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„Veľká noc jar nesie v batôžku od slnka, 
budí sa príroda, tok šťastia zažblnká. 
Maľujže dievčička farebné vajíčka, 

aby si mala čím obdariť Janíčka. 
Janíčka, Dušana, okúpu ťa zarána,

 rumeň sadne na líčko, keď im podáš vajíčko.“

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov plné pokoja,  
radosti a pohody Vám želá starosta obce,  

poslanci Obecného zastupiteľstva  
a pracovníci Obecného úradu vo Veľkých Ripňanoch.
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Minister životného prostredia László Sólymos 

získal podporu vlády a parlamentu v prípade zá-
kona o poplatkoch za uloženie odpadov. Vďaka 
novému systému suma, ktorú obce zaplatia za 
skládkovanie  zmesového  odpadu,  závisí  od 
úrovne  jeho  vytriedenia.  Zákon  má  účinnosť 
od 1.  januára 2019.   Schválenú výšku sadzieb 
upravuje Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., 
ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov. 

„Cieľom  nového  zákona  nie  je  vyberať  čo 
najviac peňazí od obcí na poplatkoch za sklád-
kovanie,  ani  obce  trestať.  Cieľom  je  motivovať 
obce  viac  triediť,“  vysvetlil  minister  Sólymos  
s tým, že suma sa bude v nasledujúcich troch 
rokoch postupne zvyšovať.  (viď  tabuľka).   Plá-
nované  zmeny  pocítia  predovšetkým  obce,  
v ktorých  je miera  triedenia odpadu veľmi níz-
ka. Naopak  - obce,  ktoré poctivo  triedia môžu 
mať v konečnom dôsledku poplatky nižšie ako  
v  súčasnosti.  Bude  to  koniec  skládkam  odpa-
du?  „Aktuálne poplatky za skládkovanie patria 
medzi najnižšie v rámci celej EÚ, vďaka čomu 
sa zo Slovenska stala skládková veľmoc, keďže 
až dve tretiny odpadu končia na skládkach. Je 
preto najvyšší čas to zmeniť,“ Sadzby za ukla-
danie  jednotlivých druhov odpadov na skládky 
sú od 1.1. 2019 zvýšené.. Uvádzame ich v na-
sledujúcich tabuľkách.

Položky  a  sadzby  za  uloženie  zmesového 
komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného 
odpadu (20 03 07) na skládku odpadov €/t

Položka Úroveň 
vytriedenia 

komunálneho 
odpadu

Sadzba za príslušný rok 
v € . t-1

2019 2020 2021

1 < 10% 17 26 33
2 10 - 20% 12 24 30

Položka Úroveň 
vytriedenia 
komunálne-
ho odpadu

Sadzba za príslušný 
rok v € . t-1

2019 2020 2021

3 20 - 30% 10 22 27
4 30 - 40% 8 13 22
5 40 - 50% 7 12 18
6 50 - 60% 7 11 15
7 > 60% 7 8 11

A ako separujeme, v našej obci? Bohužiaľ za 
minulý rok sme vyprodukovali až 540 ton zmeso- 
vého odpadu a vytriedili – vyseparovali sme nie-
čo nad 15 % odpadu. Je to veľmi málo. Za túto 
čiastku vyseparovaného odpadu si priplácame 
v  tomto  roku ku skládkovému poplatku 28, 80 
za tonu ešte poplatok (viď tabuľka) vo výške 12 
Euro  za  tonu  zmesového  odpadu  (minulý  rok 
to bol popatok 5 Euro). V prípade že tento po-
diel vyseparovaného odpadu bude v rozmedzí 
10-20  %  vyseparovaného  odpadu,  zaplatíme  
v roku 2020 sumu 24 Euro a v ďalšom roku 30 
Euro  za  tonu  zmesového  odpadu  !!!  Poplatok 
za komunálny odpad sme ponechali na úrovni 
12  Euro  za  osobu  a  kalendárny  rok,  čo  je  už 
za  hranicou  rentability.  Okolité  obce  už  zdvihli 
poplatok v tomto roku na sumu okolo 20 Euro, 
mestá  sú  za  hranicou  30  Euré  na  obyvateľa  
a rok. Myslím, že zdražovaniu sa  nevyhneme aj 
my v budúcom roku ak nebudeme dostatočne 
triediť a budeme tvoriť komunálny odpad v tom 
množstve ako doteraz! 

Vyzývam Vás vážení spoluobčania na zamys- 
lenie sa nad tým, čo vhadzujete do nádoby na 
komunálny odpad, či nie je priestor a vôľa začať 
separovať odpad z domácností. Ak neprídeme 
k  rozumu budeme musieť platiť. Nájsť  správny 
kľúč na trestanie alebo nápravu tých, ktorí tvoria 
odpad a neseparujú je veľmi ťažké a je na uvá-
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žení nás všetkých či budeme „solidárni“ s tými, 
ktorí  to  nechcú  a  odmietajú  separovať  odpad  
z domácností. Každý má možnosť zdarma odo-
vzdať  plasty  (obaly,  PET  fľaše,  fólie,  kelímky), 
papier,  kovové  obaly,  TETRA  pack,  do  vriec, 
do  kontajnerov  na  to  určených,  umiestnených 
v obci, sklo do kontajnerov a na zbernom dvore, 
bio odpad na zberný dvor, textil do kontajnerov. 
Novinkou je zber  jedlého oleja v PET fľašiach, 
ktoré môžete odovzdať do kontajnerov (pri po-
travinách Danka Štetková a v Behynciach v se-
paračnom kiosku pri JU&RO). Prosím Vás ne- 
vylievajte  v  žiadnom prípade olej  do  kanalizá-
cie. Ďakujem, že nevhadzujete vlhčené utierky 
do kanalizácie, tie tam nepatria. Spôsobuje nám 
to obrovské problémy a je pre nás všetkých ťaž-
ké udržať prevádzku kanalizačnej siete na úrov-
ni poplatku 20 Eur za osobu a rok.

ČIERNE SKLÁDKY
Problém,  ktorý  neustále  pretrváva  sú  čier-

ne  skládky  a  vyhadzovanie  odpadkov  voľne  
v obci, pietne miesta ako cintoríny nevynímaj-
úc. Pred zimou sme zlikvidovali čierne skládky  
v „behynskej piesočnici“,  nad ulicou Pri zvonici, 
pod Vieskou,  železničná  stanica, Vinohradská 
ulica a iné. Prišla jar a v marci sme opäť upra-
tovali  niekoľko  ton  z  piesočnice.   Všetko  je  to  
z  rozpočtu  obce,  čiže,  platíme  to  všetci  aj  za 
„darebákov“,  ktorí  si  stále  myslia,  že  obecná 
kasa  znesie  všetko.  Najlepším  spôsobom  je 
pravdepodobne  represia,  alebo  zamyslenie 
nás  všetkých  ako  potrestať  tých,  ktorí  si  neu-
vedomujú že už je 21. storočie a „topíme sa do-
slovne v odpadkoch“. Prosím všímajte si okolie,  
v chotári obce a upozorňujte tých, ktorí tak robia 
o škodlivosti nám všetkým, prípadne sa obráťte 
s týmito poznatkami na obecný úrad..

ZBERNÝ DVOR
Na  zberný  dvor  je  možné  priniesť  odpad, 

ktorý  sa  dá  recyklovať.  Nie  je  možné  prinášať 
nevyseparovaný  odpad,  ako  to  bolo  zvykom 

doteraz.  Nemôžeme  si  dovoliť  vyvážať  takmer 
každý týždeň niekoľko ton komunálneho odpa-
du. Stáva sa veľmi často, že odpad je privážaný 
zo susedných obcí, kde nie je zriadený zberný 
dvor, pretože ho privážajú občania našej obce 
ako doprovod. Na zberný dvor je možné dová-
žať  naďalej  bio  odpad  triedený  zvlášť  konáre 
stromov  a  zvlášť  trávu.  Do  každej  domácnosti 
je  vydaný  kompostér  zdarma,  prosím  tých, 
ktorí  si  kompostér  nevyzdvihli,  aby  tak  urobili 
podľa  inštrukcií na web stránke obce. Nábytok 
je možné priviesť zdarma v rozobranom stave,  
v  prípade  sedacích  súprav  oddeliť  čalúnené 
časti  od  lepenky  a  riadiť  sa  pokynmi  pracov-
níkov obce. Sklenené výplne (nie  lepené sklo)  
a sklo  je možné priniesť  zdarma,  taktiež elek-
tro odpad a žiarivky. Drobný stavebný odpad je 
možné zdarma odobrať do 300 kg  za domác-
nosť  a  rok  (prívesný  vozík  osobného  vozidla). 
Skôr ako budete vyvážať tento odpad na zberný 
dvor  je nutné vyzdvihnúť si z Obecného úradu 
doklad na vývoz. Väčšie množstvo stavebného 
odpadu  je  možné  vyviesť  za  poplatok  10  Eur  
za  tonu  iba  z  nehnuteľností  na  území  obce. 
Obec vlastní mostovú váhu, na ktorej sa odváži 
tento odpad (pre porovnanie za tonu stavebné-
ho odpadu zaplatíte na skládke Bojná 20 Eur). 

PNEUMATIKY
Často  tento  odpad  končí  na  nelegálnych 

skládkach  v  prírode,  či  v  garážach  a  pivni- 
ciach.  Rozklad  gumovej  pneumatiky  pritom  tr- 
vá  v  prírode  200  až  300  rokov.  Okrem  toho 
môže takáto pneumatika v prírode ľahko vzbĺk-
nuť a pri horení následne uvoľňovať do ovzdušia 
škodlivé látky. Tomu sa dá jednoducho zabrániť 
a  vodiča  to  nestojí  prakticky  nič.  Od  1.  januá-
ra 2016 sú totiž pneuservisy povinné zadarmo 
zabezpečiť spätný zber ojazdených pneumatík 
keď ich predáva či prezúva aj bez ich predaja. 
To  všetko  bez  ohľadu  na  značku  pneumatiky, 
počet kusov a bez podmienky viazania na kúpu 
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nove pneumatiky alebo iného tovaru. V praxi by 
to teda malo fungovať tak, že pokiaľ si prídete 
do servisu vymeniť počas sezóny (alebo mimo 
nej) pneumatiky na aute, staré poškodené ale-
bo  ojazdené  môžete  ponechať  v  pneuservise. 
A  to  aj  v  prípade,  že  nové  pneumatiky  máte 
kupované na inom mieste. Povinnosť spätného 
zberu pneumatík majú pneuservisy aj v prípa-
de, keď im pneumatiku len prinesiete - pokojne 
aj pešo. Platí  to nielen pre pneuservisy, ale aj 
predajne pneumatík v podobe kamennej alebo 
internetovej  prevádzky.  To  všetko,  samozrej-
me,  zadarmo.  Možnosť  spätného  zberu  majú 
aj obce, a to na miestach určených všeobecne 
záväzným nariadením a po uzatvorení zmluvy 
s výrobcom, alebo Organizáciou zodpovednosti 
výrobcov, ktorou je napríklad ELT Management 
Company  Slovakia  s.r.o  (ELTMA).  Aj  napriek 
tomu, že povinnosť spätného zberu  je aj v sa-
motnom zákone, niektorí distribútori ešte stále 
odmietajú  pneumatiky  prevziať,  nemajú  ozna-
čené miesto spätného zberu alebo vykonávajú 
zber za poplatok. „Ak by pneuservis vyžadoval 
peniaze za spätný zber,  išlo by o vážne poru-

šenie  zákona. Toto  porušenie  môže  motorista 
nahlásiť  na  okresnom  úrade  alebo  Slovenskej 
inšpekcii  životného  prostredia.  Odporúčame 
tiež nechať si blok z kúpy pneumatiky, pretože 
práve na ňom je uvedený recyklačný poplatok.“ 
To  platí  aj  pri  odmietnutí  prevziať  pneumatiku. 
Veľkí  giganti  ako  značky  Bridgestone,  Good- 
Year, Michelin, Pirelli  či Continental  aj  nad  rá-
mec zákona vykonávajú zber a likvidáciu použi-
tých pneumatík - bezplatne. Pomáha im v tom aj 
spomínaná organizácia ELTMA a ako informuje, 
jednoduchým objednaním cez internet vedia ná-
sledne zadarmo zo servisov vyzbierané pneu- 
matiky vziať.

JARNÉ UPRATOVANIE
Ďakujem  všetkých  spoluobčanom  v  Behyn- 

ciach,  ktorí  sa  postarali  o  jarné  upratovanie 
dňa 6.4.2019. Základná škola bude organizovať 
upratovanie obce pri príležitosti Dňa Zeme dňa 
17. 4. 2019 a Veľké Ripňany čaká upratovanie 
v  sobou  dňa  27.4.,  pridajte  sa  k  našej  výzve  
a spoločne skrášlime našu obec. (bližšie  infor-
mácie str. 20)

Jozef Krištof

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Chaláni Dávid
Belaň Dávid

Vitajte medzi nami!

Manželstvo uzavreli:
Ing. Miroslav Minks a Ivana 

Hanzlíková

Opustili nás:
MVDr. Minks Miroslav

Mokošová Margita
Urminská Helena

Kuna Alfons
Štefkovičová Jarmila
Mgr. Kúdela Rudolf
Chmelinová Helena

Kučera Vladimír

Hertel Michal

Spomíname!

Okrúhle životné 
jubileá oslavujú:
Adamovičová Soňa

Kapustová Anna
Herák Miloš 

Judáková Emília
Varšava Peter

Chalániová Hana

Jančovič Peter
Mgr. Mazáková Ľubica

Herdová Mária
Kukla Štefan

Ševčík Zdenko
Rybanský Ján

Gogolová Janka

Barát Július
Lendel Viliam

Neumannová Božena
Stručka Ľubomír
Antalíková Oľga

Petluš Ján
Merašická Mária

Gulaba Jozef
Herda Ján

Fuksíková Jana
Zelinka Dominik

Šišková Alžbeta
Lendel Rudolf

Režo Jozef
Pavlovič Ján

Glosová Margita
Pavlovič Miloš

Doležaj Vladimír

Gáliková Drahomíra

Frťala Jozef
Rác Ján

Šiška Marian
Dovičinová Anna
Rybanský Gustav

JUDr. Švihorík Jozef

Ing. Matejovič Jozef
Rybanská Irena
Králiková Emília
Chaláni Miroslav

Marušic Eduard

Krajčírová Zlatica

Jančovičová Jolana
Janošková Gabriela

Sýkora Peter

Blahoželáme!
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PLÁN AKTIVÍT OBCE

30.04.2019
Prvý máj a májová veselica (Dychová hudba Ripňančanka, DHZ)

Stavanie mája, veselica. Kultúrny dom Veľké Ripňany, Behynce

04.05.2019 Okresná hasičská súťaž (DHZ) – Areál OFK Veľké Ripňany

11.05.2019
Krojovaná veselica s dychovou hudbou Šardičanka 
- Kultúrny dom Veľké Ripňany

12.05.2019 Deň matiek – KD Veľké Ripňany

31.05.2019 Kvapka krvi (ÚS ČK) – KD Veľké Ripňany

01.06.2019
Deň detí ( spolky obce Veľké Ripňany) – KD Veľké Ripňany, 
multifunkčné ihrisko Behynce

15.06.2019
2. ročník medzinárodnej hasičskej súťaže o pohár starostu obce 
- Areál OFK Veľké Ripňany

14.07.2019  Vatra zvrchovanosti (ÚS ČK, Airsoft team) KD Veľké Ripňany

20.07.2019  MA-FI-JA festival – KD Behynce

31.08.2019 FAZUĽA fest – ukončenie prázdnin , Areál OFK Veľké Ripňany

26.09.2019 Kvapka krvi (ÚS ČK) – KD Veľké Ripňany

12.10.2019
Hodová zábava Veľké Ripňany

Hodová zábava Behynce

13.10.2019 Hody

24.10.2019 Deň seniorov (Jednota dôchodcov) KD Veľké Ripňany

25.10.2019  Uvítanie do života detí narodených v roku 2018 – KD Veľké Ripňany

07.12.2019
Floriánske vianočné trhy – Reštaurácia sv. Florián

Príchod sv. Mikuláša Behynce – KD Behynce

08.12.2019 Hlavina, divadlo z Radošiny – predpremiéra

14.12.2019 Tvorivé vianočné dielne – KD V.Ripňany

18.01.2020 Obecný ples – KD Veľké Ripňany
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VO VEĽKÝCH RIPŇANOCH

Obecné  zastupiteľstvo  na  svojom  2.riad- 
nom zasadnutí dňa 18. 03. 2019 sa zaoberalo 

1.  Informáciou  o  realizovaných  projektoch  – 
„Obecný úrad - Zvýšenie energetickej účinnosti 
existujúcej  verejnej  budovy“  –  zo  SIEA:  Ten- 
to  projekt  bol  po  stavebnej  časti  ukončení,  
po finančnej stránke čakáme na schválenie zá-
verečnej monitorovacej správy projektu .Celko-
vo bolo preinvestovaných 146 761, 39€. 

V marci tohto roku sa začal realizovať projekt 
„Komunitné  centrum-zástavka vo Veľkých Rip-
ňanoch  -  rekonštrukcia,  v  priestoroch  bývalej 
železničnej stanice .Stavebné práce sú realizo-
vané prostredníctvom firmy KANGO s.r.o. Vozo-
kany, kde je schválená čiastka na preinvestova-
nie NFP vo výške 175 176,47€.

2.  Na  ostatných  pripravovaných  projektoch  sa 
pracuje priebežne a  čaká sa na ich schválenie.

3. Jednotlivým poslancom OZ boli pridelené 
časti obce podľa ulíc. Obyvatelia obce sa môžu 
obráti na poslancov s  ich požiadavkami, s pri-
pomienkami.

Štefan Glos – Muškátová, Nábrežná, Majer-
ská 

Miroslav Bosý  –  Kút,  Vieska,  Hlohovecká 
(od Vinohradskej smer Hlohovec)

Roman Mazák – Nová, Studená dolina, Poš-
tová, 

Ing. Jaroslav Nováčik  – Vinohradská,  Hlo-
hovecká (od Vinohradskej smer Topoľčany) 

Mgr.Eva Nováčiková – Topoľčianska (od 60 
smer Hlohovec), Obsolovská, Nitrianska

Peter Varšava – Hlavná (KD smer Veľké Rip-
ňany), Okružná, Staničná, Družstevná – Dolné 
Behynce

Miroslav Lesay - Hlavná (KD smer Radoši-
na), Pri Zvonici - Horné Behynce

Stanislava Vavrečková - Mládežnícka, Škol-
ská

Zdenko Ševčík  –  Piešťanská, Topoľčianska 
(od 60 smer Topoľčany), Mlynská

Obecné zastupiteľstvo na svojom 3. riadnom 
zasadnutí dňa 4. 4. 2019 prerokovalo:

1.  odkúpenie  pozemku  v  k.ú Veľké  Ripňany 
parc. CKN č. 91/2 a CKN č. 91/3, a odkúpenie 
budovy  skladu  palív  súp.  č.  486  spolu  v  navr-
hovanej sume 40 000, 00 €. Vlastníkom uvede-
ných  nehnuteľnosti  je  Milan  Rybanský,  bytom 
Chrabrany, Kovarská 99.

2. odkúpenie garáže súp. č. 607 nachádzajú- 
cej  sa  na  parc.  CKN  č.  136/9  a  parc.  CKN  
č. 136/10 v sume 2 000, 00 €. Vlastníkom gará-
že je Kozubík Pavol, bytom Lužany.

3.  Informácie  o  pripravovaných  aktivitách 
obce na rok 2019:

a) informáciu o projekte -Zelené obce v sume 
16  500,  00  € -  stromy  v  kontajneroch,  projekt 
zahrňa presnú špecifikáciu stromov, ktoré môžu 
byť zahrnuté v rámci projektu.

b) informáciu o projekte - Zateplenie DHZ-L5 
- hasičská zbrojnica

c) informáciu o podanom projekte - Jasle pre 
deti do troch rokov - rekonštrukcia MŠ Behynce

d) informáciu o projekte - Vodozádržné opat-
renia - verejné obstaranie - vyhlásené a zverej-
nené na webstránke

e)  informáciu  starostu  obce  o  vybudovaní 
trafostanice pre projekt CIZS, kde  je potrebné 
podať žiadosť rok vopred, aby sa mohlo začať s 
 prácami. Vybudovanie novej trafostanice zahŕ-
ňa 150 elektrických prípojok.

f)  informáciu o prekládke vysokého napätia, 
jeho umiestnenia do zeme na miestnom cintorí-
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ne vo Veľkých Ripňanoch
g)  informáciu  o  požiadavke  na  ZSE  na  od-

stránenie elektrických káblov pri prečerpávacej 
stanici v blízkosti pohostinstva Bistro pod Bre-
zou.

h)  informáciu o pripravovanej krojovanej ve-
selici, za účasti zahraničných hostí. Veselica sa 
uskutoční 11. 5. 2019 v kultúrnom dome Veľké 
Ripňany

Fašiangy poznáme z územia stredoeurópske-
ho priestoru, a najmä z nášho, ešte v predkres-
ťanskom  kontexte.  Boli  to  obchôdzky  slúžiace 
na  privolanie  jari  rôznymi  magickými  spôsob-
mi. Toto obdobie poznali aj východní Slovania,  
u ktorých sa slávili  v podobe  „maslenice“. Sa-
motný názov hovorí, že to bolo obdobie bohaté 
na kalorické jedlá. Naši predkovia žili a stravo-
vali sa veľmi striedmo, ale počas fašiangov pred 
pôstom zvyčajne jedli do sýtosti. Medzi tradičné 
jedlá  sa  radili  fánky,  šišky,  pampúchy,  záviny 
a zabíjačkové špeciality. V súčasnosti  ide skôr 
o  zábavu,  ale  v  minulosti  mali  masky  rituálny 
význam.  Tie  fašiangové  boli  najmä  zvieracie  
a vyzerali strašidelne. V prvej polovici 20. storo-
čia k maskám pribudol aj vojak so šabľou a prá-

ve na túto šabľu napichovali gazdiné potravino-
vé podarúnky. Fašiangové obchôdzky a zábavy 
vrcholili  na spoločnej  veselici  v krčme, kde sa  
z naturálií zozbieraných po celej dedine vystroji-
la hostina spojená s tancovačkou a o polnoci sa 
pochovávala basa. 

V podobnom duchu sme oslávili  fašiangy aj  
v Behynciach v nedeľu 3. marca. Kultúrny dom 
sa  zaplnil  deťmi  v  krásnych  maskách,  takmer 
každý priniesol nejakú doma upečenú dobrôtku 
a nechýbala ani výborná huspenina. Fašiango-
vú náladu nám navodil folklórny súbor POVOJA 
a do  tanca zahrali chlapci z hudobnej skupiny 
NOVÁ STOPA. Ďakujeme každému kto sa ako-
koľvek zapojil sa do príprav, obetoval svoj čas 
a energiu.

FAŠIANGY- BEHYNCE
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Ako basa Etela 
na dovolenku letela...
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Ako basa Etela 
na dovolenku 
letela...
Kolobeh  kultúrneho  života  v  našej  obci,  ale 

aj  vo  svete  sa  neustále  opakuje.  Tak,  ako  sa 
opakujú každým rokom ročné obdobia, opakujú 
sa aj  sviatky  s ním súvisiace. Presne preto  je 
dodnes zvykom, že po sviatkoch pokoja a mieru 
– Vianoc, prichádzajú Fašiangy! Obdobie, ktoré 
podľa  slov  starých  materí  a  internetového  vy-
hľadávača, ktorý dúfame netreba menovať, trvá 
od 6. januára (sviatku Troch kráľov) až po Popol-
covú (škaredú) stredu. 

Udržiavanie  a  zachovávanie  ľudových  tradí-
cií a zvyklostí je pre našu dedinskú spoločnosť  
a  kultúru  veľmi  dôležité!  Dokonca  až  natoľko,  
že my, ako členovia FS Ripin sme sa opäť roz-
hodli ukázať obci a svetu svoje herecké, taneč-
né, spevácke a iné talenty, a zorganizovali sme 
akciu „Pochovávania basy Etely.“ Všetci členo-
via sme sa  jednotne zhodli, že basu pochová-
me v poslednú fašiangovú sobotu, t. j. 2. marca 
2019. I tak še i stalo 

Kreativita  produkčného  tímu,  ktorý  bol  pod 
vedením najmä Katarínky Borbélyovej a Maťky 
Krištofovej  nemala  konca  kraja,  a  preto  prišli  
s nápadom, že basa Etela bude  letieť  lietadlom! 
A tak vážení a milí, basa naozaj na dovolenku 
letela. Moc si ju síce neužila, ale za to tento svet 
opustila v spoločnosti samých dobrých ľudí – le-
tuškou  a  pilotkou,  Cupinou  a  Lupinou,  pánom 
sťažovateľom a jeho manželkou, podnikateľkou 
Antriou a jej synom Heliodorom, dóóchodkyňa-
mi  a  jeho  velebnosťou pánom  farárom, Maruš 
a  Kájom,  a  na  záver  cigánkou  a  napraveným 
„skínhedom“.

Poďakovať  by  sme  sa  chceli  mládencom  
z DHZ Veľké Ripňany – Radoslavovi Herákovi, 

Patrikovi  Herákovi,  Andrejovi  Hertelovi  a  Ada-
movi Kupcovi, ktorý prejavili ochotu s nami vy-
stupovať  v  programe  a  odprevadili  basu  Etelu 
na cestu 40 dní ticha bez hrania.

Poďakovať  by  sme  chceli  členom  Klubu 
jednoty  dôchodcov,  ktorí  ako  po  iné  roky,  tak 
aj  tento  rok,  pripravili  pod  vedením  pani  Evky 
Adamkovičovej chutné šišky a fánky.

Pozvali  sme  vás  na  túto  výnimočnú  udalosť 
naozaj  všetkých, a  veruže milí  občania aj  vás 
mnoho prišlo, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. 

Ohlasy  na  naše  veľdielo  boli  natoľko  pov- 
zbudzujúce a jasajúce, že sme sa rozhodli, že 
ak  Boh  dá,  a  motyka  vystrelí,  a  naše  zdravie 
bude slúžiť, tak i o rok vás s radosťou a novým 
príbehom pozveme na pochovávanie basy Ete-
ly 2020. (fotogaléria str. 10-11)

Májová kvapka krvi
2019
Miestny spolok SČK Veľké Ripňany oznamu-

je dobrovoľným darcom krvi,  že dňa 31. mája 
2019 sa  uskutoční  v  kultúrnom  dome  vo Veľ- 
kých Ripňanoch darovanie krvi od 7. 30 hod  -  
- do 11. 30 hod. Odber bude realizovaný v spo-
lupráci  s  NTS  Nitra  a  obecným  úradom Veľké 
Ripňany.
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V sobotu 6. 4. 2019 sme mali v obci Behynce 
1. jarnú brigádu. Počasie nám celkom neprialo, 
začiatok sme museli posunúť o hodinu neskôr, 
ale  potom  sa  slniečko  na  nás  usmievalo.  Za-
merali  sme  sa  hlavne  na  vyčistenie  verejných 
priestorov  po  zime  (cintoríny,  autobusové  zá-
stavky,  okolie  detského  ihriska  a  kultúrneho 
domu) ako aj vyčistenie chodníkov a dažďovej 
kanalizácie.  V  troch  častiach  obce  (1.  dolný 
cintorín,  2.  areál  kultúrneho  domu,  3.  horný 
cintorín)  boli  umiestnené  kontajnery  a  vrecia 

na  plastový  a  iný  odpad.  Dve  skupiny  vyčistili 
cintoríny od odpadkov, náletových drevín, poza-
metali  prístupovú  cestu,  autobusové  zastávky 
a pod. V strede dediny išlo hlavne o vyčistenie 
okolia  kultúrneho  domu,  chodníkov  a  auto- 
busových zastávok a detského  ihriska. Viditeľ- 
ne krajšia obec nás všetkých teší. Pochvala pat- 
rí všetkým dospelým aj deťom. Ak si takúto ak-
ciu raz za čas zopakujeme budeme všetci hrdí, 
že máme krásnu obec.

JARNÉ UPRATOVANIE
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Dňa 6.4. si naša obec pripomenula 74. výro-
čie oslobodenia obce Červenou Armádou.

Pri tejto príležitosti zorganizovali dobrovoľníci 
z  Miestneho  Spolku  Červeného  Kríža  v  spo-
lupráci  s Obcou Veľké Ripňany, členmi  folklór-
neho  súboru  Ripin  a  miestnymi  dobrovoľnými 
hasičmi spomienkovú akciu.

Tá začala v dopoludňajších hodinách pri pa- 
mätníku padlým vo svetových vojnách pri miest-
nom  kostole  pietnou  spomienkou  a  kladením 
venca na počesť všetkým, ktorí obetovali to naj-
cennejšie  v  boji  za  slobodný  život  bez  tyranie 
a útlaku. Práve túto obetu v krátkom príhovore 
spomenul  aj  starosta  Veľkých  Ripnian,  PhDr. 
Jozef  Krištof  a  zdôraznil  tiež  akým  šťastím  je 
pre  náš  národ  skutočnosť,  že  vojnu  poznáme 
už len z rozprávania starých rodičov a väčšina 
ju nemusela zažiť na vlastnej koži.

Po  slávnostných  salvách  sme  sa  presunuli 
na rybník – Ripniansku Maru, kde bola pripra-
vená  opekačka  a  občerstvenie  pre  všetkých 
zúčastnených, ale hlavne pre deti, ktoré si pri-
šli do prírody užiť prvé jarné dni. Počasie nám 
síce zo začiatku veľmi neprialo, slabý dážď veľa 
ľudí odradil, ale neskôr sa ukázalo slnko a deň 
bol hneď teplejší a príjemnejší. To hneď využi-

li  naši  dobrovoľný  hasiči  a  s  pýchou  všetkým 
predviedli svoju novú techniku. Pozvanie prijali 
aj dobrovoľný členovia Stráže Prírody pri Chrá-
nenej Krajinnej Oblasti Ponitrie  s  ktorými  sme 
sa rozprávali hlavne o potrebe ochrany prírody, 
separácii  odpadu a úskaliach  s  ktorými  sa pri 
každodennej práci stretávajú. 

Hlavným lákadlom pre všetkých však boli ne-
pochybne  ukážky  bojov  z  obdobia  2.  svetovej 
vojny.  Krvavé  boje  medzi  Červenou  Armádou  
a  Wehrmachtom  nám  predviedol  klub  vojen- 
skej histórie Červená Hviezda, ktorý  je už  tra-
dične hosťom tohto podujatia.

Zdravotný dohľad nám zabezpečovali členky 
Územného  Spolku  Červeného  Kríža  v  Topoľ-
čanoch, ktoré nám na záver vysvetlili a opísali 
postupy  záchrany  života  v  predlekárskej  prvej 
pomoci.

Na záver mi zostáva už  len poďakovať všet-
kým  dobrovoľníkom  a  organizáciám,  ktorí  ne-
zištne pomohli, alebo inak podporili túto, už tra- 
dičnú akciu. Tak teda o rok dovidenia.

Štefan Julini, Miestny  
Spolok Slovenského Červeného Kríža, Veľké Ripňany

(fotogaléria str. 12)

POCHOD OSLOBODENIA OBCE

OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ
OLYMPIÁDY
Dňa 7. 2. 2019 sa zúčastnili žiačky našej ško-

ly 47. ročníka geografickej olympiády. Okresné 
kolo sa konalo v Topoľčanoch. Školu reprezen-
tovali  žiačky 5. A  triedy – Alexandra Buziková 
a  Alexandra  Šimonová,  žiačka  8.  A  –  Sabína 
Ozimáková  a  9.  A  Alexandra  Frťalová.  Testy 
boli  rozdelené  na  monotematickú  časť  okres 
Topoľčany  a  praktickú  časť.  V  kategórii  G  sa 

Alexandra  Buziková  umiestnila  na  7.  mieste, 
bola úspešná s počtom bodov 65 a Alexandra 
Šimonová mala 54 bodov. V kategórii E – 8. a 
9.  ročník  sa  Alexandra  Frťalová  umiestnila  na  
14. mieste (66 bodov) a Sabína Ozimáková na 
15. mieste (66 bodov) boli úspešné.

Ďakujeme za reprezentáciu školy.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
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OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY
Dňa 14.2.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili 11.ročníka dejepisnej olympiády. Okresné kolo 

sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ Gogoľova, Topoľčany. Našu školu reprezentovali v kategórii D (žiačky 
8. roč.) Sabína Ozimáková a Nikola Laciková, v kategórii C (žiaci 9. roč.)Alexandra Novosadová, 
Šimon Masarovič. Žiaci sa pripravovali pod vedením Mgr. J. Jančoviča a Mgr. T. Holienčina. Súťaž 
pozostávala z troch častí – z monotematického celku „Československo v rokoch 1968 až 1989“,  
z učiva príslušného ročníka a regionálnych dejín okresu Topoľčany. Žiaci museli v príprave preštu- 
dovať veľké množstvo materiálov a dejepisného učiva. V okresnom kole boli úspešní. To znamená, 

že získali viac ako 60 
bodov. S. Ozimáková 
sa  umiestnila  na  5. 
mieste,  N.  Laciková 
na  6.  mieste  v  ka-
tegórii  D.  Žiačka  A. 
Novosadová  bola  na  
6. mieste, Š. Masaro-
vič skončil na 8. mies- 
te v kategórii C.

Ďakujeme  žiakom 
za  úspešnú  repre-
zentáciu našej školy.

BRUSHER (CURAPROX) – SPRÁVNA 
STAROSTLIVOSŤ O ÚSTNU DUTINU
Brusher  je  pokračovaním  osvetového  pro-

gramu Dental Alarm. Je k dispozícii pre žiak- 
ov  8.  a  9.  ročníka  základných  škôl,  preto  
sa  naši  ôsmaci,  prihlásili  do  toho  progra-
mu.  Brusher  zahŕňa  2  stretnutia  so  školiteľ-
mi.  Prvé  stretnutie  sa  uskutočnilo  15.  mar- 
ca  a  druhé  22.  marca  2019.  Školiteľka  (štu-
dentka stomatológie) priniesla na prvé školenie  
2  zubné  kefky  Curapox  pre  každého  žiaka.  
Na  stretnutiach  sme  sa  venovali  4  kľúčovým 
oblastiam:
• dentálna hygiena - správna technika čistenia 

zubov
• anatómia - stavba zubov a všetko o nich
• výživa  - ako sa správne stravovať, aby zuby 

netrpeli



17 
strana

• patogenita - o chorobách zub- 
ov a ako im predchádzať

Správnu techniku čistenia zub- 
ov sme si  vyskúšali  aj  prakticky. 
Na záver sme si všetko zopako-
vali,  za  pozornosť  a  vedomosti 
sme  boli  odmenení  nálepkami, 
odznakmi a tetovačkami. Odteraz 
už len čisté a zdravé zuby! 

 
S. Ozimáková VIII.A

11. APRÍL 2019 
- DEŇ NARCISOV
Už  23  krát  ulice  Slovenska 

zaplavili žlté narcisy. Pripnutím 
kvetu  na  odev  a  dobrovoľným 
príspevkom  ste  tak  prejavili 
veľké  gesto  a  spolupatričnosť 
ľudom,  ktorí  bojujú  s  vážnou 
chorobou. Vďaka Vám sme po-
slali na účet Ligy proti rakovine 
sumu  1  847,  44  eur.  Zbierka 
sa konala v obciach Veľké Rip-
ňany, Behynce, Malé Ripňany, 
Lužany, Biskupová a Merašice. 

Ďakujeme.

HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN
Dňa 21.3. 2019 sa žiačky Timea Ba-

lážiková  zo  4.B  , Viktória  Švecová  zo  
7. B a Sabína Ozimáková z 8. A zúčast-
nili  obvodného  kola  prednesu  poézie  
a prózy Hviezdoslavov Kubín v Topoľ-
čanoch. Timejke  Balážikovej  sa  poda-
rilo  získať  pekné  2.  miesto  a  postup  
do  obvodného  kola  v  prednese  poé-
zie. Srdečne jej blahoželáme a želáme 
úspešné absolvovanie okresného kola.
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Po  úspešnom  roku  športových  súťaží  nás 
na  jeseň  2018  potešila  informácia,  že  nám 
MV  SR  pridelí  nový  protipovodňový  vozík. 
Táto  informácia  sa  stala  skutočnosťou a  v ok-
tóbri  sme  si  ho  boli  prevziať  na  Krajskom  ria-
diteľstve  Hasičského  a  záchranného  zboru  
v  Nitre.  Po  slávnostnom  akte  sme  z  rúk  mini-
sterky vnútra SR Denisy Sakovej a prezidenta 
HaZZ  Alexandra  Nejedlého  prevzali  kľúče  od 
nového  protipovodňového  vozíka  pre  našu 
obec.  Vo  vozíku  sa  nachádzajú  motorové  
a elektrické čerpadlá a prostriedky protipovod-
ňovej ochrany. Vozík  je prvou novou technikou 
pre našich hasičov po dlhých rokoch. Ďakujeme 
pánovi starostovi za jeho vynaložené úsilie. 

Aktivity  hasičov 
v  roku  2019  už 
každoročne  začí-
najú  fyzickou  prí-
pravou  v  telocvični 
ZŠ  vo  Veľkých 
Ripňanoch,  kde  si 
hasiči  zdokonaľujú 
nielen  zručnosť, 
ale  aj  kondičku. 
Vo  februári  sa  zú-
častnili  halovej  sú-
ťaže  zmenšených 
hasičských  druž-
stiev  v  Solčanoch  a  umiestnili  sa  na  peknom  
4. mieste. 

V spolupráci s Červeným krížom v našej obci 
sme absolvovali krátky kurz prvej pomoci, ktorý 
sa konal v prístavbe kultúrneho domu. Ďakuje-
me  za  spoluprácu  organizátorom  a  lektorkám  
z Červeného kríža Topoľčany.

Tradičnou udalosťou v obci pred blížiacim sa 
pôstom,  kde  sú  prítomní  dobrovoľní  hasiči,  je 
pochovávanie basy.  Je  to  tradícia,  ktorej  kore-

ne siahajú hlboko do histórie a hasiči boli vždy 
jej  neodmysliteľnou  súčasťou. V  našej  obci  sa 
po  dlhých  rokoch  pochovávania  basy  zúčast-
nili  aj  Ripňanskí  hasiči.  S  dôležitosťou,  ale  aj  
s humorom prispeli spoločne s ostatnými účin-
kujúcimi k peknému sobotnému večeru, za čo 
im patrí poďakovanie. 

Jar so sebou priniesla aj povýšenie hasičov 
podľa štatútu a splnenia podmienok do hodnos-
ti „STARŠÍ HASIČ“. Táto hodnosť bola udelená 
nasledovným  členom  DHZ:  Peter  Masarovič, 
Radoslav Herák, Patrik Herák, Branislav Šran-
ko, Adam Kupec, Martin Ončák, Andrej Hertel, 
Anton Vavris. Hasičom srdečne blahoželáme.

V  najbližšom  období  nás  čakajú  okresné 
previerky  priprave- 
nosti  (okresné  sú-
ťaže). Jedna z nich 
sa  tento  rok  bu- 
de konať aj vo Veľ- 
kých  Ripňanoch,  
dňa  4.  mája  2019  
o  13.  00  hod.  na 
miestnom  ihrisku. 
Súťažiť  sa  bude 
v  disciplínach  po-
žiarny  útok  a  šta- 
feta.  Zúčastnia  sa 
jej  súťažné  druž-

stvá hasičov z okresu Topoľčany. Všetkým na-
šim  hasičom  a  hasičkám  budeme  držať  palce 
pri reprezentovaní našej obce.

Ďalšou súťažou vo Veľkých Ripňanoch bude 
súťaž hasičov v požiarnom útoku, a to: „2. ročník  
o pohár starostu obce Veľké Ripňany“, ktorá sa 
bude konať na ihrisku 15 .6. 2019. 

Týmto  pozývame  všetkých  fanúšikov  hasič-
ského športu a obyvateľov obce na obe súťaže, 
aby nás prišli povzbudiť .

HASIČI INFORMUJÚ...
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Na záver sa chcem ešte obrátiť na deti a mládež našej obce a informovať nielen ich, ale aj ro-
dičov, že pripravujeme materiálne zabezpečenie pre mladých hasičov, ktorí si radi zašportujú  
a zmerajú sily s ostatnými hasičskými družstvami detí a mládeže.

Prajeme si, aby sme  to, čo sa nám podarilo po dlhých  rokoch obnoviť, neupadlo dostratena  
a zabudnutia z dôvodu chýbajúcich nasledovníkov a pokračovateľov tradície, ktorá je v súčasnej 
dobe veľmi krehká. 

Predseda DHZ J. Brezovák
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