi dokonca 

ponúkli pracovnú silu cez verejno-prospešné práce, čiže 

ona bude robiť pre nás a bude ju obec platiť, čo si ja 

cením od nich. Iba škoda, že to nie je opatrovateľka alebo 

zdravotná sestra, čo mne by bolo najvýhodnejšie, túto silu 

môžem len do nejakých pomocných prác zahrnúť.

A zase naopak. Môžete pomáhať aj vy im?

Sú tu dve obyvateľky aj z tejto obce a okrem toho, pokiaľ 

by ma pán starosta alebo podstarosta oslovili, tak ja to 

miesto pre tunajšieho človeka nájdem!

A zase aj v takej veci, že napríklad už dva krát sme sa 

dostali do novín ohľadom poďakovania za starostlivosť a 

je tam napísané, že Veľké Ripňany, čiže robíme aj aké- 

také meno obci.

Ďakujem za rozhovor a prajem vám ešte veľa úspechov.

Dominika Mazáková

   Tento rok sme sa opäť zapojili do súťaže Rastliny a 

zvieratá našich lesov, ktorá pozostáva z 3 častí: Farebný 

les, Spiaci les a Zelený les. Družstvo mladších žikov 

Rybičky I  v zložení Adam Kupec, Richard Procháska, 

Zuzana Grežďová, Alžbeta Urbaničová, Viktória 

Kucháriková a Dália Sedliaková získali 2.miesto v 

obvodnom kole súťaže. Družstvo starších žiakov Rybičky 

II v zložení Patrícia Belánová, Nikola Vaňovičová, Nikola 

Krystýnková, Adriána Lackovičová, Martin Chaláni a 

Alexandra Lesayová získali 3.miesto v obvodnom kole 

súťaže. Srdečne blahoželáme!

Rastliny a zvieratá našich lesov

Jarné upratovanie

 Prebúdzajúca sa príroda nás poštekli, pohráva 

sa s našimi citmi. Má to svoje vlastnosti, lebo nás k tomu 

stimulujú slnečné dni, ktoré intenzívne nastupujú práve 

na jar.

Posledné zbytky snehu sú dávno preč. Slniečko ich 

nekompromisne zlikvidovalo. Príroda sa prebudila zo 

zimného spánku a urobila nám inventúru toho, čo všetko 

sa v zimnej dobe napáchalo.

 Ako vyzerá jar každý z nás vie. Nastáva práca. 

Ako sa hovorí – na očistu chalupy, dvora, záhrady a tiež 

pred domom na ulici. Tu sa musím pozastaviť ako si mnohí 

zahundrú, ba padne i dajaká nadávka. Čo je tomu na 

príčine? Je to obyčajná slama. Tá znečisťuje priestranstvo 

pred domom každého kto býva na „Hlavnej ulici“. No sem 

tam sa nájde aj kopček hnoja.

 Iste je to v dôsledku nadmerného naloženia, 

niekedy zase rýchlosti autá, či vetra. Najviac je to 

znečistené pri cintoríne v Behynciach. Myslím si , že 

i tu by sa dalo nájsť riešenie. Nepotrebovalo by to ani 

veľké náklady. A čo by to mohlo byť? Myslím, že nič iné 

ako hustá sieť alebo plachta. Táto by bola zrolovaná na 

bočnici. Po naložení slamy by sa prehodila cez slamu a k 

druhej bočnici  by sa uviazala. Vodič by mal o niekoľko 

minút viac práce, ale určite by to stálo za to. Problém 

s trúsením slamy po ulici by skončil. Občania by to určite 

privítali. Prestali by nadávky a frfl anie. I poľnohospodárske 

družstvo by bolo spokojné.

  Jar je tu a verím, že ju privítame v novom šate a 

v spokojnosti. 

I. Močko

Družstvo ml. žiakov RYBIČKY I

Družstvo st. žiakov RYBIČKY II.



Dňa 31. mája 2010  sa konal v Materskej škôlke vo Veľkých 

Ripňanoch karneval pre deti, pretože v dobe kedy mal 

byť pôvodný termín boli chrípkové prázdniny. Deti sa teši-

li zo svojich masiek a z dobrôt ktoré im pripravili pani uči-

teľky materskej školy. Viac fotografi í a vo farbe si môžete 

pozrieť na www.velkeripnany.sk, www.behynce.sk v pod-

stránke Materská škola.

Karneval v materskej škole

8 strana



Medzinárodný deň detí v našej škole

Ako prebehol zápis detí do MŠ na školský rok 2010 / 2011

Žiaci našej školy oslavovali svoj sviatok  o deň skôr – 

31.5. – v pondelok.

Celý deň  bol venovaný  deťom– či už mladším alebo 

starším.

Netradičné bolo vystúpenie šermiarskej  skupiny Tormen 

z Bojníc, ktorá žiakom predviedla historické zbrane, 

oblečenie a spôsob boja v dávnych dobách.

Na poludnie nás navštívila skupina medzinárodnej 

bežeckej štafety pod názvom

WORLD HARMONY RUN, ktorá priniesla pochodeň 

tajných želaní. Po krátkom programe sme sa symbolicky 

zapojili do štafety a vybraní žiaci našej školy pokračovali 

v behu  so svetovými bežcami až na koniec obce.

Popoludní sa všetci chystali na diskotéku, ktorá začínala 

o 15.30 a trvala až do neskorých večerných hodín. 

Žiaci sa tešili z vystúpenia Adama Ďuricu – mladého 

talentovaného speváka-  fi nalistu SUPERSTAR. Okrem 

toho tancovali pri výbornej hudbe DJ – Mareka Šveca. 

Každá správna diskotéka má aj občerstvenie a u nás sa 

o túto záležitosť postarali rodičia našich detí.

A aby sa nič neprihodilo , na to dozerali všetci vyučujúci 

, pán riaditeľ a pani zástupkyňa. O poriadok a čistotu sa 

postarali pani upratovačky. 

Plní dojmov a zážitkov sme sa všetci v dobrej nálade 

rozišli domov.

 V mesiaci marec prebiehal v MŠ Veľké Ripňany zápis 

detí do MŠ na nový školský rok 2010/2011. Riaditeľ ZŠ 

s MŠ Veľké Ripňany podľa §3 odst.2 vyhlášky MŠ SR 

č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 

308/2009 a po dohode so zriaďovateľom školy zverejnil 

termín, miesto a podmienky prijímania detí do MŠ na 

škol. rok 2010/2011 vhodnými prostriedkami - oznam 

v miestnom rozhlase, na výveske Obecného úradu, pri 

vchodoch do tunajšej ZŠ i MŠ.

 Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 - 6 rokov. Deti 

po dovŕšení 2 rokov sa prijímajú iba vtedy, ak sú v MŠ 

vytvorené vhodné priestorové i materiálne podmienky 

a zákonný zástupca nepoberá na toto dieťa rodičovský 

príspevok.

Prednostne sa prijímajú do MŠ deti podľa vopred 

chválených kritérií :

 1.  deti s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne 

odloženou školskou dochádzkou

 2. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

 3. deti 3 - 5 ročné, ktoré majú zamestnaných oboch 
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Beh Harmony

Vystúpenie šermiarskej

skupiny Tormen z Bojníc

Autogramiáda Adama Ďuricu Disko



Barbarská noc

22. apríl – DEŇ ZEME

zákonných zástupcov a sú z našej obce alebo jeden je 

zamestnaný a druhý na MD s iným dieťaťom

 4. 2 - ročné dieťa, ktorých zákonný zástupca nepoberá 

rodičovský príspevok na toto dieťa

 5. ostatné deti

Po schválení počtu prijatých detí zriaďovateľom riaditeľ 

ZŠ s MŠ vydá rozhodnutie o prijatí, či neprijatí dieťaťa 

do MŠ v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov a to do 30. apríla 2010. 

 Za prijaté dieťa do MŠ sa považuje to dieťa, ktoré 

spĺňa požadované kritériá :

 - do 31. marca 2010 predložil zákonný zástupca zástup. 

riad. pre MŠ vyplnenú a potvrdenú žiadosť o prijatie, 

predložených žiadostí v tomto termíne bolo 22

 - do 30. apríla 2010 prevzal zákonný zástupca rozhodnutie 

o prijatí

 Na školský rok 2010/2011 bol schválený počet 49 

detí, čo je maximálny počet aj so schválenou výnimkou 3 

deti na triedu podľa vyhlášky MŠ SR č. 308/2009. Už teraz 

môžem skonštatovať, že všetkým nebudeme môcť kladne 

vyhovieť. Neprijaté deti môžu byť prijímané priebežne, ak 

sa uvoľní miesto v MŠ. Zákonní zástupcovia nerešpektujú 

termín zápisu detí do MŠ. Pre žiadosť si prídu neskoro a 

sú nespokojní ak sa im kladne nevyhovie.

Dúfam, že sa poučia a termín zápisu detí do MŠ na 

budúci rok dodržia.

IF    

 Noc z 13. na 14. apríla 1950. Tento rok sme si  

pripomenuli 60. výročie tohto zločinu. Jeho eminencia 

kardinál Ján Chryzostom Korec v knihe „Od barbarskej 

noci ! opisuje podrobne príbehy ako sa to všetko odohralo. 

 Píše: V noci z 13. na 14. apríla 1950 sme naraz začuli 

rázne kroky, mnoho krokov. O chvíľu nám búchal ktosi 

na dvere rukou, pažbou. Boli to milicionári, príslušníci 

Verejnej bezpečnosti i tajnej polície. ako sme zistili neskôr, 

krátko po polnoci popresekávali vysoké múry trnavského 

jezuitského kláštora. Dostali sme 20 minút na zbalenie 

a potom na nástup do pripravených autobusov. Odvliekli 

nás do Jasova do starého kláštor. O pár dní do Podolinca, 

odtiaľ  do Pezinka. Vláčili nás po súdoch a justičných 

palácoch. Spoznali sme Pankrác, Valdice, Ruzýň a mnohé 

ďalšie. Cirkvi odobrali všetky majetky a zo škôl museli 

zmiznúť kríže. Boli zrušené cirkevné školy, zastavené 

vydávanie katolíckych novín a časopisov. Zhabali knihy 

katolíckych vydavateľstiev.

 Cirkev bola vyhlásená za posledného nebezpečného 

nepriateľa. Pamätná noc z 13. na 14. apríla 1950 bola a 

súčasťou celkového boja proti cirkvi a proti náboženstvu 

vôbec. Kňazi robili tie najťažšie a najšpinavšie práce. Celá 

akcia bola podľa vzoru Sovietskeho zväzu. Lebo aj tam 

to začalo s cirkvou. Zakázalo sa  náboženstvo a zatvorili 

sa tam aj kostoly. No a tak to začalo s cirkvou aj u nás. 

Vidíme čo ten „zlatý komunizmus“ nám pripravoval. Bol to 

iba začiatok, len november 1989 im pristrihol pokračovať 

v týchto akciách.

 Poviem vám jednu historku. Keď som bol v Rusku cez 

vojnu, tak som sa dozvedel,

že v každej chalúpke ikona večné svetlo žiarilo. 

Tiež, že na počesť víťazstva nad Napoleonom dohodli 

sa a začali stavať v roku 1839 Chrám Krista Spasiteľa. 

Stavali ho plných 44. rokov. Mnohí čo na ňom pracovali 

nedožili sa už jeho otvorenia. Na stavbe sa zúčastňovali 

všetci vtedy žijúci umelci, sochári, architekti, maliari 

a pod. Chrám bol vysoký 103 metrov. Lístkové zlato 

pokrývalo 9 000 m2  a fresky tvorili až

12 000 m 2. V štyroch vežiach bolo 14 zvonov najťažší 

z nich vážil 32 ton. Do jeho priestorov sa zmestilo 10 000 

ľudí.

 Čo sa však s týmto veľkolepým chrámom stalo? V roku 

1931 vydal Stalin nariadenie na zbúranie tohto chrámu. 

materiál sa použil na výstavbu metra a kde kostol stál dal 

Stalin urobiť plavecký bazén. 

No z tlače som sa dozvedel, že po rozpade Sovietskeho 

zväzu nová vláda pristúpila k vybudovaniu tohto chrámu. 

Zabudol som povedať, že tento chrám stál v Moskve. 

začal sa stavať v roku 1990 a už v auguste 2000 bol 

chrám vysvätený a daný do používania.

 Kardinál spomína, že Barbarskú noc robili naši ľudia, 

pohŕdajúc dejinami, ich duchovnou náplňou. Urobili to čo 

neprišlo na um ani Tatárom či Turkom, ani nikomu inému

v predošlých dejinách nášho ľudu a národa. Táto noc 

zostane navždy najtemnejšou a najbarbarskejšou nocou 

spáchaný proti kultúre a duchovnosti nášho národa. Noc, 

v ktorej boli všetky rehole likvidované.

 Ak by nebol prišiel rok 1989, tak by to šlo ďalej po vzore 

ZSSR a mohli sme aj my čakať „dovolenku“ v ruskom 

gulagu.

 No čo k tomuto všetkému ešte treba dodať.

I. Močko 

Svetový Deň Zeme si ľudstvo na celom svete už tradične 

pripomína 22. apríla.  História tohto dňa siaha do roku 

1970, kedy vedci a ekológovia na snímkach Zeme z 

kozmu pozorovali poškodenie atmosféry. A preto vyzvali 

na spoločné úsilie ochrániť Zem so všetkým, čo ju robí 

jedinečnou.

Prečo je potrebné si tento deň pripomínať? 

Možno aj preto, aby sme nezabudli, že sme závislí na 

cenných daroch, ktoré nám naša Zem poskytuje.

A ako sme Deň Zeme oslávili na našej škole?

V triedach sme si spoločne lámali hlavičky nad eko-kvízom 

a v ankete sme zisťovali, či aj u nás doma prispievame 

malými činmi k záchrane životného prostredia. Potom si 

každá trieda zasadila v areáli školy mladý dub – symbol 

sily. A chcete vedieť, ako je možné najlepšie osláviť Deň 

Zeme? No predsa tým, že si každý poupratuje vo svojom 
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okolí. A tak sme si navliekli rukavice a s úsmevom sme 

sa pustili do zbierania papierikov, plastov, lístia, rôzneho 

odpadu aj kameňov. Vyčistili sme si areál školy, materskej 

škôlky a blízkeho okolia. Deťom sa aktivity páčili, najviac 

ich zaujala výsadba stromčekov. Všetkým nadšencom 

patrí veľká vďaka! 

Nemali by sme však zabúdať, že Deň Zeme možno 

oslavovať každý deň. Ochranári totižto výstražne dvíhajú 

ukazovák. „Ľudia, prebuďte sa!“  Každý z nás aj „malým“ 

skutkom môže prispieť k záchrane modrej planéty.

Chcete vedieť, či aj vy patríte medzi „eko-duše“? Tu 

je naša malá anketa. Ak budú vo vašich stĺpčekoch 

prevažovať odpovede typu „áno“, môžete si pogratulovať.

Sloveso týkať sa niečoho v našej rodnej slovenčine 

znamená byť v tesnej blízkosti, tak že vzniká ľahký slabý 

dotyk, prichádzať do styku s niečím, niečoho sa dotýkať 

alebo vzťahovať sa na niečo. Čím som staršia mám stále 

silnejší pocit, že slová politika a týkať sa, nie sú medzi 

ľuďmi v tesnej blízkosti, že medzi nimi nevzniká dotyk 

alebo sa navzájom na seba nevzťahujú. Takýto pocit mám 

aj vtedy, ak sa k týmto dvom slovám pridá slovo voľby.

Využívame demokraciu naplno?

Veľa ľudí v našom demokratickom štáte, nie je spokojných 

napríklad s výškou DPH, matky na materskej dovolenke 

s výškou ich dávky peňazí od štátu či už s terajším 

stavom nezamestnanosti. Dávam do pozornosti slovné 

spojenie demokratický štát. Slovo demokracia je z 

gréčtiny a doslova znamená ,,ľudovláda“. Význam tohto 

slova by sa mal prejaviť hlavne v období konania volieb. 

Najbližšie voľby, na ktorých sa budeme môcť zúčastniť 

sú parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia 12. júna a aj 

tak sa často stretávam s názorom, že ľudia voliť nepôjdu. 

Ale nestráca potom pojem demokracia význam? Kto má 

potom tvoriť vládu ľudu, ak nie ľud?

Čísla nepustia

Keď sa v roku 1994 konali parlamentné voľby, prišlo k 

urnám 75,65 percenta oprávnených voličov a o štyri roky 

neskôr, v roku 1998 sa počet zvýšil na 84,24 percent 

voličov. Neskôr v roku 2002 tento počet klesol na 70,07 

percenta, no v parlamentných voľbách v roku 2006 sa 

ešte znížil na 54,67 percenta oprávnených voličov. Ak to 

takto pôjde ďalej, koľko ľudí pôjde voliť 12. júna 2010?

Prečo ísť voliť ?

Krátko nazrime do minulosti, do čias kedy vládli králi a 

jednoduchý ľud svojho panovníka nemohol zvrhnúť, 

pretože mu na to panovník právo neposkytoval. A 

takéto neprávo zvoliť si, kto im bude vládnuť nemali iba 

jednoduchí roľníci, ale aj černosi či menšiny. V súčasnosti 

je vo svete toto právo dať slobodne hlas tomu, do koho 

vkladáme nielen svoje nádeje pre lepší život pre nás, či 

naše deti, odopreté aj ženám v niektorých „arabských“ 

krajinách.

Na konci 19. storočia pobúrili spoločnosť dve mená : 

Elizabeth Cady Stantonová a Susan B. Anthonyová , 

ktoré tvrdili že aj ženy sú právoplatnými občanmi štátu, 

takže právo voliť by im malo byť prisúdené. Práve tieto 

dve mená odštartovali proces volebných reforiem, v 

ktorých už boli zahrnuté aj práva žien. Nie je už len to 

silná motivácia ísť voliť, keď sa v minulosti postavil niekto 

za práva žien v budúcnosti?

Ďalším „kameňom úrazu“ poklesu účasti na voľbách a 

teda nezáujem o politiku, sú mladí ľudia. Dovŕšením 18 

roku života si síce veľa z nich uvedomuje, že môžu získať 

vodičský preukaz, získať ľahšiu dostupnosť k alkoholu, 

no málo z nich si uvedomuje, že získalo aj možnosť ísť 

voliť. Politika ich nezaujíma, je nudná. Mladí ľudia stále 

vykrikujú, že je otravné keď za nich neustále rozhodujú 

rodičia. Prečo teda nejsť voliť a nenechať rozhodovať 

rodičov?

Veľa ľudí si pri stálom nadávaní na politikov, politické 

strany či ich zákony, ktoré nie všetkým vyhovujú, stále 

častejšie opakuje, že voliť nepôjdu preto, pretože ich 

hlas aj tak nič nezmení. Ale čo keď starosta obce, ktorý 

dostal môj hlas a uspel vo voľbách, opraví ihrisko alebo 

„rozbombardovanú“ cestu, na ktorú nadávam vždy keď 

zaprší? Čo ak strana, ktorej dám môj hlas, pôjde do 

parlamentu a navrhne zákon, ktorý by vyhovoval práve 

mne a zlepšil kvalitu života mne alebo mojim blízkym? 

Možno áno a možno nie. Ale prečo to neskúsiť? Zo 

Vek:

Pohlavie:

Triedite papier, odkladáte ho a nosíte do zberu?

Uprednostňujete výrobky z recyklovaného papiera?

Šetríte papier, napr. v zošite?

Používate igelitové tašky?

Umývate si zuby pri tečúcej vode?

Kupujete čistiace prostriedky bez fosfátov a chlóru?

Uprednostňujete sklenené fľaše pre plastovými?

Kupujete si výrobky ekologického poľnohospodárstva?

Uprednostňujete pešiu chôdzu alebo bicykel pred jazdou autom?

Používate spreje s freónmi?

Viete, že sa nesmie spaľovať odpad z umelej hmoty a gumy?

Vraciate staré lieky do lekárne?

Viete, že použité oleje môžete odovzdať na čerpacích staniciach Slovnaft – Benzinol?

Neviem/

Niekedy
NIEÁNO

Autor: Mgr. L. Valentová

Politika sa nás týka!



VI. -O našom pekárovi...

strachu? Lenže Slovák kvalitu svojho života strachom 

nezmení.

12.jún 2010

Paradoxom je však fakt, že internetová stránka 

ministerstva vnútra SR www.minv.sk ponúka anketu s 

otázkou ,,Výsledky, ktorých volieb najviac ovplyvnia Váš 

osobný život?“ a ponúka viacero možností, medzi ktorými 

sú voľby prezidentské, parlamentné, samosprávne, voľby 

do VÚC, euro volieb či žiadne voľby. Najviac percent a to 

31,51 percent získali práve parlamentné voľby.

V súčasnosti kandiduje v parlamentných voľbách 18 

politických strán. Ponúkam ich zoznam, aj s vylosovaným 

číslom: 

AZEN - Aliancia za Európu národov  16

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 1

Komunistická strana Slovenska 9

Kresťanskodemokratické hnutie 13

Ľudová strana  - Hnutie za demokratické Slovensko 8

Ľudová strana Naše Slovensko 14

MOST – HÍD 18

NOVÁ DEMOKRACIA 11

Paliho Kapurková, veselá politická strana 4

Sloboda a Solidarita 5

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická 

strana 15

Slovenská národná strana 10

SMER - sociálna demokracia 17

Strana demokratickej ľavice 6

Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 7

Strana rómskej koalície – SRK 3

Únia - Strana pre Slovensko 2

Združenie robotníkov Slovenska 12

Nielen v novinách, televízii, ale aj na internete je veľa 

dostupných materiálov o politickom dianí alebo ich 

volebných programoch, možnosť pýtať sa na rôznych 

internetových fórach a dostávať aj priame odpovede. 

Sledujte politické debaty v televízii a utvárajte si postupne 

svoj názor na rôzne politické strany, buďte prístupný 

rôznym variantám, nadobúdajte informácie, ale preverujte 

si ich.

Ak nemáte v obľube jedného kandidáta a na každý 

volebný program sa pozeráte kriticky, skúste si zvoliť 

aspoň ,,najmenšie zlo“ …pretože politika sa nás týka!

Dominika Mazáková

Náš dedinský pekár sa volal Ján Murčo. V tých časoch 

boli u nás aj iní pekári, ako bol Danko a Letko, ale tí 

čoskoro zanikli. Keďže bol kedysi živnostník, tak aj potom 

čo ho komunisti po 48-ôsmom znárodnili sa ním stále cítil 

byť. Býval to vždy hrdý majster na svoje remeslo. V 50-

tich rokoch keď som ja začal objavovať svet, spomínaný 

pekár už dávno piekol chlieb ostošesť v obecnej pekárni 

v dolnej časti ulice, vedľa štreky, ktorú sme my volali že, 

„Dole mlynom.“ Bývalo tam aj viacero iných bývalých  

živnostníkov, ako bol napríklad mlynár Lackovič, kominár 

a peciar v jednej osobe Kňažko. Tiež kolár Ďulo Urminský 

s ktorým boli kedysi veľkí kamaráti. V obecnej pekárni, 

kde pekával svoj dobrý chlieb a nezabudnuteľne chutné 

posúchy posypané rascou a kryštálovou soľou aj býval. 

Žili tam aj so svojou manželkou, drobnou žienkou, ktorá 

sa v nej narobila ako jeden otrok. Napriek tomu, že im deti 

pán boh nenadelil, nažívali si tam spolu celkom dobre. 

Vstávali veľmi skoro, ešte za tmy a ťažkej roboty v pekárni 

si teda užili, vyše práva.

 Chlieb pekávali v starej murovanej peci, ktorú 

vykurovali drevom, ktoré si sám pekár musel popíliť, 

poštiepať a ponosiť pod šopu. No a samozrejme bolo 

treba riadne každý deň vykúriť pec. Potom vyhrabať uhlíky 

a popol, vyzametať, povytierať ju mokrou metličkou, aby 

bola dokonale čistá a mohlo sa v nej piecť. Chlieb potom 

zručne vsádzal do pece a bedlivo sledoval ako sa pečie. 

 Keď sa po správnom čase upiekol, vysádzanie 

išlo potom raz-dva. Jeho žena každý potrela mokrým 

zmetáčikom, aby bola pekná chrumkavá kôrka. Napečené 

chleby mu brala z pekárskej lopaty a ukladala na veľkú 

dlhú dosku, aby na nej trocha vychladli a potom ich dávala 

do regálov, kde čakali na svojich majiteľov. Ako krásne 

voňali pamätám si ešte dodnes. Miestnosť pekárne bola 

pre nás hladné dedinské decká jedna čarovná miestnosť, 

voňajúca nezabudnuteľnou vôňou čerstvého chleba. 

Pekárova žena nám deťom niekedy dávala ako pochúťku, 

pupáky, alebo jarice, ako sme ich my volali, ktoré vznikali 

na okrajoch chleba. Keď pečenie chleba skončilo mohli 

sa vsádzať aj posúchy a iné dobroty. Ako krásne vyzerali, 

voňali a chutili, to sa hádam ani nedá slovami opísať...

 Piecť chleba do tejto pekárne sme samozrejme 

chodili aj my. Moja najstaršia sestra Valika si musela tiež 

riadne zavčasu privstať, aby cesto vykyslo, kým sa vydá 

na cestu do školy, aby ho cestou do nej mohla zaniesť 

k pekárovi. Na každý chleba si gazdiny lepili ceduľku s 

menom, aby si poznali každá ten svoj. S týmto bývali 

neraz aj veľké problémy, lebo tieto ceduľky veľmi často z 

chlebov opadávali a takýto previnilec potom musel čakať 

až na koniec, kým sa všetok povysádzal. Alebo si ho 

ľudia dali upiecť z pekárovej múky a to sa volalo sa to že, 

„opovedaný chlieb.“ Keď moja sestra zase išla popoludní 

zo školy, tak sa preň ustavila. Robila to vtedy tak celá 

dedina. Nuž taký bol vtedy život detí na dedine. Robiť sa 

muselo už od útleho detstva.

 Čerstvo napečený chlieb potom pekár Murčo vozil 

ručne z pekárne, na veľkej káre „Hore mlynom“ do 

dedinskej predajne chleba a mlieka, ktorú neraz veru 

ťažko 

tlačil hore kopcom, najmä keď bola poľadovica. Keď mu 

s ňou vtedy niekto pomohol, neraz mu aj strčil do ruky 

peceň chleba za pomoc. O pomoc nikdy neprosil, 

ale keď mu niekto pomohol, nikdy neostal nikomu nič 

dĺžný. 

 Pekár Murčo bol rázny energický chlap, rýchle 
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rozprával, ale aj rýchle robil. Nedal si od nikoho brnkať 

po nose a svojej robote rozumel, ako skutočný majster 

svojho remesla. Najmä keď sa mu do pekárne napchalo 

veľa žien, čo si prišli dať  

piecť chlieb, raz dva ich vyprevadil a to najmä vtedy keď 

mu chceli radiť, 

ako má do pece vsádzať chleba. 

 A Murčo vraj nikdy nechodil do hostinca... Teda aspoň 

od čias jedného incidentu s miestnymi chlapmi. Po obci 

rozniesol túto príhodu jeden čudák, dnes by sme povedali 

že, mentálne zaostalý, „Štefan Čambor“ pochádzal z 

Radošiny. 

 Udialo sa vtedy asi takto: Miestny dedinskí chlapi 

chodievali zväčša každú nedeľu do kostola. A po 

kostole podaktorí do krčmy. Pravdupovediac, tá nedeľná 

návšteva krčmy bola pre niektorých dôležitejšia, ako ten 

kostol... Väčšinou sedávali dnu, ale podaktorý postávali 

na schodoch pred miestnym hostincom s pohárom piva v 

ruke. Pekár s mlynárom si dali po obligátnych decákoch 

pálenky a svorne pokračovali spolu domov. Tak to robili 

vždy s pravidelnosťou vychádzajúceho slnka. Vonku 

stojaci chlapi tzv. „Proletári“ už dávno špekulovali ako ich 

podpichnúť, lebo im závideli ich postavenie v dedine, čo 

nemohli nijako stráviť. 

 A vtedy vraj jeden z tých chlapov po nich zavolal: „Hej, 

kam sa ponáhľaš ty zlodej?!“ V škodoradostnej nádeji, 

ktorý s nich sa skôr obráti. Pekár sa pýtal mlynára: To na 

teba volajú? Ale kdeže, to asi na teba. A tak sa neobrátil 

ani jeden z nich. A prečo aj..? Veď mlynárčina, ako aj 

pekárčina boli odjakživa ťažké, ale poctivé remeslá. Kto 

sa ich držal, mal sa dobre. A od tých čias už ani jeden z 

nich do miestneho hostinca nevkročil..! Bolo to pod ich 

úroveň, nechať sa takto osočovať miestnymi opilcami.

 Občas keď bol Murčo dobre naladený, tak „raz za 

uhorský rok“ zobral partiu chlapov, svojich kamarátov na 

„veľký ťah“ do hostinca Havran. Tento dnes už len bufet 

na horskom prechode z Radošiny do Piešťan býval kedysi 

populárny zábavný podnik, v širokom okolí. Chodievalo 

tam veľa ľudí už aj za prvej republiky. Hrávali tam muzikanti, 

tancovalo sa a robili sa tam veľké hostiny pre smotánku z 

celého okolia. Hrali sa tam kolky a bývali tam holky... No 

nešli tam len tak hociako, ale vtedy hádam najslávnejším 

taxíkom v širokom okolí. A tým bol taxikár Pecho z Malých 

Ripnian. Ten býval oblečený ako Americký mafi án z 

tridsiatich rokov. Mal hrubý fajnový zimník s kožušinovým 

golierom, sametový širák so širokou strechou a fajčieval 

cigaru, bez ktorej bol za volantom svojho auta, priam 

neodmysliteľný.  Mal veľkého starého amerického Forda, 

tiež pochádzajúceho z tých časov, na ktorom sa vraj 

kedysi vozieval aj sám prezident slovenského štátu Jozef 

Tiso. Veru, veľká to bývala „panská jazda“. A tam to potom 

obyčajne aj poriadne roztočili...

 Ale roky šli a náš pán pekár zostarol a jeho vysnívaným 

cieľom na staré kolená bolo vrátiť sa späť do jeho rodnej 

obce Vinohrady pri Hlohovci. A tak aj urobili.  A že to 

bol človek činorodý dal sa chovať včely na staré kolená. 

Keďže mal podnikanie, ako sa hovorí: „V krvi“, tak sa mu 

aj darilo, že si nejakú tú korunku privyrobil ešte aj ako 

dôchodca. Požili si tam so svojou pracovitou ženičkou 

ešte dlhé roky. Nuž, ale aj to sa pominulo... Poslednú 

správu máme o ňom, že v osudnom roku 1989 jeho 

srdce nakoniec dobilo. Jeho žena sa za ním pobrala o pár 

rôčkov po ňom.

 V jeho pekárni, ešte chvíľu potom robil iný majster, ale 

zamatová revolúcia zastavila defi nitívne aj jeho. Pec potom 

vybúrali a z domu v ktorom bývala kedysi stará pekáreň je 

dnes už drogéria. Len máloktorý Veľkoripňančan si dnes 

spomenie na pekára Jána Murču, keď ide okolo domu 

v ktorom kedysi žil a pracoval tento statočný pracovitý 

človek. Nuž čas je veru nemilosrdný, tak pre neho, ako 

bude raz aj pre nás...

 Partizánske: 17. mája 2010  Autor: Pavol Beláň

Tí, ktorí vychovávajú deti,  by mali byť viac ctení ako tí, ktorí 

ich splodili, lebo rodičia im dali len život, vychovávatelia 

ich naučili umeniu rozumne žiť.

ARISTOTELES

Ako žiaci (m)učili...
Tohtoročný deň učiteľov (pripomenuli sme si ho 29.3.)

prebiehal na našej škole ozaj netradične. Výrazne 

sa omladil učiteľský kolektív, pretože sme si vymenili 

úlohy. Žiaci učili a učitelia sedeli v laviciach. Bolo to milé 

prekvapenie a zaujímavá skúsenosť.

     Vyučovanie sa začalo triednickou hodinou, kde sa „mladí 

učitelia“ zoznámili so žiakmi v triede. Potom pokračovalo 

vyučovanie tak, že jeden žiak vždy zastupoval jedného 

vyučujúceho. Noví učitelia sa vzorne pripravili a snažili sa 

využiť všetky dostupné pomôcky a IKT.

A ako zhodnotili tento deň žiaci, ktorí si vyskúšali 

„kantorské remeslo“?

Po skončení odpovedali na krátku anketu.

 Ako sa vám učilo? 

Väčšina odpovedala, že super, bola to paráda. Lepšie sa 

učilo v nižších ročníkoch, starší žiaci sa na vyučovanie 

nepripravujú, majú slabé vedomosti. 

 Čo sa vám páčilo/nepáčilo? 

Páčila sa im aktivita mladších žiakov, prváci boli šikovní 

a usilovní.

Nepáčilo sa im vyrušovanie, že žiaci neposlúchajú, neplnia 

si povinnosti a nespokojnosť vyjadrili aj s prístupom žiakov 

k učiteľovi ,pretože žiaci si učiteľov nevážia.

 Chcel by si byť učiteľom? 

Zo všetkých žiakov iba traja by chceli byť učiteľmi a aj 

to v nižších ročníkoch, z toho jeden žiak iba v prípade 

lepšieho platu a jednu žiačku by to bavilo iba  krátku dobu. 

Naopak, jedna žiačka po prežitom dni začne uvažovať 

nad tým, že by sa stala učiteľkou.

 Čo by si zlepšil? 

Na túto otázku sa odpovede zhodli. Chcú, aby sa 
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zlepšilo správanie a disciplína žiakov, aktivita, menej 

„urečnenosti“ a vykrikovania, menej detí v triede, aby bol 

lepší individuálny prístup, viac prezentácií a učenie hrou.

Konkrétna odpoveď na túto otázku: „Zlepšila by som 

správanie detí, pretože nie je príjemné, keď vás niekto 

nerešpektuje. Vlastne by sme mali byť učiteľom vďační, 

že majú takú trpezlivosť, lebo je to naozaj náročná práca.“

Záver? Všetkým sa páčil nápad so zámenou a 

jednohlasne povedali:

„Bol to SUPER  DEŇ!“

Mgr. Ľubica Mazáková

Nesieme Morenu, v oleji smaženú,

kam ju zanesieme, ani sami 

nevieme.

Na richtáre vráta, tam je plno zlata.

Richtárka dá zlatku, že ma 

kamarátku,

richtár keď ju zočí, svet sa s ním 

zatočí.

  Podľa starých tradícií sme  privítali 

JAR upálením Moreny -vládkyne 

zimy a poslali sme ju dolu potokom- 

preč z dediny. Veď zima bola dlhá, 

neľútostná a každý  túžobne 

očakával  príchod jari. Dúfame, že 

JAR už naozaj našla u nás svoje 

miesto.

Žiaci I. stupňa absolvovali základný a zdokonaľovací 

plavecký výcvik v dňoch 19.4. –  23.4. 2010.

Zúčastnilo sa ho 49 detí. Všetci získali za usilovnosť  a 

dosiahnuté výsledky „ Mokré vysvedčenie ”.

Nesieme morénu

Plavecký výcvik
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Úspech, o ktorom sme snívali niekoľko rokov, sme dosiahli 

dňa 16. apríla 2010. Získali sme ho v obvodnom kole  

Súťaže mladých záchranárov CO, ktorá sa konala v Parku 

športovcov v Topoľčanoch. Našu školu reprezentovali dve 

družstvá:

1. družstvo – K. Judáková (VII.A), K. Mazáková ( VI.A), S. 

Szkuban (VII.B), A. Velič (VII.B)

 M. Chaláni ( V.A.- náhradník)

2. družstvo – D. Ďuračka (VII.A), V. Knížat (VII.A), K. 

Rybanská (IX.A), V. Vadrnová (IX.A)

 Súťažilo 14 družstiev zo základných škôl okresu 

Topoľčany v 6 disciplínach- 1. Civilná ochrana; 2. Pohyb 

v prírode; 3. Zdravotnícka príprava; 4. Hasenie malých 

požiarov; 5. Streľba zo vzduchovky; 6 . Testy.

 O svedomitej príprave  našich žiakov svedčí  ich 

umiestnenie. Prvé miesto si v silnej konkurencii vybojovalo 

1. družstvo, ktoré získalo 583 bodov (maximálny počet 

bodov 600)     a postupuje do krajského kola. Tesne za 

ním, na 2. mieste, sa umiestnilo 2. družstvo s počtom 

bodov 575. 

 Potvrdilo sa staré známe, že vytrvalým, trpezlivým a 

usilovným sa vypĺňajú túžby a dostaví sa úspech.

 Za reprezentáciu školy ďakujeme a želáme , aby sa 

im darilo aj v krajskom kole súťaže mladých záchranárov 

civilnej ochrany.

V týždni od 12. 4. do 18. 4. 2010 sa žiaci I. stupňa zapojili 

do Týždňa hlasného čítania organizovaného Združením 

Orava. Cieľom bolo zapojiť do aktivity aj rodičov. Tí svojim 

deťom denne minimálne 10 až 15 minút čítali z vybranej 

knihy. Deti plnili úlohy na tému: „ Slovenské hrady a zámky 

”. Za splnené úlohy získavali indície, ktoré ich priviedli k 

vylúšteniu záverečnej hádanky. Úspešní čitatelia dostali 

certifi kát. Deťom sa táto každoročná akcia veľmi páčila. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do akcie za 

ochotu a spoluprácu.

Týždeň hlasného čítania

Súťaž mladých záchranárov CO

 Po úspechu našich žiakov v okresnom kole Súťaže 

mladých záchranárov CO ( SZM CO), kde získali I. miesto, 

žiaci dostali možnosť reprezentovať topoľčiansky okres  v 

krajskom kole. Krajské kolo SZM CO sa konalo 27.5.2010 

v Nitre. Družstvu ( K. Mazáková - 6.A, K. Judáková - 7.A, 

S. Szkuban - 7.B, A. Velič - 7.B )  sa celkom darilo, z 

celkového počtu bodov 585 získalo 580 bodov, čím si 

vybojovalo pekné III.miesto a získalo bronz. Hoci postup 

do celoslovenského kola nám ušiel o 3 body, súťažiaci sú 

zo svojím výkonom spokojní, pretože sa na takejto súťaži 

zúčastnili  prvýkrát. 

Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy a 

okresu !

Ako naši žiaci reprezentovali topoľčiansky okres 

1. miesto

2. miesto
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Kam kráča šport, hlavne futbal dnes??

Činnosť po skončení vyučovania  žiakov  v škole 

zabezpečuje školský klub detí (ŠKD). Sme radi, že rodičia 

chápu ŠKD ako dôležitú súčasť výchovno-vzdelávacieho 

procesu, v ktorom sa  rozvíjajú ďalšie kompetencie 

dieťaťa mimo vyučovania. Obraciam sa na vás, rodičia, v 

súvislosti s prípravou nového školského roka 2010/2011. 

Zisťovali sme  predbežný záujem žiakov o navštevovanie 

ŠKD (zákonný zástupca žiaka prostredníctvom svojho 

dieťaťa dostal  dotazník). 

 ŠKD by mali navštevovať deti 1.-4. roč., potom na základe 

záujmu z vyšších ročníkov (piaty, šiesty...). Škola je 

povinná zabezpečiť po skončení vyučovania bezpečnosť 

tých žiakov, ktorí zostávajú v budove školy.  Sme vidiecka 

škola, ktorú navštevujú žiaci z 5 obcí.  Preto všetci 

žiaci, ktorým skončí riadne vyučovanie podľa rozvrhu 

hodín,  skôr ako odchádzajú domov na autobus,  musia 

navštevovať ŠKD (aj keď to bude len 1 hodina v týždni). 

Škola je povinná zabezpečiť  ochranu a zdravie žiakov. 

Nesmú byť bez dozoru. V prípade, že rodič nezapíše 

žiaka  do ŠKD, bude musieť opustiť budovu a areál školy 

a čakať na zástavke autobusu (chlad, dážď, mráz a pod.).  

Jeho bezpečnosť  a zdravie tak bude ohrozené. Výšku 

mesačného poplatku  na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených  s činnosťou  ŠKD určuje všeobecne záväzným 

nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom. Výška 

mesačného príspevku sa predpokladá na   3,50 eura. 

Uhradiť ho musí zákonný zástupca žiaka navštevujúce-

ho ŠKD celý mesiac alebo len niekoľko dni v mesiaci 

vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, 

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu za ktorý sa 

príspevok uhrádza.

Rodič by si mal uvedomiť, že bezpečnosť a zdravie jeho 

dieťaťa je dôležitejšie ako uvedený  poplatok.  Ten sa dá 

v domácnosti vždy ušetriť, ak je dieťa na prvom mieste 

a ak to rodič chce,  napr. na cigaretách a na nekupovaní  

nepotrebných vecí. Uvedomte si, že mesačný poplatok 

bude 3,50 eura ( 105,44 Sk). Ak dieťa navštevuje ŠKD 

20 dní v mesiaci,  tak je pod kontrolou a dozorom denne 

za 0,1750 eura ( 5,27 Sk). To je aj dnes suma doslova 

smiešna  a v rodinnom rozpočte by sa mala vždy nájsť. 

Veď ide o bezpečnosť a rozvoj dieťaťa.

Zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne 

požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

podľa osobitného predpisu.

Vážení rodičia, verím že chápete uvedené skutočnosti. 

Na viacerých školách došlo k zraneniu, či ohrozeniu 

bezpečnosti žiakov práve preto, že nenavštevovali ŠKD. 

Škola musí dodržiavať všeobecne záväzné predpisy.

Chcem vás požiadať, aby ste svoje deti prihlásili do 

školského klubu.  Vás, rodičov, ktorí ste zatiaľ pri  zisťovaní  

predbežného záujmu svoje deti  neprihlásili, žiadam, aby 

ste zvážili svoje rozhodnutie, prípadne sa prišli informovať 

na školu. Na základe zapísaného počtu detí do ŠKD  k 15. 

septembru 2010 dostane obec fi nančné prostriedky. Čím 

viac detí je zapísaných, tým viac fi nančných prostriedkov 

bude na rozvoj školstva. 

Ďakujem za porozumenie.

Mgr. Jozef Jančovič

riaditeľ školy

Do pozornosti rodičov žiakov navštevujúcich  ŠKD

MO v atletike – Ludanice
Dňa 11.5. a 12.5. sa na ZŠ Ludanice uskutočnili MO v 

atletike. Zúčastnili sa  žiačky a žiaci našej školy. Súťažili  

ako družstvá v disciplínach beh na 60m, 300m, 800m, 

1000m, v skoku do výšky, v skoku do diaľky, v hode krik. 

loptičku, vo vrhu guľou, v štafete 4 x 60 m. Družstvo 

dievčat reprezenovali: P.Brezováková, K.Valachová, 

E.Rybanská, S. Hubinská, V. Králová, N.Novosadová, K. 

Judáková, N. Madarásová. Družstvo dievčat sa umiestnilo 

na 1.mieste. V súťaži jednotlivcov sa umiesnili: V skoku do 

výšky Veronika Králová l. miesto, v behu na 800 m Eliška 

Rybanská 3. miesto, v behu na 300m Silvia Hubinská 

3. miesto, štafeta 4x60m 2. m.  Družstvo chlapcov 

reprezentovali: J. Polák, V. Knížat, D.Ďuračka, M.Fekete, 

L.Hubinský, A.Knížat, P.Kluka, J.Madacki. Družstvo 

chlapcov sa umiestnilo na 5.  mieste. V súťaži jednotlivcov 

sa umiestnil v skoku do výšky Jaroslav Polák na 2. mieste. 

     Družstvo dievčat reprezentovalo našu školu na 

Majstrovstvách kraja  atletiky v Nových Zámkoch, kde v 

ťažkej konkurencii športových škôl obsadili 6. miesto.                        

     Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme.   

Keď svet hodností, 21 zimné olympijské hry, ktoré sa 

odohrali od 12 – 28.

Februára 2010 v metropole britskej Kolumbie Vancouveri, 

v najväčšom meste

Kanady znova žije športový svet v pozadí  devätnástymi 

majstrovstvami sveta vo futbale. Po prvý raz ich 

organizuje Afrika, po prvý raz si na nich zahrá aj 

samostatné Slovensko . 32 účastníkov je rozdelených 

do ôsmych skupín. Slovensko je v skupine ,,F“ kde hrá 

Taliansko, Paraguaj a Nový Zéland. Keď teda svet hodnotí 

aj jednotlivé národné mužstvá preverujú svoje úspechy, 

či neúspechy, hodnotia minulosť a na základe toho 

pripravujú budúcu novú generáciu hráčov k zabezpečeniu 

dobrého umiestnenia v boji.

o vzácnu trofej - - Pohára, ktorý môže získať len najlepší 

na svete. Kiež ba sa nám Slovákom to niekedy podarilo.

A čo tak pozrieť sa pri tejto príležitosti do minulosti nášho 

futbalu?



17 strana

Viem, je to neporovnateľné, svetové teda národné 

mužstvá a naše mužstvo.

Pozrime sa však na vec z druhej strany. nepochádza veľa 

veľkých osobností,

športovcov z malých dediniek?

Tam dostávajú prvé základy vo všetkých oblastiach 

života, teda i športu.

Pokúsim sa preto vybrať niekoľko zaujímavých skutočností 

z našej telovýchovnej  jednoty, s ktorými sa chcem 

prihovoriť najmä našej mladej generácií a tak im približiť 

niečo z minulosti v ktorej naše generácie žili. Robím to 

preto, lebo takí sme už my ľudia.

,,Zle si pamätáme, no na dobré rýchlo zabúdame“. A tak 

chcem v krátkosti poukázať hlavne na obrovské rozdiely 

záujmov tých generácií, v ktorých sme žili my, že našou 

skoro jedinou zábavou bol šport a rôzne hry v miestach 

bývalej židovskej záhrady. Radosť a zážitky boli z toho, 

že sme sa spolu stretali a tak tvorili dobrú atmosféru a 

kolektív na dedine.

Uznávam , že dnešní mladí ľudia majú iné možnosti 

zábavy, či je to televízia, internet, diskotéky, atď. ....Nemali 

by však pri tom zabúdať na svoje zdravie a hlavne to ma 

najviac bolí, že dnes sa mladí chlapci robia sa starými už 

v 20 – tich rokoch. Nebaví ich žiadny šport pri ktorom je 

potrebné pravidelne trénovať a poslúchať rady trénerov 

a výboru TJ. ubúda mladých ľudí, ba je priam nezáujem 

tvoriť dobré výsledky v kolektíve.

kde sú časy, keď skoro v každej rodine vo veľkých 

Ripňanoch bol jeden, ba dvaja, traja, štyria, piati, ba až 

šiesti súrodenci – futbalisti.

Uvediem aspoň niekoľko príkladov, ktoré sa dajú ťažko 

prirovnávať k dnešnej dobe. viete že:

- bývalí naši hráči úspešne reprezentovali vo vyšších 

súťažiach?

- A. Antalík – Baník Ostrava

- E Kubrický – Teplice v Čechách 

- J. Hanzlík – Prievidza

- V. Hambálek- Slávia Praha – Nitra

- E. Frťala, J. Machovič, L. Liso, P. Liso, L. Pleška – 

Hlohovec

- že úspešnými futbalistami nášho mužstva boli viacerí 

súrodenci?

Urminskí: František, Ľudovít, Viliam, Jozef, Miro a Vlado

Lisoví: Jozef, Štefan, Ľudovít, Alino a Pavol

Pleškoví: Imrich, Michal, Ondrej a Ľudovít

Karaboví: Ivan, Miloš, Laco a Vlado

Pecháčoví: Ladislav, Emil a Milan

Nehezoví: Tibor, Laco a Edo

Frťaloví: Pavol, Jozef a Gejza

Bosí: Jozef, Rudolf a Ján

Lendeloví: Karol, Rudolf a Albin

Vańovičoví: František a Otto mladší: Miloš a Ivan 

Solčanskí: Vlado a Luboš

Jančovičoví: Ladislav a Peter

Blobradoví: Ivan a Peter

Štetkoví: Miloš  a Jozef

- že naši odchovanci brankári boli stabilné opory 

mužstva?

I. Pleška. F. Vaňovič, L. Pleška, V. Gaťár, J. Frťala, M. 

mago, L. hubinský, E. Šobáň,

I. Žbodák , V. Paulen.

- že aktívne hralo a sa vystriedalo v rokoch:

1950 – 1960 – 50 hráčov 1960 – 1970 – 58 hráčov

1970 – 1980 – 70 hráčov 1980 – 1983 – 34 hráčov

Jednotlivé mená sú uverejnené v publikacií, ktorá bola 

vydaná pri príležitosti ,,50 rokov telovýchovy a športu vo 

V. Ripňanoch“

- že pravidelne hrávalo i dorastenecké mužstvo, ktoré 

v roku 1964 postúpilo Z III. A tr. Do II tr. A v roku 1969 

do I B tr.,  keď z 36 zápasov 28 vyhralo a 4 remizovalo. 

Dosiahli skoré 131:45. Najlepší strelec sa stal A. Antalík s 

39 gólmi. Tento postup vybojovali pod vedením trénera J . 

Bosého ml. Nasledovní hráči: Jakubička, Mikula, Vaňovič, 

Mičina, Bielich, M. Liso, A. Antalík, Šušuk, R. Lendel, J. 

Chaláni, V. Chaláni, O. Michalík, Uhrák, J. Bosý, Hóbik, V. 

Pavlík, Oškrobaný, Krajčo, Merašický, Kupčulík, Sýkora, 

keď potom v roku 1972 postúpili do I. A tr.

- že starostlivým hospodárom bol ,,Pán Kubrický“ 

človek , ktorý žil pre šport , štadión bol jeho domovom, 

starostlivosť o trávnik a vývoj hráčov každodennou 

náplňou práce?

- že veľkými osobnosťami, čo sa týky trénerov boli: Milan 

Pecháč a Oto Vaňovič. Najkôr hrali ako aktívni hráči, 

potom ako cieľavedomí tréneri.

Nesmieme zabúdať na prácu okolo športu, na MUDr. Š 

Paulena ako hráča, trénera i funkcionára, ako i na ďalších 

trénerov, čo postupne preberali túto funkciu až po dnes. 

Nedá sa zabudnúť taktiež na dlhoročných hráčov ako E. 

Schmizing, L. Krogman, J. Bosý st.

- že neodmysliteľnou súčasťou tento činnosti bol výbor 

TJ. Pravidelné výročné členské schôdze volili 12 až 

18 členný výbor. Prvým ofi ciálnym predsedom TJ bol 

MUDr. Š. Paulen. Potom vedenie preberali: D. Krajčík, J. 

Kindernaj, Š. Pecháč, L. Hlóbik.,

      J. Lukáč, V. Bernát, F. Škvaril, J. Štetka a ďalší.... 

Nedá sa mi vymenovať všetkých   členov výborov za 

tieto obdobia. No musím sa im verejne poďakovať za ich 

statočnú pácu pre šport v našej dedine.

Záverom chcem požiadať dnešnú mladú generáciu 

hráčov,športovcov, aby kráčali po ceste za úspechmi, 

či neúspechmi ako im naznačili ich otcovia a starí 

otcovia na každom úseku života. Aby nezneli medzi 

nimi vulgárne pokriky na ihrisku, veď zápasy, či tréningy 

sledujú aj deti. Nech slová ako LÁSKA, RADOSŤ, POKOJ, 

TRPEZLIVOSŤ, DOVERA, DOBROTA, POKORA či 

SEBAOVLÁDANIE Vás inšpirujú vo Vašej práci a vôbec 

v živote.

Jozef Lukáč
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4. ročník Ripfest

Hudobný festival Ripfest sa uskutoční 

17.júla.2010 vo Veľkých Ripňanoch, t.j. 

v sobotu od 15,00 hod. 

Festival vznikol na podnet obce v roku 2007 

a dnes oslavuje svoje štvrté výročie. Ide 

o jednodňovú akciu, program festivalu je 

postavený na TOP interpretoch slovenskej 

pop rockovej  scény. Tento rok sa nám 

predstavia títo interpreti: Zlatí slávici - 

DESMOD, Zuzana SMATANOVÁ, víťazka 

slovenského kola Eurovision song contest 

- KRISTÍNA, Alone, Borra, Zoči – Voči, 

Tryamera, Divalence a víťaz súťaže WINNER 

„ROCK ME FEST“. Tradičnými hosťami a po 

štvrtykrát sa predstaví skupina GLADIATOR. 

Predpredaj cez Ticketportal a Obecný úrad - 

7,- € (od 16.6.2010)

V deň akcie/ na mieste - 10,- € 

Deti do 12 rokov v doprovode rodičov zdarma. 

Občania obce Veľké Ripňany a Behyniec si 

budú môcť vyzdvihnúť zľavnené vstupenky na 

Obecnom úrade v dobe od 1. do 14. júla 2010. 

Vstupenky budú vystavené na meno občana 

s trvalým pobytom v našej obci a platná 

vstupenka bude iba s preukazom totožnosti 

pri vstupe. Cena zľavnenej vstupenky je 3,50 

€. Pre deti aj tento rok sú pripravené atrakcie 

zdrama.

Viac informácií nájdete na www.ripfest.

sk, www.velkeripnany.sk, www.behynce.sk, 

www.tiketportal.sk

S. Szkubaň - najlepší brankár halové-

ho turnaja v Urminciach

Mužstvo žiakov OFK Veľké Ripňany 2010
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