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Počas týchto vianočných sviatkov nech si užijete pokoj,
oddych a spomalenie z každodenných stresov.
Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc
a naplní ich niečim špeciálnym.
Želáme vám toľko šťastia a odhodlania,
ako si želáte v tých najodvážnejších snoch.
Krásne prežitie vianočných sviatkov
Vám želá starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva
a pracovníci Obecného úradu vo Veľkých Ripňanoch.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA • APRÍL DECEMBER 2019
Narodili sa:

Opustili nás:

Bíro Lukáš
Geršiová Emma
Pavlovičová Melissa Mia
Hlobiková Barbora
Repková Dorota
Stanová Adela
Tarina Matias
Dubný Samuel
Trošan Filip
Skubanová Lucia
Lendel Marián
Ondreičková Liliana
Grolmusová Hana
Vadrnová Zoja
Rubal Oskar
Gális Maxim
Vitajte medzi nami!

MVDr. Minksová Lýdia
Barátová Anastázia
Drábik Ervín
Ing. Osúch Miloš
Bosý Jozef
Beňová Pavla
Košík Ján
Chalániová Agneša
Rebry Juraj
Hertel Miloš
Uhrák Milan
Šiška Ján
Spomíname!

Manželstvo uzavreli:
Miroslav Grolmus a Dominika Dvoranová
Ing. Marián Šiška a Veronika Zemková
Igor Jakubička a Mgr. Jana
Štefaňáková
Erich Danišík a Natália
Ferkovičová
Oleg Kondraťuk a Mária
Macháčová
Miroslav Legéň a Terézia
Brunovská
Juraj Pánik a Katarína
Mičinová
Jozef Gális a Mária
Hlobiková
Marek Srnka a Simona
Ferkovičová
Patrik Záhorský a Marcela
Mikulová
Jakub Krátky a Lucia Ducká
Ing. Rastislav Pargáč
a Ing. Petra Gašparovičová
Marián Oravec a Martina
Ševelová
Miloš Džačovský a Jana
Skubanová
Vladimír Ďuro a Ing. Simona Frťalová
Ing. Juraj Bédi a Lucia
Papšová
Blahoželáme!

Okrúhle životné
jubileá oslavujú:
Lukáčová Ľubomíra
Polák Jaroslav
Ing. Varšavová Ivana
Vakrčka Rostislav
Mokošová Iveta
Chalániová Dana
Krajčír Peter
Štefkovičová Angela
Pánik Juraj
Štetka Miloš
Frťalová Ingrid
Aberštíková Mária
Mgr. Prochásková Viera
Schubert Ivan
Majgot Rudolf
Oravcová Miriam
Rybanská Jana
Ďuračka Viliam
Štefkovič Ján
Stiene Peter
Kotlár Jaroslav
Sajtler Miroslav
Uhlíková Viera
Bc. Matejovičová Božena
Pavlovič Igor
Vetrík Vladislav
Chmelina Roman
Hertelová Jana
Kuricová Libuša
Bagová Anna
Pleška Igor
Králik Juraj
Ing. Kolka Ivan
Doležay Jozef
Chalupa Rastislav

Kozubíková Elena
Barátová Tatiana
Mokoš Dušan
Bernát Juraj
Obermajerová Emília
Machovič Jaroslav
Kubala Boris
Belobrad Ivan
Vakrčková Anna
Fačkovcová Eva
Lendel Miloš
Balážiková Aurélia
Mgr. Gašparovičová
Dagmar
Ponišťová Iveta
Kollárová Zlatica
Rebry Juraj
Csóková Darina
Kuric Jozef
Vaňovič Ivan
Rebryová Helena
Burgerová Eva
Macháč Daniel
Cirók Pavel
Hubinská Magdaléna
Balážiková Žoﬁa
Tomanová Dagmar
Futrošová Alena
Hanzlíková Mária
Danišíková Mária
Vaňovičová Alica
Balážik Marian
Hlobík Ľudovít
Šranková Mária
Frťalová Irena
Ing. Gašparovič Rudolf
Beňo Štefan
Štraus Viktor
Mikula Jozef
Poništová Štefánia
Dubný Ján
Valko František
Danišková Daniela
Hlobik Alexander
Macháčová Alena
Beňová Viera
Kukučková Anna
Lukačovičová Eva
Mgr. Kuchová Mária
Vaško Jaroslav

Andacká Margita
Urminský Vladimír
Mateičková Veronika
Gaťarová Magdaléna
Hrobská Anna
Stieneová Danuška
Frťalová Eva
Ing. Bečka Pavel
Rybanská Margita
Stankovská Marta
Summer Ján
Grolmusová Mária
Jelšic Jozef
Ing. Ondrejová Jolana
Kondrlová Marta
Košíková Jozefína
Hertel Vladimír
Čičmišová Marta
Frťala Jozef
Čičmiš Peter
Pániková Antónia
Magová Marta
Hanzlíková Mária
Obuchová Júlia
Šnegoň František
Kurucová Jolana
Mateička Ivan
Grolmus Karol
Pecháčová Veronika
Vlčková Eva
Hubinská Helena
Gaťár Ladislav
Ďuračková Emília
Mokrá Mária
Wolfová Mária
Kučerová Božena
Plšková Jozefa
Doležayová Mária
Chudý Štefan
Kusá Agnesa
Bernátová Helena
Štefaničáková Ľudmila
Zachárová Božena
Pecháč Vladimír
Mazáková Irena
Sigetová Valéria
Decheťová Mária
Chromá Katarína
Pavlovičová Mária
Lukáč Jozef
Blahoželáme!
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VO VEĽKÝCH RIPŇANOCH
Obecné zastupiteľstvo na svojom 5. riadnom
zasadnutí dňa 26. 6. 2019 prerokovalo:
a) Informáciou o výsledkoch výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Veľké Ripňany zo 17.júna 2019 predloženú Radou školy
pri Základnej škole s materskou školou Veľké
Ripňany.
Na základe výsledkov výberového konania zo dňa 17. 6. 2019 a v zmysle § 4 ods.4
a v súlade s § 3 ods.2 zákona č.596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov menuje starosta
obce Veľké Ripňany PaedDr. Andreu Pánikovú za riaditeľku Základnej školy s materskou
školou Veľké Ripňany na funkčné obdobie
01. 7. 2019 do 30.júna 2024.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1). Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Ripňany č.1/2019 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Veľké Ripňany- upravujúce stravovanie v školskej jedálni, vzhľadom na poskytovanie stravy
2). Žiadosť Ing. Daniely Kôpkovej o povolenie prechodu cez parcelu EKN č.1058/11
a CKN č.1087/1, ktorého vlastníkom je obec,
susediace s parcelou CKN č.1062/1, ktorého
vlastníkom je D.Kôpková. Poslanci OZ súhlasili
s povolením prejazdu.
3). Žiadosť o zmenu ordinačných hodín v ordinácii detského lekára MUDr. Mancovej a zníženie nájmu z dôvodu zníženia ordinačných hodín. Poslanci OZ sa uzniesli na znížení nájmu
na sumu 29,10 /štvrťročne.

4). Žiadosť p. Benovičovej - Pohostinstvo Papuča Veľké Ripňany o výmenu okien. Poslanci
obecného zastupiteľstva súhlasili s výmenou
okien z vlastných prostriedkov obce.
Na 6. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ripňany volebného obdobia
2018 – 2022, konaného 11.septembra 2019
poslanci prerokovali:
a). Informáciu o realizovaných projektoch:
• Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy - Obecný úrad
• Komunitné centrum „Zástavka“ vo Veľkých
Ripňanoch
• Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veľké Ripňany
• Prístavba – rozšírenie kapacity materskej
školy
• Zníženie energetickej náročnosti verejnej
budovy v obci Veľké Ripňany, časť Behynce
• Vodozádržné opatrenia v obci Veľké Ripňany
• Odvedenie dažďových vôd v obci Veľké Ripňany
• Wiﬁ pre Teba
• Garáž pre dobrovoľný hasičský zbor realizovaný cez MV SR
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
schvaľuje:
a.) predloženie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok na SO, Operačný program
Ľudské zdroje, Prioritná os 6, Špeciﬁcký cieľ
6. 1. 1., kód výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1,
názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Veľké Ripňany
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b.) konštatujte, že ciele projektu sú v súlade
splatným programom rozvoja obce a platným
územným plánom obce
c.) súhlasí so zabezpečením povinného spoluﬁnancovania projektu minimálne vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečením ﬁnancovania neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu
a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
d.) navýšenie rozpočtu na opravu chodníkov
ﬁrmou Babický vo výške 54000,00€
e.) odkúpenie pozemkov pri IBV Lúka na rozšírenie cesty v sume 5,00€/m2.
Obecné zastupiteľstvo dňa 13.decembra 2019
na svojom 7.riadnom zasadnutí prerokovalo:
A. Poslanci obecného zastupiteľstva
schválili:
1.) úpravu rozpočtu za rok 2019, deﬁnitívny
rozpočet na rok 2019
2.) rozpočet na rok 2020 a programový
rozpočet na rok 2020
3.) Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)
č.2/2019 - o dani z nehnuteľnosti a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 došlo k zvýšeniu
dane z nehnuteľnosti o 10% a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na sumu 21,00 EUR /osobu / rok.
4.) VZN č.3/2019 - o určení miesta a čase
zápisu detí do 1.ročníka základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti Obce Veľké Ripňany
5.) VZN č.4/2019 - o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území
obce Veľké Ripňany- uvedené VZN pojednáva
o výške ﬁnančných prostriedkov na rok 2020
pre MŠ, školskú jedáleň a školský klub detí,
v celkovej hodnote 228 000,00 EUR.
6.) VZN č.5/2019 - ktorým sa určujú pravidlá
času predaja v obchode a času prevádzky slu-

žieb na území obce Veľké Ripňany
7.) VZN č.6/2019 - o organizácií miestneho
referenda
8.) Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
9.) Dodatok č.1 ku smernici 2/2019 starostu obce o poplatkoch za služby poskytované
obcou, kde v bode 2 ods.g výška stočného sa
zvyšuje na sumu 22€/osobu a rok.
10.) Žiadosti o poskytnutie ﬁnančných
príspevkov organizáciam, spolkom a záujmovým skupinám pôsobiacim na území obce nasledovne:
• MS Slovenského červeného kríža 500,00
• Klub slovenských turistov Radošinka
200,00€
• Obecný futbalový klub – 12000,00€
• Poľovnícke združenie Dolina – 300,00€
• Dobrovoľný hasičský zbor – 1000,00€ - hasičská technika
• Ripín – 1500,00€
• ZO – Jednoty dôchodcov – 1000,00€
11.) žiadosť o odkúpenie pozemkov
vo vlastníctve obce - Chaláni Radovan, Vieska
682/257A parc. EKN č.1057 zastavaná plocha
a nádvorie, CKN č.1093/1, 1093/2 ostatné plochy - jej časť o výmere 180m²
12.) žiadosť Lucie Krajčíkovej, Veľké Ripňany,
ul.Mládežnícka736/138 A, o odpredaj pozemku
parc. CKN č. 256 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 402 m² v k.ú. Veľké Ripňany, ktorý je
vedený v liste vlastníctva obce Veľké Ripňany
č. 641. Predaj parcely je podľa zákona 138/1990
Zb., Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí - prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
13.) žiadosť Olivera Vlčeka, ul. Ľ.Zúbeka
3349/21, 920 01 Hlohovec, o odpredaj pozemku novovytvorená parc. CKN č. 711/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 706 m² v k.ú.
Veľké Ripňany je vedený v liste vlastníctva obce
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Veľké Ripňany č. 641. podľa vypracovaného
GP 48243337-133/2019 a to podľa § 9a ods. 8
písm. b/ zákona o majetku obcí - prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
14.) zámennú zmluvu medzi obcou a PD Radošinkou Veľké Ripňany nasledovne:
Vo vlastníctve Obce Veľké Ripňany - v kat. úz.
a obce Veľké Ripňany v celkovej výmere 42818
m2 LV 641 – extravilán obce (EO)
- parc. EKN č. 1117/4 orná pôda o výmere
40234 m2 v 1/1 (extravilán lokalita Staré Vinohrady)
- parc. EKN č. 633/3 orná pôda o výmere
2584 m2 v 1/1 (pozemok v extraviláne za bioplynovou stanicou a aj pod asfaltovou komunikáciou – obec bude vecné bremeno v práve
prechodu a prejazdu)
vo vlastníctve PD Radošinka – na výmenu
spolu : 8894 m2
kartastrálne územie Veľké Ripňany – 5514 m2
LV 1364 – intravilán obce - IO
- parc. EKN č. 708/4 trvalé trávne porasty (TTP)
o výmere 1970 m2 v 1/1 (pozemok pod ZŠ)
LV 1639 - IO parc.EKN č. 150 zast.plochy a nádvoria o výmere 76 m2 v 1/100, t.j. 1 m2
LV 270 – IO
- parc. EKN č.745/1 orná pôda o výmere 85 m2
v 1/1 (ul. Hlohovecká pred p. Kurucovou)
- parc. CKN č. 136/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 v 1/1 (ul. Majerská pod
garážami)
- parc. CKN č. 136/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 v 1/1 (detto)
- parc. CKN č. 136/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 v 1/1 (detto)
- parc. CKN č. 172/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 v 1/1 (Nová, pred p.
Macurom)

LV 1049 – IO, parc. EKN č. 92/1 TTP o výmere
217 m2 v 1/10 (t.j. 22 m2) – vedľa skladu palív
Tréningové ihrisko a cesta na ihrisko
LV 751 – IO, parc. EKN 625/1 TTP o výmere
3111 m2 v 127/480 - t.j. 823 m2
LV 682 – IO, parc. EKN č. 628/3 TTP o výmere
367 m2 v 122/315 - t.j.142 m2
parc. EKN č. 628/1 TTP o výmere 1097 m2
v 122/315 – t.j. 423 m2
LV 664 – IO, parc. EKN č. 627/1 TTP o výmere
452 m2 v ½ - t.j. 226 m2
parc. EKN č. 627/3 TTP o výmere 950 m2 v ½
- t.j. 475 m2
LV 905 IO,parc. EKN č. 624/3 orná pôda o výmere 4158 v 1/6, t.j.693 m2
parc. EKN č. 624/1 orná pôda o výmere 302
m2 v 1/6, t.j. 50 m2
LV 750 – IO parc. EKN č. 625/3 TTP o výmere
1626 m2 v 73/240, t.j. 495 m2
katastrálne územie Behynce – 3380 m2
Pozemky pod futbalovým ihriskom
LV 506 – IO, parc. EKN č. 258, orná pôda o výmere 2194 m2 v 2/3, t. j. 1463 m2
LV 659 – IO, parc. EKN č. 259 orná pôda o výmere 2676 m2 v 1/10, t.j. 268 m2
LV 508 – IO, parc. EKN č. 260 orná pôda o výmere 3607 m2 v 9/80, t.j. 406 m2
LV 278 – IO, parc. EKN č. 261 orná pôda o výmere 5086 m2 v 37/200, t.j. 941 m2
LV 782 – IO, parc. EKN č. 762 orná pôda o výmere 762 m2 v 1/35, t.j. 22 m2
Pozemok pod dolným cintorínom - nová časť
LV 197 – IO, parc. EKN č. 44 orná pôda o výmere 3359 m2 v 1/12, t.j. 280 m2
2. Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na
vedomie:
a) rozpočty na roky 2021 - 2022
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu obce Veľké Ripňany na rok 2020
c) plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na I.polrok 2020
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d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2018
e) žiadosť Vladimíra Kúdelu, Školská
457/171, Veľké Ripňany - odkladá sa na prejednanie na nasledujúce zasadnutie
f) informáciu o výchovno-vzdelávacej činnos-

ti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2018/2019 v ZŠ s MŠ Veľké Ripňany
g) žiadosť o náhradu škody - Ľubomír Šnegoň, Veľké Ripňany 341,– v hodnote 160,00€
za zničený porast kukurice v priestoroch IBV
Lúka, nesúhlasili s predloženou žiadosťou.

AKO SA ČERPAJÚ DOTÁCIE A EUROFONDY V NAŠEJ OBCI
Eurofondy – to je už takmer slovo, ktoré zdomácnelo a využívajú ho všetci politici, ale hlavne sa „premieľa“ v každej diskusii, či v televízii,
na sociálnych sieťach, či v pohostinstvách. Nie
je to však s nimi také jednoduché, ako sa to hovorí od stola. Nám, v našej obci sa darí v čerpaní dotácií zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov
Európskej únie čerpať na úrovni viac ako 4100
Euro na obyvateľa.Za posledných 10 rokov,
odkedy sme úspešne ukončili prvý európsky
projekt na území obce a to rekonštrukciu kultúrneho domu Vo veľkých Ripňanoch v roku 2009,
je to už 17 úspešných európskych projektov. Za
ten čas môžeme bilancovať a úspešne hodnotiť,
že získané peniaze s dotáciou 95 % (švajčiarske projekty s výškou dotácie 98 %) boli použité správne pre konečného prijímateľa – pre
obyvateľa obce. Veľmi veľa obyvateľov obce
ma oslovuje, prečo
sa nerobí to a tamto, prečo robíme to
a to. Je to z jedného prostého dôvodu. Takmer každý
týždeň vyjde výzva
z rôznych ministerstiev a inštitúcií na
predloženie projektu
o nenávratný ﬁnančný príspevok (NFP).
Vo výzve je aj dátum
predloženia projektu

a obyčajne je to 3 -5 mesiacov pri uzavretých
výzvach. V tomto čase je nutné mať myšlienku,
kde je možné danú výzvu uplatniť, Obecné zastupiteľstvo musí súhlasiť s projektom, vybrať
autorizovaného projektanta na vytvorenie projektu, nasledujú stavebné a územné konania,
vypracovanie a zdôvodnenie projektu, získanie
všetkých príloh, podanie projektu, veľakrát doplnenie a vysvetlenie projektu, po schválení nasleduje verejné obstarávanie na zhotoviteľa, samotné zhotovenie diela, kolaudácia, ukončenie
projektu. Každý polrok zasielate monitorovacie
správy. Čiže je to veľa, veľa práce kým prídete
do cieľa. Tento proces od výzvy po realizáciu je
zhruba 3-4 roky. Podľa obrázku vidíte čo všetko je za pripravovaným projektom – veľmi veľa
úsilia, trpezlivosti a veľmi veľa šťastia, aby všetko dopadlo bez komplikácií.
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Keď to zhrnieme a zhodnotíme prídeme
k cieľu zistíme, že vďaka eurofondom (ukončených je 14, v ďalších 3 je schválená dotácia)
a švajčiarskym fondom máme vybudované
a zakúpené obecné objekty a stroje – Kultúrny
dom, Základnú školu (zateplenie, telocvičňa,
kuchyňa, sociálne zariadenia, podlahy) Materskú školu, Čistiareň odpadových vôd s kanalizáciou, Zberný dvor, Obecný úrad, Komunitné
centrum, Centrálne zóny, chodníky, Garáž
dobrovoľného hasičského zboru, traktor CASE,
fekálny príves s azbrinkom, nákladné vozidlo
s manipulačnou rukou Mercedes, multifunkčný
nakladač, nosič kontajnerov, veľkokapacitné
kontajnery a kompostéry. V súčasnosti je v realizácii Prístavba Materskej škôlky (jedáleň),
Administratívne centrum Behynce, v štádiu
prebiehajúceho verejného obstarávania je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti a od
marca začíname s výstavbou vodozádržných
opatrení v priestore Obecného úradu a Kultúrneho domu. V roku 2019 nám boli schválené
európske projekty vo výške 1,5 mil. € a štátne

dotácie z Enviromentálneho fondu, MV SR vo
výške 180 tis. €. Celkovo bolo podaných v tomto roku viac ako 30 projektov, na podané projekty z minulého roku očakávame vyhodnotenie.
Vážení priatelia, chcem sa poďakovať všetkým pracovníkom Obecného úradu za prácu
v tomto roku, všetkým poslancom Obecného
zastupiteľstvu za podporu, pretože sú veľkou
oporou o ktorú sa môžeme oprieť v ďalšej práci
a v nových výzvach v roku 2020. Ďakujem všetkým spoluobčanom za prácu v prospech obce,
všetkým spolkom a záujmovým skupinám, bez
ktorých dobrovoľníckej práce by obec nebola
obcou. Ďakujem duchovným otcom v našich
farnostiach, pracovníkom a vedeniu Základnej
školy s materskou školou za podpodu a spoluprácu, ktorá je nadštandartná. Poďakovanie
patrí aj všetkým obchodným partnerom z našej
obce za spoluprácu. Ešte raz Vám všetkým ďakujem za spoluprácu v roku 2019 a želám všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa
šťastia a zdravia v roku 2020.
Jozef Krištof

OTVORENIE KOMUNITNÉHO CENTRA ZASTÁVKA
V piatok 11 októbra 2019 o 10,00 hod sa
konalo slávnostné otvorenie Komunitného centra „Zastávka“. Za účasti hostí stavbu posvätili
duchovní otcovia – pátri dhoniáni Mieczislaw
Kloska, Adam Dedík a radošinský dekan Milan Kupčík. V priestoroch Komunitného centra a osadil pamätnú dlaždicu spolku MAGNA
VIA doc. Ing.Jozef Húska CSc., jeho predseda. Dlaždica Magna Via je osadená v obciach
a mestách, kadiaľ prechádzala prvá poštová
trať po roku 1526. Táto trasa viedla z Viedne do
rumunského Sibiu, viedla cez 54 poštových staníc, z toho 28 ich bolo na Slovensku. Slovenská
pošta v týchto dňoch vydáva poštovú známku
v hodnote 1,20 € s motívom historických poš-

tových tratí. Veľké Ripňany majú štatút poštovne od roku 1582. Naša pošta je tak najstaršou
poštou v Nitrianskom samosprávnom kraji. Zaujímavosťou je, že ho viedla žena Helena Divék.
V exteriéri centra sa nachádza náučný chodník,
ktorý je lemovaný postermi z histórie obce od
jej počiatkov. Obsah týchto posterov vypracovali doc.PhDr. Gertrúda Březinová Phd. rodáčka
z Malých Ripnian, Alexander Urminský, rodák
z Veľkých Ripnian. Cieľom je postupne pridať
ďalšie postery a otvorenie zmenšenej repliky
mohyly s expozíciou z doby bronzovej.
V sobotu pokračovali oslavy výročím železničnej trate, ktorá prechádza obcou. Od sprevádzkovania železničnej trate Zbehy – Radošina
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uplynulo 110 rokov. Trať predstavovala pre dedinu dôležitý prvok hospodárskeho a spoločenského rozvoja. V priestoroch bývalej železničnej
stanice prebiehalo slávnostné otvorenie Komunitného centra Zastávka. Pri tejto príležitosti zasadil v exteriéri centra pamätný strom, jarabinu
oskorušovú, majster Stanislav Štepka. „Vzniklo
tu jedno skvelé dielo, ktoré vám môžu závidieť
všetky okolité dediny a hádam aj celé Slovensko. Nádherné prostredie na tvorivú činnosť,“
opísal novovzniknuté priestory známy dramatik,
režisér, scenárista, herec a spisovateľ z Radošiny. Som veľmi rád, že Stanislav Štepka prijal
moju ponuku a zasadil nám pamätný strom.
Z môjho pohľadu je to jediná osobnosť v regióne, ktorá si to zaslúži. Morálne čistá osobnosť,
ktorá nie je poznačená žiadnym škandálom. Jarabina oskorušová je strom dlhoveký. Ako sa hovorí – sadí dedo a úrodu zberá vnuk. Tak dúfam,
že sa majster Štepka dožije aj jej úrody.
Program pri príležitosti 110. výročia vybudovania železničnej trate trval od piatku do nedele
13. októbra. Zasadeniu pamätného stromu tak
predchádzalo posvätenie zrekonštruovanej
stavby, osadenie pamätnej dlaždice MAGNA
VIA a prezentácia príležitostnej poštovej pečate k výročiu trate T 142. Tú vydala Slovenská
pošta a pracovníčky ripnianskej pošty mali plné
ruky práce s pečiatkovaním reprodukovaných
pohľadníc z roku 1909 pečiatkou výročia železnice.
Počas soboty bolo možné zaspomínať na
staré časy a previezť sa opäť vo vlaku na trati Veľké Ripňany – Behynce – Radošina. Ten
prišiel podľa upraveného cestovného poriadku
z Prievidze. Na pódiu nechýbalo divadlo Hlavina z Radošiny, dychová hudba Ripňančanka, či
detský folklórny súbor Pelikánik z Nových Sadov. V priestoroch centra boli vystavené výtvarné diela detí ZŠ a MŠ vo Veľkých Ripňanoch.
Celý priestor je prispôsobený tomu, aby ho vy-

užívala komunita. V obci pracuje osem spolkov
a spoločenských organizácií, ktoré určite využijú tento priestor. Počítame aj s tým, že vznikne materské centrum, hudobná škola a bude
tu prebiehať doučovanie. Budova železničnej
stanice vo Veľkých Ripňanoch bola postavená
v rokoch 1907-1909 spolu so skladmi určenými
na príjem tovaru a pošty. Svojmu účelu slúžila
až do pozastavenia prevádzky trate, následný požiar v roku 2006 spôsobili jej postupné
chátranie. V roku 2016 ju v zlom technickom
stave obec odkúpila od Slovenskej republiky za
11 286 eur. Odkúpenie tejto budovy bolo veľmi
zdĺhavé a náročné. Cesta sa našla až v roku
2014, kedy generálne riaditeľstvo ŽSR dalo
súhlas na odpredaj a stanica išla do dražby. Po
kúpe bolo nutné zachrániť budovu a vykonať
opravu strechy z rozpočtu obce. A tak vznikol
úspešný projekt na vybudovanie Komunitného
centra Zastávka. Hlavné ﬁnančné prostriedky
vložené do projektu v rámci Operačného programu ľudské zdroje tvorí nenávratný ﬁnančný
príspevok z Európskej únie vo výške 172 627,40
eur.
Na vybudovaní centra a jeho okolia bolo odpracovaných veľmi veľa brigádnických bezodplatných hodín, kedy dobrovoľníci prišli a čistili,
Celý priestor troch koľají bol vyčistený od komunálneho odpadu. Vďaka patrí všetkým spolkom,
organizáciám, dobrovoľníkom a zamestnancom
Obecného úradu, ktorí prispeli svojou prácou
ku skrášleniu obce. Premávka na trati Zbehy –
Radošina postavená ﬁrmou Georg Gregersen
a synovia sídliacou v Budapešti sa začala 26.
novembra 1909. Pomerne drahá stavba 24,8
km trate z dôvodu vysokých nákladov na vyvlastnenie pozemkov a rozsiahlych zemných
prác bola príčinou, prečo sa s jej ďalším dobudovaním a predĺžením až do Piešťan nepokračovalo. Železničná trať z Radošiny do Nitry bola
veľmi využívaná nielen pre osobnú, ale i pre
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nákladnú prepravu. Obyvateľom Radošinskej
doliny umožnila nájsť si prácu v Nitre a okolí
a študentom ušetrila mnoho peňazí za internátne bývanie. Nákladná železničná doprava bola
využitá zase na prepravu obilia, cukrovej repy,
či dreva do Nitry, alebo opačným smerom na
dopravu uhlia, stavebného materiálu či potravín
do dedín. Pre najväčšiu obec, ktorou trať prechádzala – Veľké Ripňany, mala železnica veľký
význam najmä z toho dôvodu, že mali najviac
obyvateľov i najvyššiu produkciu repy a obilnín, ktoré bolo treba prepravovať. Navyše po
zavedení autobusovej dopravy mohli železnicu
využívať aj obyvatelia zo smerov od Topoľčian
a Horných Obdokoviec. Po zrušení osobnej dopravy na tejto trati v roku 2004 postupne upadala i nákladná doprava z dôvodu absencie zamestnancov železníc, ktorí by zabezpečovali jej
plynulú prevádzku. Pomerne dobre zachované
koľajisko napriek všetkému stále umožňuje občasnú premávku v rámci príležitostných podujatí organizovaných občianskymi združeniami so
záujmom o históriu železničnej dopravy.
jk
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ZO ŽIVOTA HASIČOV
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ADVENTNÝ ČAS V ŠKOLE
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SLÁVNOSTI V BEHYNCIACH
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HODY BEHYNCE
Pri príležitosti výročia posvätenia chrámu
sa konala slávnostná sv.omša, pri ktorej zároveň Mons. Milan Kupčík posvätil zvon, ktorý
bol umiestnený na novú zvonicu. Zvon sme
zasvätili sv. rodine a v tomto duchu sa bude aj
využívať. Slávnostne ním privítame každého
ďalšieho člena našej cirkevnej rodiny pri narodení a naopak sa s vďakou a úctou rozlúčime
s každým členom, ktorý našu rodinu opustil. Po
skončení sa pri kostole konalo agapé a strávili

sme spolu pekné a milé chvíle. Verím že si táto
udalosť nájde miesto v našej komunite a budeme sa spolu svorne stretávať a pomáhať si
ako doposiaľ. Ďakujeme za pomoc pri príprave
a prinesené dobroty.
Športovo-hodové sobotné popoludnie…
Príjemne strávené chvíle v spomienkach na
staré futbalové časy. Dobrá partia, ešte lepšia
zábava spojená so športom, hudbou a občerstvením.

MIKULÁŠ BEHYNCE
Aj tento rok zavítal Mikuláš do Behyniec aby
odmenil a potešil dobré deti. Prišiel v piatok po
sv. omši. Deti mu spievali, recitovali básničky
a on ich odmeňoval sladkými dobrotami. Pre
všetkých bolo pripravené pohostenie, kapustni-

ca, výborné zákusky, či slané dobroty, vianočný
punč a pre deti čaj.
Príjemnú atmosféru navodila pekná vianočná
hudba. Všetkým obetavým dobrovoľníkom ďakujeme za prípravu.

SEPTEMBROVÁ KVAPKA KRVI
Tretia, a zároveň posledná, Kvapka krvi
v roku 2019 sa konala dňa 27. septembra 2019.
Odber krvi sprostredkovala NTS z Nitry v spolupráci s Miestnym spolkom SČK a obcou Veľké Ripňany. Počet zúčastnených darcov nám
v priebehu rokov organizovania kvapky krvi
narastá, o čom svedčí aj celkový počet darcov
krvi, ktorých sa na tejto kvapke krvi zúčastnilo
60, z toho 55 bolo vhodných darcov, t. j. krv im
bola odobraná.
Za spoluprácu a podporu pri organizovaní
Kvapky krvi by sme chceli vyjadriť vďaku obci
Veľké Ripňany, Reštaurácii Sv. Florián, ale aj
všetkým zúčastneným darcom.
ĎAKUJEME
Nasledujúca kvapka krvi sa uskutoční dňa 31. januára 2020 od 7:30 do 11:30 v KD
vo Veľkých Ripňanoch.
Miestny spolok SČK Veľké Ripňany
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OTVORENIE VERNISÁŽE DIEL
MIROSLAVY KOVÁČOVEJ
Miroslava Kováčová rod. Grolmusová je
rodáčka z našej obce a venuje sa maľbe diel
rôznou technikou. Tretieho decembra bola otvorená vernisáž s jej dielami v priestoroch Komunitného centra Zastávka. Ako sme sa dozvedeli na výstave jej diel, najradšej na tvorbe
požíva špachtle pri technike poverpol. Obrazy,
ozdobné dekorácie, fľaše pútajú pozornosť
rozmanitou farebnosťou. Výstava potrvá do
vianočných sviatkov a jej diela si je možné
zakúpiť podľa katalógu.
DIVADLO HLAVINA OPÄŤ U NÁS
NA PREDPREMIÉRE
Stalo sa už tradíciou, kedy Divadlo Hlavina z Radošiny hosťuje v predpremiére
u nás. Tentokrát to bolo v nedeľu 9. decembra. Predstavenie z pera Stanislava Štepku
i v jeho réžii – hra „Konečná stanica“ zaujalo,
pobavilo ale hlavne nesklamalo. Predaj lístkov
bol rekordne ukončený a plná sála Kultúrneho domu praskala nielen z návštevnosti, ale
hlavne od smiechu. Trojhodinové predstavenie
Hlaviny malo opäť úspech u divákov a tak nám
nezostáva toto predstavenie zopakovať. Radi
by sme Hlavinu privítali v zrekonštruovanom
kultúrnom stánku v Behynciach. V hre hrali:
Bohuš Močko, Matej Močko, Martina Krištofová, Kristína Jančovičová, Jana Veličová,
Marián Urbánek, Mária Escherová, Martin Mihálik, Martin Škoda, Ondrej Čerňan, František
Vičan.

ZO ŽIVOTA HASIČOV
VO VEĽKÝCH
RIPŇANOCH
Ako je už zvykom, na záver roka sa Vám prihovárajú aj dobrovoľní hasiči, ktorí Vás chcú
informovať o aktivitách za rok 2019.
Ripnianski hasiči sa už od začiatku roka
aktívne zapájali do nových výziev, či už pre
potreby obce alebo účasťou na športových
a spoločenských podujatiach.
Po dlhšej odmlke sme sa stali opäť súčasťou fašiangových slávností a pochovávania
basy a zároveň sme boli po niekoľkých desaťročiach prítomní pri obradoch Veľkej Noci
v našom chráme, ku ktorým neodmysliteľne
patrí aj stráženie Božieho hrobu.
Celý rok sme sa snažili byť nápomocní
našim občanom. Zo zásahov spomeniem
odstránenie spadnutého konára na elektrické
drôty na Mlynskej ulici v súčinnosti s hasičmi
z Topoľčian. Prikladali sme taktiež ruky k dielu
aj pri zveľaďovaní našej obce. V apríli sme sa
zúčastnili akcie 4 hodiny pre krajšie Ripňany
a našou pomocou sme tak prispeli k čistejšej obci. Rok 2019 bol významný pre obec aj
kvôli rekonštrukcii železničnej stanice – našou pomocou sme prispeli k jej dokončeniu.
K adventnému obdobiu sme spoločne prispeli
brigádou pri úprave okolia fary.
Nechýbali sme ani pri stavaní mája pri kultúrnom dome a rovnako sme pomohli pri jeho
skladaní. Mesiac máj bol pre nás obzvlášť
náročný, ale súčasne i výnimočný, keďže sa
konala po prvýkrát v našej obci okresná súťaž
hasičských družstiev. Všetkým sme ukázali,
že vieme usporiadať súťaž aj na takejto úrovni.
Počas roka sme sa zúčastnili viacerých
hasičských školení v Topoľčanoch, napríklad
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na školení veliteľov družstiev a strojníkov, ktoré
sú nevyhnutne potrebné pre výkon našej práce.
Zúčastnili sme sa taktiež kurzu prvej pomoci,
kde sme si osvojili a naučili sa, ako správne podať prvú pomoc.
Naši starší hasiči zase na záver leta na obecnom dni skúšali šťastie pri varení fazuľovice
a preťahovaní sa lanom, čo prispelo k príjemnému zavŕšeniu letného obdobia. Tento rok cez
našu obec viedli aj cyklistické preteky okolo
Slovenska a o ich plynulý priebeh sa v obci postarali naši hasiči.
Najviac nás však teší, že sa nám podarilo vytvoriť družstvo detí dievčat a chlapcov, ktorí sa
počas roka zúčastnili viacerých súťaží. Po prvýkrát sa predviedli na domácej pôde na súťaži
O Pohár starostu obce V.Ripňany a neskôr sa
zúčastnili aj iných súťaží – v Dvorníkoch, Banke a Kuzmiciach, kde sme sa umiestnili na popredných miestach. Súčasne patrí veľká vďaka
rodičom, nie len za dopravu na súťaže, ale aj za
ich prítomnosť a povzbudzovanie, čím vytvorili
peknú súťažnú atmosféru.
Naše družstvo mladých dievčat je stále
úspešné, dosahujú výborné výkony nie len
v našom okrese. Naši muži sa taktiež veľmi
dobre držia v rámci svojich možností na všetkých súťažiach nášho regiónu. Vymenovať
všetky úspechy súťažiacich by sa sem však
nevošlo, preto spomeniem iba 1. miesto dievčat
v okresnej súťaži v Kuzmiciach. Za všetky úspechy srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým
za reprezentáciu našej obce.
Trojročné úsilie starostu obce a celého výboru našej DHZ sa v novembri zavŕšilo – od Prezidenta hasičov sme po dlhých rokoch dostali pre
obec nové hasičské auto IVECO DAILY, z čoho
máme nesmiernu radosť. Tešíme sa, že obec
má po dlhých rokoch opäť hasičskú techniku.
Chceme byť predovšetkým prínosom pre našu
obec a spoluobčanov, ale súčasnechceme byť

nápomocní profesionálnym hasičom. Veríme,
že pridelenie nového auta skvalitní našu prácu
najmä cestou k zásahu ale taktiež nám pomôže
zvýšiť spoločensképostaveniehasičského zboru
v našej obci i v blízkom okolí či už pri hasičských alebo aj iných podujatiach.
Začiatok adventu sa niesol v znamení príchodu Mikuláša, ktorý zavítal i k našim hasičom
na novom hasičskom aute. Malých aj veľkých
hasičov potešil sladkým prekvapením a dobrou
náladou. Nechýbali čerti, anjeli a, samozrejme,
chutný vianočný punč.

N záver
á
h
ď k ť všetkým
š ký hhasi-i
Na
chcem
poďakovať
čom, malým aj veľkým, ktorí svojou ochotou
prispievajú k budovaniu nášho hasičského zboru a rovnako veľká vďaka patrí starostovi obce
za ochotu a spoluprácu.
Hasiči Vám prajú, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie pokojne a bez obáv
z požiarov, no zároveň buďte obozretní a nezabúdajte, že toto obdobie je najnebezpečnejšie
na vznik požiarov. Súčasne Vám želáme pokojné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný rok
2020.
Predseda DHZ
J. Brezovák
(Fotogaléria str. 12)
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V ADVENTE
NA SLOVÍČKO…
Dňa 5. 12. 2019 p. starosta obce Veľké Ripňany Jozef Krištof, porozprával deťom o vojenských veteránoch a mierovej organizácii
UNPROFOR na Balkáne.
Dňa 11. 12. 2019 sme sa s misionárom vdp.
Strečkom presunuli na východ, konkrétne na
Filipíny. Priblížil nám život a zaujímavostí zo života týchto ľudí na tomto súostroví.
Ďakujeme za zaujímavé rozprávanie…
„SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO MIKULÁŠA“
V piatok 6. 12. 2019 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší
deň v škole. Žiaci ešte pred prvým zvonením
zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa,
ktorými sa snažili obmäkčiť svojich učiteľov.
Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bol
program, ktorý si každá trieda musela pripraviť
pre sv. Mikuláša a jeho sprievod. Nálada bola
výborná a žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo
všetku dokážu. Žiaci sv. Mikulášovi zaspievali
a zarecitovali pekné piesne a básne a niektorí
OKRESNÉ KOLO OSJL
Dňa 27. 11. 2019 sa uskutočnil
12. ročník Olympiády zo slovenského
jazyka a literatúry v priestoroch ZŠ
s MŠ, Gogoľova v Topoľčanoch. Našu
školu reprezentovala žiačka 9. ročníka – Sabína Ozimáková. Olympiádu
riešilo 18 súťažiacich zo všetkých škôl
v okrese. Žiačke sa darilo, z celkového
počtu 55 bodov získala 51 bodov a obsadila 2. miesto.
Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu našej školy.

dokonca predviedli aj umeleckú tvorbu. Mikuláš
ich spolu so svojimi pomocníkmi odmenil sladkým balíčkom.
Potom sa sprievod presunul aj do Materskej
školy. Deti mali veľkú radosť, niektoré aj strach,
ale v každom prípade boli plní očakávania, čo
im Mikuláš nadelí. Avšak ani Mikuláš neodišiel
na prázdno. Deti si preňho pripravili nádherný
program.Následne Mikulášsky sprievod pokračoval návštevou Domova dôchodcov i Obecným úradom Veľké Ripňany.A že je pritom aj
kus veselosti a zábavy, dokumentujú momentky
z tohtoročného Mikuláša.
Mária Živčáková
predsedkyňa rady rodičov
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VEČER SO STRAŠIDLAMI
ZŠ s MŠ Veľké Ripňany a žiacka školská zorganizovala pre deti a ich rodičov VEČER SO STRAŠIDLAMI dňa 28. 11. 2019 o 17,00 hod. v budove základnej školy. Išlo o zážitkové učenie, kde deti
v triedach stretli rôzne strašidlá a na základe historických faktov zisťovali názov strašidla. Tak deti
mohli stretnúť Grófa Draculu, Bielu pani, čertov, múmie, alebo kostlivcov. Tajničku, ktorú dopĺňali
menami strašidiel, vylúštili veľmi ľahko. Výsledok bol KASPER. V jedálni si pochutnali na strašidelných dobrotách a pozreli strašidelnú rozprávku o Kasperovi
Ďakujeme rodičom za pripravené dobroty!
HOVORME O JEDLE
Zapojiť sa do týždňa Hovorme o jedle sa
naozaj oplatilo. Počas týždňa sa uskutočnilo
veľa zaujímavých podujatí, či už v triedach na
prvom stupni pod vedením pani učiteliek ale aj
prostredníctvom rovesníckého vyučovania, ktoré
bolo vedené žiakmi ôsmeho ročníka. Za to, že sa
do tejto výzvy pustili a pripravili si naozaj pekné
výstupy im patrí veľká vďaka.
Zapojili sme sa aj do literárnej, výtvarnej
a fotograﬁckej časti súťaže. Práve v poslednej
spomenutej sa nám podarilo uspieť. Pondelok –
1.Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky a súťažná fotograﬁa,
ktorej autorkou bol Alexandra Šimonová zo
VI.A triedy uspela.
22.novembra 2019 sa v priestoroch hotela Carlton v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie celého týždňa Hovorme o jedle a zastúpenie mala aj naša škola. Saške k úspechu
blahoželáme a dúfame, že do budúceho ročníka sa zapoja aj ďalší.
Janka Vašková, koordinátorka projektu

OZNAM O ZBERE PAPIERA
Vážení rodičia a spoluobčania, žiacka školská rada a ZŠ s MŠ Veľké Ripňany bude v jarných
mesiacoch organizovať zber papiera, preto vás chceme poprosiť o pomoc v tomto zbere. Zbierať
sa budú noviny, časopisy, nezbierajú sa rôzne kartóny. Preto vás prosíme, ak nejaký papier máte,
aby ste ho nelikvidovali, v upresnenom termíne ho doviezli do školy, alebo nahlásili, že papier
máte a naši žiaci ho od vás vyzdvihnú. Týmto sa chceme zapojiť do súťaže v zbere papiera, ktorý
vyhlásili Zberné suroviny Žilina, nazbierať najviac ton za školu a získať tak ﬁnancie pre činnosť
ŽŠR. Vopred vám za pomoc ďakuje ZŠ s MŠ a ŽŠR.
Žiacka školská rada
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VÝVOZ ODPADU 2020
KO VR
KO BE
plasty

január
13, 27
15, 29
8, 22

február
10, 24
12, 26
5, 19

marec
9, 23
11, 25
4, 18

apríl
6, 20
8, 22
1, 29

máj
4, 18
6, 20
13, 27

jún
1, 15, 29
3, 17
10, 24

KO VR
KO BE
plasty

júl
13, 27
1, 15, 29
8, 22

august
10, 24
12, 26
5, 19

september
7, 21
9, 23
2, 30

október
5, 19
7, 21
14, 28

november
2, 16, 30
4, 16
11, 25

december
14, 28
2, 16, 30
9, 23

Zvýšenie poplatku za komunálny odpad alebo
ak neprídeme k rozumu budeme musieť platiť!
V minulom roku nadobudol účinnosť zákon o poplatkoch za uloženie odpadov. Suma, ktorú obec
zaplatí za skládkovanie zmesového odpadu, závisí
od úrovne jeho vytriedenia. Cieľom zákona je motivovať obce viac triediť.Suma sa bude v nasledujúcich troch rokoch postupne zvyšovať, minulý rok
sme vytriedili iba 15 % z celkového množstva komunálneho odpadu a platili sme navyše 12 Euro za
každú tonu komunálneho odpadu. Ak budeme ako
obyvatelia obcepoctivo triediť môžeme mať v konečnom dôsledku poplatky nižšie ako v súčasnosti.
Sadzby za ukladanie jednotlivých druhov odpadov
na skládky sú zvýšené od 1. januára 2019 podľa
vyseparovateľnosti. Od nového roku 2020 sa zvyšuje poplatok za uloženie komunálneho odpadu na
skládku Bojná o viac ako 2 € za tonu a zvyšuje sa
poplatok za vývoz smetnej nádoby z 0,55 € na 0,66
€. Tieto zvýšenia poplatkov pre Obec má následok
aj zvýšenie ceny poplatku za komunálny odpad za
kalendárny rok a osobu zo súčasných 12 € na 21
€. Aj keď je to veľký skok, suma nie je vo vyváženom stave a Obec bude naďalej nútená premiestniť
doplatok na vyrovnaný stav z inej kapitoly rozpočtu.
Ako som písal v minulom čísle Občasníka o separovaní odpadu a zopakujem to, v čom sú naše
slabiny - produkujeme príliš veľa zmesového komunálneho odpadu a malé percento separujeme. Celková suma za tonu odpadu na skládke Bojná bude predstavovať sumu viac ako 30 € a musíme
k tomu pripočítať poplatok za neseparovanie podľa
zákona z tabuľky. Presné číslo vyseparovateľnosti
odpadov ešte nie je známe. Ak to bude tak ako minulý rok tak poplatok sa vyšplhá zo súčasných 40

€ za tonu na 54 € za tonu! Poplatok za komunálny
odpad sme minulý rok ponechali na úrovni 12 Euro
za osobu a kalendárny rok (táto suma je od roku
2012 nezmenená), čo je už za hranicou rentability. Okolité obce už zdvihli poplatok v roku 2019 na
sumu viac ako 20 Euro, mestá sú za hranicou 30
Euro na obyvateľa a rok. Zdražovaniu sa nevyhneme nielen tento rok, ale aj v budúcom roku ak nebudeme dostatočne triediť a budeme tvoriť komunálny
odpad v takom množstve ako doteraz!
Vážení priatelia, spoluobčania, prosím Vás o zamyslenie 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 uvážení
nás všetkých či budeme „solidárni“ s tými, ktorí to
nechcú a odmietajú separovať odpad z domácností.
Každý má možnosť zdarma odovzdať v žltom plastovom vreci každý druhý týždeň tieto odpady:
Plasty - obaly, PET fľaše, fólie, umyté kelímky,
tetrapacky VKM (obaly z mlieka, džúsov a pod.),
kovové obaly z piva konzerv atď. Je to také ťažké? Obyvateľom bytoviek vychádzame v ústrety
tým, že keďže majú sťažené podmienky na skladovanie, môžu tieto vyseparované zložky odovzdať
do 1100 l kontajnerov. Čo sa týka papieru, rozširujeme možnosť triediť papier do pristavených kontajnerov, tým že zvyšujeme ich množstvo. Sklo do modrých kontajnerov a do veľkoobjemového kontajneru
na zbernom dvore. Bio odpad – každá domácnosť
mala možnosť prevziať si zdarma kompostér
(v iných samosprávach za ne museli zaplatiť). Ďalej je možnosť vyviesť bio odpad na zberný dvor.
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wS textilom máme problémy, nakoľko sa počas
dvoch rokov zmenila viackrát zberová spoločnosť
a tým sa stalo, že bol nepravidelný vývoz týchto
kontajnerov a neexistuje odberateľ, ktorý vie zabezpečiť pravidelný vývoz. Zber jedlého oleja v PET
fľašiach, ktoré môžete odovzdať do kontajnerov (pri
potravinách Danka Štetková a v Behynciach v separačnom kiosku pri JU & RO) začal veľmi dobre,
ďakujeme všetkým, ktorí separujú oleje a nepoškodujú odpadové vody v kanalizácii. Prosím Vás
nevylievajte v žiadnom prípade olej do kanalizácie. Ďakujem, že nevhadzujete vlhčené utierky do
kanalizácie, tie tam nepatria. Spôsobuje nám to obrovské problémy a je pre nás všetkých ťažké udržať
prevádzku kanalizačnej siete na úrovni poplatku,
ktorý sa zvyšuje z 20 Euro na 22 Euro za osobu
a rok (táto suma jena hladine udržateľnosti, ak si
porovnáte cenu stočného v konkurenčných spoločnostiach, musíte uznať že sa jedná len o symbolickú
sumu).
Dažďová voda nepatrí do kanalizácie!!! Upozorňujem všetkých spoluobčanov, ktorí si aj napriek
prísnemu zákazu napojili dažďové zvody a ríny do
splaškovej kanalizácie, aby si toto pripojenie odstránili. Obec je nútená vykonať dymové skúšky. V prípade tohto porušenia bude uložená pokuta bezpodmienečne do výšky 1000 €. Je to vážny zásah do
vodnej stavby akou je splašková kanalizácia, prosím
odstráňte si toto pripojenie. Dažďová voda by mala
vsakovať do terénu a do záhrad. Sami vidíte aké suché obdobia boli tento rok. Hladiny podzemných
vôd sú na kritickom minime za posledných desať rokov! Zadržiavajte si preto dažďovú vodu na
pozemkoch.
Čierne skládky. Problém čiernych skládok a vyhadzovanie odpadkov voľne v obci je na ústupe,
i keď tento problém sa nám nepodarilo úplne zlikvidovať. V jarnom období budeme opäť mobilizovať
spoluobčanov na upratovanie obce, výsadbu zelene. Prosím o zapojenie sa do týchto akcií. Je to
naša spoločná obec a zároveň aj vizitka pre tých,
ktorí k nám zavítajú. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa pravidelne zúčastňujú, je to príklad
pre mladšie generácie. Prosím všímajte si okolie

v chotári obce a upozorňujte tých, ktorí tak robia,
že škodia nielen sebe ale aj nám všetkým. Obráťte
sa s týmito poznatkami na pracovníkov Obecného
úradu. Veľkým problémom je znečisťovanie podzemných vôd v extraviláne obce. Obidve časti
Veľké Ripňany aj Behynce sú údolné obce. Všetky
postreky herbicídov, pesticídov, hnojív a močovky sa aplikujú do pôdy nad obcami. Problémy aké
sme mali počas roka sa budeme snažiť eliminovať.
Pripravujeme prijať smernicu na aplikovanie hnojív
v priamom kontakte s intravilánom obce.
Zberný dvor. Na zberný dvor je možné priniesť
odpad, ktorý sa dá recyklovať. Nie je možné prinášať nevyseparovaný odpad. Je možné dovážať
naďalej bio odpad triedený zvlášť konáre stromov
a zvlášť trávu a burinu. Do každej domácnosti je
vydaný kompostér zdarma. Podľa projektu, ktorým
sme vydávali kompostéry do domácností sa dá
uskladniť ročne viac ako 450 m3 bioodpadu. Nábytok je možné priviesť zdarma v rozobranom stave,
v prípade sedacích súprav oddeliť čalúnené časti
od lepenky a riadiť sa pokynmi pracovníkov obce.
Sklenené výplne (nie lepené sklo) a sklo je možné priniesť zdarma, taktiež elektro odpad a žiarivky.
Drobný stavebný odpad je možné zdarma
odobrať do 300 kg za domácnosť 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.
Pneumatiky. Obec uzatvorila zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorou je napríklad
ELT Management Company Slovakia s.r.o (ELTMA).
Zdarma môžete odovzdať pneumatiku na Zbernom dvore. Toto platí pre pneumatiky z osobných
motorových vozidiel. Pre živnostníkov a podnikateľov je likvidácia pneumatík v pneuservise, kde si
pneumatiky menia.
Jozef Krištof
starosta obce
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FLORIÁNSKE TRHY
Nesnaž sa robiť veľké veci,
ale len malé veci s veľkou Láskou…
/Matka Tereza/

Verím, že Matka Tereza by mala radosť z nášho
počínania. Opäť sa nás na Floriánskom dvore aj
tento rok zišlo veľa. Všetci, ktorí ku nám prišli, tak
len s najčistejším úmyslom pomáhať. Nezištne
a s láskou. Každý prispel toľkými malými vecami
počas dňa k vytvoreniu konečného diela s tradičným zámerom už po 9-ty krát v spolupráci s obcou
Veľké Ripňany.
Ranná svätá omša, patrí neodmysliteľne k začiatku náročného dňa, ktorý nás čakal. Ďakujeme
pátrovi Jaroslawovi Maslankovi, že prijal naše
pozvanie, neporušil tradíciu a požehnal nám. Po
celý deň pomáhal, zároveň urobil veľkú radosť
mnohým svojou prítomnosťou.
Hlavný mäsiar Miloš Jakubička, tu hovoriť vôbec
netreba…padla jedna, druhá svinka ako v lete na
saniach, už sa pečie mäso, robí jaternica, klobása.
Rýchlejšie mu to išlo, čo by nie… veď dvaja páni
starší i mladší Vladimír Slážikovci sa k nemu pridali a vo všetkom si vzájomne pomohli.
Z ďalších kotlov vôňa sa tiahla čo Melichar Czoka a Július Leczo vynikajúcu kapustnicu navarili
a do oboch kotlín pán Miloš Lukačovič, čo sme
si žiadali prihodil. Z druhej strany chuťové bunky
lákala aróma punčová, ktorej základom bolo vínko
od PD Radošinka.
Počasie s nami po celý deň špásovalo. Ďakujeme pracovníkom obecného úradu, ktorý sa postarali, aby nám hlavy nepomokli a stany nad ne
rozprestreli a v sychravom počasí boli viac krát
nápomocný.
Osvetlenie, dokumentácia dňa vo forme fotiek
či videozáznamu bola v réžii pána J. Kučerku,
Igora Pavloviča a Igora Milatu. Pod záštitou pána
Brenessela nám dychovka Ripňančanka veselo
zahrala.
Pán učiteľ M@yo Fox sa postara o ozvučenie
ale i o hudobný program so svojimi žiačkami.

Pani učiteľky zo základnej a materskej školy zasa
najmenšie detičky pripravili. Uvítali Mikuláša, zaspievali pesničky, anjelom a čertovi niečo pošepkali
ale opäť si aj poplakali. Sladká odmena pripravená
v košoch bola a tak každé dieťa Mikuláš obdaroval. Ďakujeme nemenovanému sponzorovi cukroviniek. Pani učiteľky samé ale i v spolupráci s deťmi, s rodičmi krásne vianočné dekorácie vyrobili
a na trhovisku predali. Bolo mi cťou privítať pána
rezbára Milana Krajňáka, ktorý z ďalekého Slovenska meral cestu k nám, aby svoje remeslo, ktoré
do daru dostal, dal spoznať aj ostatným a rozdal
veľa ľúbosti. Za krátky čas ľudí spoznal, objal, obdaroval a s pocitom len tým najlepším odchádzal
z našej dediny. V tento deň, každý, kto sa podieľal
na spoločnej práci, bol dôležitý. Zamestnanci
reštaurácie sv. FLORIÁN, aj Vám všetkým osobitne Ďakujem! Nedá sa vymenovať všetkých tých,
čo pomáhali preto Vám, čo dávali ste v ten deň až
do večera tak VEĽA… „ ĎAKUJEM“ Tím ľudí, ktorý
sa starajú po celý deň, aby všetko dobre dopadlo
je základom, k tomu VY, ktorý ste prišli vychutnať
si predvianočnú atmosféru v akejkoľvek podobe,
ste rovnako dôležitý. Spoločne sme nadobudli
sumu 1.800,– €. Zo srdca sme ju rozdelili tým,
ktorý to potrebujú (peniaze putovali do 7 rodín).
No a v neposlednom rade aj Vy, ktorý ste neprišli,
nevideli ste, nepočuli ste a hlavne neochutnali, ste
dôležitý. Milá pani, ktorá označila naše jaternice
za zlé, bez toho že by mala čo i len jedno sústo.
Ja, si dovoľujem tvrdiť, že ani na jednom dvore kde
sa zabíja, nemajú takej a hlavne toľko pohromade
najdôležitejšej ingrediencie, ktorá dochucovala
každý jeden výrobok a to KORENIE LÁSKY…

Človek nežije z lásky, ktorú prijíma,
ale hlavne z tej, ktorú daruje…
/Matka Tereza/

Prajem Vám….Lucia ♡
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