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„Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila, ak dá človek viac ako v sebe 
skrýva, ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz, padajúce vločky 

a v detských očkách jas, tak prišla doba, keď pre každého máme pár príve-
tivých viet, sú tu Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!“

Krásne prežitie vianočných sviatkov Vám želá starosta obce, poslanci Obecného 
zastupiteľstva a pracovníci Obecného úradu vo Veľkých Ripňanoch.
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania, milí priatelia!
Kalendár tohto roku nám neúprosne naznačuje svoj koniec, a tak začíname bilan-
covať. Spomíname a hodnotíme, no čas, ktorý uplynul sa už nedá vrátiť. Uzatvára-
me rok 2017, ktorý bol naplnený radosťou, úsmevom, úspechmi, ale aj probléma-
mi, starosťami a životnými prekážkami.
Preto mi dovoľte, aby som sa poďakoval Vám všetkým, ktorí ste sa snažili v uply-
nulom roku akýmkoľvek spôsobom o  to, aby bol život v našej obci krajší a sa-
mozrejme lepší. Mali by sme pokračovať v tom, čo bolo dobré a čeliť novým vý-
zvam v nadchádzajúcom roku pre dobro všetkých občanov. Sú to úlohy, ktorých 
splnenie  je podmienené viacerými okolnosťami a  je k  tomu potrebná súčinnosť 
našej  obce  ako  samosprávy  so  štátnymi  inštitúciami.  No  v  neposlednom  rade 
je to o podpore nás všetkých v obci. Verím, že prichádzajúci Nový rok bude ro-
kom, v ktorom poskytneme občanom našej obcešťastný domov a kvalitný život. 
 
Dajú  sa  zmeniť  sny,  túžby,  názory,  no  nemali  by  sme  zmeniť  rodinu,  priateľov! 
Želám Vám,  aby  boli  pri Vás  tí  správni  ľudia,  na  ktorých  sa  budete  môcť  vždy 
spoľahnúť, aby boli pri Vás vtedy, keď to budete skutočne potrebovať.
Prajem Vám len všetko dobré, aby sa Vám naplnili túžby a želania. Ja si želám, 
aby naše dediny Veľké Ripňany a Behynce boli miestom, kde chceme žiť spokojný 
život. Aby to bolo miesto, kde sa s radosťou budú vracať z rôznych kútov sveta 
naše deti a priatelia.Mali by sme a to zostáva aj naďalej mojím cieľom ako aj ci-
eľom pracovníkov Obecného úradu či poslancov obecného zastupiteľstva: rozvíjať 
našu obec v prospech nás všetkých a tiež v prospech tých, ktorí našu obec radi 
navštevujú.

Veselé a šťastné prežitie vianočných sviatkov a k úspešnému vstupu do Nového 
roku 2018, Vám v mene svojom, v mene pracovníkov Obecného úradu, poslancov 
Obecného zastupiteľstva prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmi-
te, prosím, aj želanie pevného zdravia, Božieho požehnania, vzájomného pokoja 
a harmónie, zlepšenia medziľudských vzťahov. Želám Vám radosť z Vašich detí 
a aby ste sa dlho tešili z prítomnosti Vašich najbližších.
Šťastný a spokojný NOVÝ ROK 2018!

Jozef Krištof
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA APRÍL - DECEMBER 2017
Narodili sa:
Miháliková Ema
Moravčík Marko
Bojňanská Tamara
Julini Ivan
Lepiešová Linda
Kováčová Lucia
Chalániová Alexandra
Belianska Sophie
Minksová Lujza
Kopecký Filip
Oravcová Bianka
Brštiak Lukáš
Pavlovič Marcus

Vitajte medzi nami!

Manželstvo uzavreli:
Július Barát
a Elena Bílenná
Mário Andacký
a Simona Nosálová
Peter Gancarčík
a Hana Hatalová
Ing. Juraj Machovič
a Petra Valová
Anton Vavrisa
a Anna Kyselová
Ján Bosý
a Annamaria Cimmino
Marek Chudý
a Mária Luljaková
Juraj Gieci
a Mgr. Magdaléna Hertelová
František Bílenný
a Sabína Novotná
Andrej Trnka
a Mária Šušeková
Ján Judák

a Mária Miklušáková
Martin Šooš
a Katarína Marková
Miroslav Mihalet
a Mgr. Veronika Rebryová
Jozef Pavlovič
a Anna Madacká
Richard Gerši
a Mgr. Veronika Szkubanová
Miloš Balážik
a Jana Hlístová
Branislav Pecháč
a Katarína Obermajerová
Ing. Jaroslav Nováčik
a Mgr. Eva Machovičová
Michal Jakubička
a Marcela Santová
Ľuboš Bernát
a Michaela Barátová

Srdečne blahoželáme!

Opustili nás:
Frťalová Mária  87 rokov
Masarovičová Zuzana 51 rokov
Oravcová Daniela  66 rokov
Blašková Juliana  88 rokov
Chalániová Jolana  88 rokov
Balážiková Božena 63 rokov
Legéň Štefan  78 rokov
Šišmič Ján  57 rokov
Jakubička Miloš  64 rokov
Siget Jozef  85 rokov
Hubinská Margita  90 rokov
Tonhauzerová Dana 58 rokov
Sigetová Edita  74 rokov
Pánska Helena  78 rokov
HertelováZlatona  92 rokov
Balog Ladislav  63 rokov

Chalúpka Ján  48 rokov

Spomíname!

Okrúhle životné 
jubileá oslavujú:
50 rokov
Stankovský Vladimír
Mikulová Alena
Krajčíková Gabriela
Hertelová Janka
Oravec Ivan
Bernátová Renáta
Mazáková Magdaléna
Summerová Monika
Chalupka Jozef
Ing. Kôpková Daniela
Gallo Stanislav
Šimunová Vladimíra
Kupec Jaroslav
Kozubík Peter
Ing. Wolfová Renáta
Balážiková Zuzana

55 rokov
Masarovič Marián
Karas Peter
Uhlík Marián
Lesayová Mária
Herda Juraj
Brenesselová Iveta
Rybanská Darina
Šišmičová Mária
Tardová Mária
Jánošík Miroslav
Jakubičková Mária
Macháčová Júlia
Kapusta Jozef
Lesay Miroslav
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Pavlovičová Mária
Kollár Ľubomír
Hertel Juraj

60 rokov
Krogmann František
Hubinský Milan
Kupcová Anna
Hubinský Igor
Kynčlová Božena
Babišová Viera
Burger Ladislav
Vavrečková Štefánia
Toráč Eduard
Ponišť Emil
Gregorička Marián
Melicherová Jana
Močko Bohumír
Ing. Plešková Tatiana
Hlobíková Mária
Škorvaga Ján
Brenessel Ján
Chalániová Elena

65 rokov
Glosová Marta
Hlobiková Mariana
Šnegoňová Vilma
Danišík Alojz
Micháliková Gabriela
Fuksík Jozef
Knížatová Mária
Birová Ľudmila
Grolmus Milan
Laluchová Zdena
Mihalovič Pavol
Hertelová Eva
Kupčulík Jaroslav
Chaláni Vladimír
Šušuková Anna

70 rokov
Beňo Anton
Koszoruová Júlia
Šimková Jozefína
Valko Stanislav
Tupý Rudolf
Antalíková Božena
Kúdela Jozef
Smutná Kamila

75 rokov
Kubík Pavol
Chudá Mária
Judák Dominik
Močko Alfonz
Lackovič Libor
Lackovič Viktor
Pontešová Anna
Urminská Mária
Legéňová Emília

80 rokov
Gulíková Anastázia
Balážiková Marta
Kolková Mária
Kozáková Mária
Polák Vladimír
Ševčíková Emília
Bernát Martin
Bernát Vendelín
Mondoková Jozefa
Strúčková Elena
Minksová Ida

85 rokov
Pažitná Veronika
Gubáňová Valéria

90 rokov
Krogmanová Vilma
Richnáková Helena
Poništová Angela

Vo Veľkých Ripňanoch 11. 12. 2017
J.P.
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Obecné  zastupiteľstvo  vo  Veľkých  Ripňanoch 
dňa 26.júna 2017 prerokovalo nasledovné :
•  1.  Predaj  parcely  CKN  č.683/83  orná  pôda 

o výmere 515m2,ktorá  je vo vlastníctve obce 
Veľké Ripňany v 1/1 na LV č.641 k.ú.Veľké Ri-
pňany, pre Martina Semanca, bytom Veľké Ri-
pňany, Školská 694/222A, v sume 20,00€/m2.

•  2.Predaj parcely CKN č.683/81 orná pôda o vý-
mere 500m2, ktorá je vo vlastníctve obce Veľké 
Ripňany v 1/1 na LV č.641 katastrálne územie 
Veľké  Ripňany,  pre  Mária  Mokrého,  bytom 
Veľké  Ripňany, Vinohradská  197/346,v  sume 
20,00€/m2.

•  3.Predaj  parcely  CKN  č.683/16  orná  pôda 
o výmere 495m2 a parcely CKN č.683/80 orná 
pôda o výmere 495m2, ktoré sú vo vlastníctve 
obce Veľké Ripňany v podiele 1/1 na LV č.641 
v katastrálnom území Veľké Ripňany, pre Ro-
mana  Lanfera,  bytom  Veľké  Ripňany-Behyn-
ce, Hlavná 137/67 v 1/2 a Ing.Ingrid Berežnú, 
bytom  Petzwalova  548/14,Nitra  v  ½,  v  sume 
20,00€.

•  4.Predaj  parcely  CKN  č.683/79  orná  pôda 
o výmere 486m2, ktorá je vo vlastníctve obce 
veľké  Ripňany  v1/1  na  LV  č.641,katastrál-
ne  územie Veľké  Ripňany,  pre  Jozefa  Mičinu 
a  manž.Gabrielu  Mgr.,bytom  Majerská  468/, 
Veľké Ripňany, v sume 20,00€/m2.

•  5.Predloženie  Žiadosti  o  nenávratný  finančný 
príspevok z Operačného programu  Kvalita 
životného  prostredia  v  rámci  výzvy  OPKZP-
-PO1-SC111-2017-23 s názvom  projek-
tu „Obstaranie záhradných kompostérov v obci 
Veľké Ripňany“, kde výška  spolufinancova-
nia je 5 068,26 EUR.

•  6. Vypracovanie zmien a doplnkov č.3 k územ-
nému plánu obce /ÚPO/  schválenému 
v roku 2010.

Na  zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva  zo  dňa 
21. 09. 2017 prerokovali poslanci:

•  1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok  /ŽoNFP/  za  účelom  realizácie  pro-
jektu  „Zriadenie  polytechnickej  učebne  v  ZŠ 
s  MŠ  Veľké  Ripňany“  realizovaného  v  rámci 
výzvy  IROP -PO2-SC222-2016-13,ktorého ci-
ele  sú  v  súlade  s  platným  územným  plánom 
obce a platným programom rozvoja obce,

•  -  zabezpečenie  realizácie  projektu  v  súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci,

•  -  zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na 
spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 2916,63€.

•  - zabezpečenie financovania prípadných neo-
právnených výdavkov z rozpočtu obce.

•  2.Výstavbu komunitného centra  -podanie žia-
dosti o dotáciu, v rámci výzvy.

•  3. Odpredaj pozemku parc.EKN č.682/59 pre 
Milana Dovičina, bytom Veľké Ripňany, Malino-
vá 218/368.

•  4.Žiadosť  Mgr.Jany  Majkovej  na  odpredaj  ro-
dinného domu č.300/, vedeného na  L V 
641,parc.č.124/2 o výmere 143m2.

•  5. Odpredaj pozemku CKN parc.č.683/82 v lo-
kalite Studená Dolina o  výmere  512m2 
pre  Ing.Miroslava  Javorčeka,  PhD.,  bytom 
Liešťany, Dobročná 431,

•  Po prerokovaní odstúpil menovaný od žiadosti.
•  6.  Rozšírenie  zmluvy  o  prenájme  nehnuteľ-

nosti pre Romana Mazáka o pristavené 
budovy  v  priestoroch  hospodárskeho  dvora, 
celkovo výmera 248,54m2 a zakomponovanie 
predkupného práva a dobu výpovednej lehoty 
na 5 rokov do zmluvy.

Najbližšie  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva 
bude  dňa  14.  12.  2017,kde  sa  bude  rokovať 
o  rozpočte obce na budúci  rok a poslanci budú 
informovaní o zrealizovaných  projektoch v 
priebehu  roka  2017  a  o  príprave  projektov  pre 
nasledujúce obdobie.

MB

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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UDALOSTI V OBCI…
EUROPE FOR CITIZENS - 
STRETNUTIE PARTNERSKÝCH OBCÍ

Obec Veľké Ripňany bola opäť úspešná v pro-
jekte,  kde  z  viac  ako  400  podaných  projektov 
z  26  krajín  európskeho  spoločenstva  bolo 
úspešných  134.  V  rámci  európskeho  projektu 
„Európa  pre  občanov“  mohla  obec  uskutoč-
niť  po  štvrtý  krát  stretnutie  partnerských  obcí 
a  organizácií  -  Gmina  Dąbrowa  (Poľsko),  Za-
glavak  –  Bajina  Bašta  (Srbsko),  Szanda  (Ma-
ďarsko), Želetice (ČR), MZ Sopotnica (Srbsko), 
Únia vojnových veteránov SR, Československý 
legionář  (ČR)  Svetová  Asociácia  vojakov  mie-
rových  misií  AISP-SPIA  Lyon  (Francúzsko)  vo 
Veľkých Ripňanoch od 29. 9. do 1. 10. 2017.
Tohtoročný projekt – „Spájame obyvateľov Eu-
rópskej únie“ začal príchodom účastníkov, kto-
rých privítal  starosta obce PhDr.  Jozef Krištof. 
Hostiť na Slovensku viac ako 180 zahraničných 
hostí  –  priateľov,  je  veľmi  náročná  úloha.  Bez 
pomoci obecných spolkov (Folklórny súbor RI-
PIN,  dychová  hudba  Ripňančanka,  chrámový 
zbor Dávid, Dobrovoľný hasičský zbor, Air soft 
team,  Obecný  futbalový  klub,  Spolok  Jednoty 
dôchodcov,  územný  spolok  Červeného  kríža) 
a ostatných dobrovoľníkov by sa tento cieľ ne-
dal zrealizovať.
Obec totiž nie je len Obecný úrad s jej pracov-
níkmi,  ale  je  aj  o  občianskej  spoločnosti  v  jej 
vnútri. Navyše, s účastníkmi zo zahraničia nás 
spája už niekoľkoročné priateľstvo. Naši obyva-
telia sa zúčastnili na základe pozvania od part-
nerov počas tohto roka na rôznych podujatiach. 
Boli  účastníkmi  krojovaného  plesu  a  násled-
ne  hodov  v  moravských  Želeticiach,  Drinskej 
regaty  v  Bajina  Bašte,  odhalenie  pamätníka 
nášho zomrelého spoluobčana Jaroslava Nová-

čika st. v srbskej Sopotnici, výmenného pobytu 
detí Základnej školy v poľskej Dąbrowe, európ-
skeho projektu v maďarskej Szande a poznáva-
cieho  stretnutia  v  Poľsku. Vznikli  priateľstvá  aj 
v rámci organizácií. Folklórny súbor Ripín nad-
viazal  priateľský  vzťah  so  speváckym  zborom 
zo Želetíc, s mužským zborom zo srbského Za-
glavaku, s ochranármi prírody zo srbskej Sopot-
nice a dnes komunikujú a organizujú spoločné 
stretnutia.
Programom  tohtoročného  stretnutia  bola 
myšlienka  spájania  obyvateľov  európskeho 
spoločenstva,  čo  sa  nám  podarilo.  Účastníci 
stretnutia mali možnosť počas troch dní disku-
tovať o možnostiach spolupráce, zapojiť sa do 
verejnej diskusie s predstaviteľmi územnej sa-
mosprávy, riešiť aktuálne problémy EÚ. S účast-
níkmi sa stretla aj prednostka Okresného úradu 
Ing.  Žaneta  Bočkay  Páleníková  a  zúčastnení 
starostovia obcí. V piatok bola prezentácia ná-
rodných tradícií, kde sa účastníci predstavili vo 
svojich  regionálnych  krojoch.  V  programe  vy-
stúpil  Folklórny  súbor  RIPIN,  „Kulturno-umjet-
ničko društvo Zvuci Kadinaci iz Zglavka“, „Mladí 
krojovaní ze Želetic“, Mužský spevácky zbor zo 
Želetic, Slovácka cimbálka z Vacenovic a na he-
ligónke sa predstavil Rudo Holienčin.
V  sobotu  sme  navštívili  Nitriansky  hrad,  Kaš-
tiele  v Nových Sadoch a  v Topoľčiankach,  vý-
robné prevádzky a pivnicu PD Radošinka Veľké 
Ripňany. Večer sa začal oficiálnym programom. 
Po jeho ukončení sa o zábavu postarala hudob-
ná skupina Dukát, dychová hudba Ripňančan-
ka a Tamburaši z Prijepolja. V nedeľu sa konala 
svätá omša v kostole sv,  Jána Nepomuckého, 
ktorú  koncelebrovali  páter  Jaroslav  Maslanka 
SCJ a páter Štefan Bysiek SCJ.
Účastníkom podujatia sa u nás páčilo, odniesli 
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si veľa nových zážitkov a informácií z nášho re-
giónu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v rámci 
projektu Europa for citizens.

jk
Kvapka krvi, netradične na fare.

Konanie stretnutia družobných obcí a organizá-
cií v rámci projektu EU for citizens v obci Veľké 
Ripňany kulminovalo  s ďalšou významnou ak-
ciou  v  obci,  akou  je  darcovstvo  krvi.  Územný 
spolok  červeného  kríža  po  dohode  s Rímsko-
katolíckou farnosťou sv. Jána Nepomuckého sa 
rozhodol pre usporiadanie kvapky krvi na fare. 
Darovať krv sa rozhodlo 46 darcov krvi, ktorým 
ďakujeme  a  tešíme  sa  na  spoluprácu  v  bud-
úcom roku 2018.

90. výročie založenia Dobrovoľného hasičského 
zboru vo Veľkých Ripňanoch.

Dňa  2.  Septembra  2017  si  naša  obec  pripo-
menula  a  oslávila  90.  výročie  založenia  Dob-
rovoľného  hasičského  zboru.  Sme  radi,  že  po 
dlhej odmlke pán starosta Jozef Krištof v  roku 
2015  prišiel  s  myšlienkou  obnovenia  tradície 
dobrovoľných hasičov v obci. Postupne 30 čle-
nov  v  zložení  mužov,  žien  a  detí  sa  pripojilo 
k myšlienke dobrovoľníctva našich predkov. 
Nakoľko  je  práca  hasičov  náročná  a  obetavá, 
snažíme  sa  touto  myšlienkou  dobrovoľníctva 
zvyšovať  povedomie  medzi  ľuďmi  a  vštepovať 
ho  ďalej  najmä  nastávajúcej  generácií.  Vlast-
nosť  spolupatričnosti  sa  azda  najvýraznejšie 
prejavuje pri hasičskej práci, ktorá dáva nemálo 
príležitostí  prejaviť  ju  nielen  slovom,  ale  aj  či-
nom.  Tomu  nasvedčuje  aj  niekoľko  výjazdov 
k  technickým  zásahom.  Prostredníctvom  zá-
sahov a športovou činnosťou chceme zvyšovať 
úroveň a imidž Dobrovoľného hasičského zboru 
v našej obci.
Sme  hrdí  na  to,  že  máme  v  obci  sochu  sv. 

Floriána,  patróna  hasičov.  Oslavy  90.  výročia 
Dobrovoľného  hasičského  zboru  sme  zahá-
jili  pri  soche  sv.  Floriána.  Starosta  obce  Jozef 
Krištof  ocenil  bývalého  predsedu  DHZ,  pána 
Vladimíra  Hertela,  ktorý  pôsobil  vo  funkcii 
v  80-tych  rokoch.  Pán  Hertel  symbolicky  odo-
vzdal  štafetu  pokračovania  DHZ  –  pôvodnú 
zástavu  z  roku  1927  do  rúk  súčasného  pred-
sedu  Martina  Besediča.  Ďalej  nasledovalo 
posvätenie  novej  zástavy  s  pôvodnými  sym-
bolmi.  Hasičská  zástava  je  symbolom  nielen 
samotnej existencie hasičov, ale predovšetkým 
je prejavom hrdosti a vážnosti hasičského hnu-
tia. Posvätenie zástavy vykonal páter Jaroslaw 
Maslanka SCJ. Uctili  sme si  všetkých hasičov 
v našej obci, ktorí už nie sú medzi nami polo-
žením venca pri soche sv. Floriána. Oslavy boli 
sprevádzané  dychovou  hudbou  Ripňančanka. 
Po  tomto slávnostnom akte pokračovali oslavy 
v  športovom  duchu  na  miestnom  ihrisku.  Sú-
ťaži  predchádzala  ukážka  simulácie  doprav-
nej  nehody.  Ukážku  prezentovali  hasiči  z  OR 
HaZZ z Topoľčian a dobrovoľní hasiči z Veľkých 
Ripnian. Nasledovala hasičská súťaž za účas-
ti  štyroch  družstiev  detí,  troch  družstiev  žien 
a ôsmych družstiev mužov. Umiestnenie v po-
žiarnom útoku bolo nasledovné: Kategória detí: 
1.  miesto  –  Bojničky,  2.  miesto  –  Dvorníky,  3. 
miesto – Radošina Kategória ženy: 1. miesto – 
Veľké  Ripňany,  2.  miesto  –  Urmince,  3.  mies-
to – Tesáre Kategória muži: 1. miesto – Diviacka 
Nová Ves,  2.  miesto  –  Radošina,  3.  miesto  – 
Lužany
Nezabudli sme ani na našich najmenších, ktorí 
si  mohli  vyskúšať  striekanie  vody  do  terča  za 
malú sladkú odmenu. Na záver súťaže bola pri-
pravená penová šou. Sme radi, že môžeme na 
verejnosti  prezentovať  miestny  hasičský  zbor 
a pripomínať všetkým silu hasičskej myšlienky 
a hasičského poslania, na ktorom nič nezmenili 
ani nové časy:
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„Bohu na slávu a blížnemu na pomoc.“
bb
(fotogaléria str. 14,15)
POĎAKOVANIE

Počas akcie „Stretnutie seniorov“ si naši jubi-
lanti pochutili na sladkých i slaných výrobkoch 
spoločnosti Topec a.s. Topolčany, ktorej touto 
cestou Obec Veľké Ripňany ďakuje za dlhoročnú 
spoluprácu.

FLORIÁNSKE VIANOČNÉ TRHY
….už po 7-mi krát, sme Vás my Ľudia dobrej vôle, 
pozvali  na Vianočné  trhy do Reštaurácie  sv.Flo-
rián.
Číslo 7 znamená v Biblii plnosť stvoreného a ne-
stvoreného sveta. Každým rokom je vždy čo nové 
vytvoriť a tak kráčať k plnosti.
Tradičné Floriánske trhy začali  tento rok pre nás 
naozaj netradične. Predchádzala  tomu spoločná 
myšlienka  niekoľkých  ľudí…  Začať  v  tento  deň 
rannou svätou omšou. V úprimnej modlitbe v srd-
ci, sme spoločne prosili Nášho Nebeského Otca 
o jeho sprevádzanie počas celého dňa aby sa na-
plnili  očakávania  každého  z  nás.  S  požehnaním 
pátra  Jaroslawa  sme  s  radosťou  nasadili  rýchle 
pracovné  tempo. Aj on sa  rovnako pridal k mra-
venčej  práci  majstra  mäsiara  Miloša  Jakubičku 
a  ich pomocníkov. Výsledná práca bola ohodno-
tená  mlstnými  jazýčkami  veľmi  kladne.  Rovnako 
ako  kapustnica  pána  Melichara  Czoka,  ktorý  ju 
znásobil o ďalší kotol aby sa ušla ochutnať kaž-
dému. K prasiatku, ktoré naša obec pre túto akciu 
zakúpila bolo potrebné doložiť ešte nejaké tie mä-
sité suroviny, ktoré sponzorovali Miloš Lukačovič 
a Branislav Krajčík. Dary vo forme sladkostí vložili 
do košíkov Stanislava Ficová a Štefan Glos. Chut-
né vínko, ktoré PD Radošinka darovalo, zohrialo 
naozaj každé telo v chladnom večeri.
Za  spev  detí  a  trhovníctvo  vďačíme  pani  učiteľ-
kám z Materskej školy, pod vedením Evky Macho-
vičovej a  jej  kolegyniam a  rovnako zo základnej 
školy p.uč.Janke Oravcovej, p.uč. Magde Hubín-
skej  a  p.Zuzane  Kelnerovej,  ktoré  pripravili  pre 
všetkých bohatý kultúrny program a ponúkali na 
predaj  vlastnoručne  vytvorené  výrobky.  V  tom 

všetkom prejavili  svoj  talent Vaše deti. Na pódiu 
ich  s  radosťou  sprevádzal  M@yo  Fox,  ktorý  sa 
ujal  programu až do večerných hodín,  striedavo 
spolu  s  dychovkou  Ripňančanka,  pod  vedením 
pána Brenessela.
Hudobný  hosť  Paľko  Laták  roztancoval  nejedny 
nôžky. Vrátane Mikuláša, Čerta či Anjelov.
Ich  neočakávaný  príchod…  usadených  v  čarov-
ných  saniach  vyčaril  úsmev  na  tvári  každého 
z nás. Deti spievali, recitovali aj plakali a Mikuláš 
každé obdaril….
Spomienky  na  tento  deň  si  uchovávame  v  pa-
mäti no predsa fotka vždy pripomenie, či nejaká 
živá videonahrávka… O to sa od mrazivého rána 
starali  Igor Pavlovič a  Igor Milata. Vďaka patrí aj 
požiarnickému zboru a pracovníkom obce Veľké 
Ripňany,  ktorí pomáhali  pri  stavbe pódia,  stanu, 
postarali sa tiež o ich dovoz a odvoz.
Osobitné poďakovanie patrí p. Kataríne Pechovej 
za vianočnú výzdobu a aranžmán v okolí reštau-
rácie. Má svoj príbeh a čaro.
…. slovo  „Ďakujem „ má veľkú moc a preto Ďa-
kujeme personálu sv.Florián, všetkým dobrovoľní-
kom miestnym, aj tým cezpoľným, čo prišli a nao-
zaj zo srdca pomohli.
A tak veríme, že tradícia Vianočných Floriánskych 
trhov naplnila očakávania z Našej a rovnako z Va-
šej  strany.  Dôkazom  toho  je  výťažok  v  celkovej 
hodnote 1.110,– €.
Poputujú  tým,  ktorý  povedia  úprimné…“  ĎAKU-
JEM…“
Na záver len jedno prianie: Nezatvrdzujme si srd-
cia. Všetko to, čo robíme, robme s Láskou…lebo 
len tak môžeme dosiahnuť plnosť nášho bytia…

Prajem Vám… Lucia
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Fotogaléria obecných aktivít :

Európa pre občanov
Kvapka krvi
90. výročie založenia 
dobrovoľného
hasičského zboru
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY…
MIKULÁŠ V ŠKOLE
Sviatky sú už čo nevidieť za dverami a naša 
škola sa v utorok 5. 12. 2017 taktiež naladi-
la na Vianočnú strunu. Mikuláš sa na našej 
škole  oslavuje  každoročne.  Opäť  po  roku 
k  nám  zavítal  na  Mikulášskom  koči,  pán 
s bielymi vlasmi, bielou bradou, červeným 
plášťom a košíkom plným dobrôt spolu so 
svojimi pomocníkmi.
I tento rok žiaci našej školy spestrili sviatok 
Svätého Mikuláša svojim programom. Kaž-
dá trieda predviedla svoj spevácky, rečníc-
ky, tanečný či inak umelecko ladený talent. 
Ako to už tradične býva, Mikuláš so svojimi 
pomocníkmi chodil po  triedach a  rozdával 
balíčky. Nezbedníkom sa ušli aj čmáranice 
od  čertov,  tým  najlepším  deťom  srdiečko 
od anjelov. Radosť našich žiakov znásobili 
i  učitelia,  lebo  v  tento  deň  neskúšali. Veď 

vieme: Na Svätého Mikuláša, neučí a nesk-
úša sa, každá päťka odpúšťa sa.
Mikulášsky sprievod nevynechal ani Mater-
skú školu, domov dôchodcov i Obecný úrad 
Veľké Ripňany.
 
PASOVANIE PRVÁKOV
  
Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyk-
núť na  toľko nových  ľudí, vecí, povinností, 
pravidiel… Začína sa úplne nový život. Aby 
toto obdobie ostalo v pamäti detí ako pekná 
spomienka, snažíme sa ho ozvláštniť sláv-
nostným dňom.
Kedysi  sa  pasovali  rytieri,  my  dnes  pa-
sujeme  našich  statočných  prváčikov. 
27. 9. 2017 pri nádhernom počasí sa usku-
točnila v átriu školy slávnostná  imatrikulá-
cia prvákov. Pasovaní  boli  žiaci  1.A a 1.B 
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triedy  a  taktiež  triedne  pani  učiteľky  Mgr. 
Magdaléna  Hubinská  a  Mgr.  Jana  Orav-
cová.  O  bohatý  program  sa  postarali  ži-
aci  našej  školy  a  hostia  z  Nitry.  Na  záver 
deti  zložili  sľub  prváka  a  pán  riaditeľ  ich 
slávnostne  pasoval  za  žiakov  našej  ško-
ly.  Každé  dieťa  dostalo  pasovací  list  i  pa-
mätnú  medailu  s  logom  školy.  Po  progra-
me  nasledovala  diskotéka  pod  DJskou 
taktovkou  pán  učiteľa  Mariana  Foxa. 
 
Pasovanie  prvákov  sa  už  stáva  tradíciou 
v  našej  škole.  Šťastné  úsmevy  prváčikov 
a  spokojnosť  rodičov  nás  presviedčajú 
v tom, že v tejto tradícii budeme pokračovať 
aj naďalej.
 

MLADÍ HÁDZANÁRI
HK  AGRO Topoľčany  organizuje  už  druhý 
ročník minihádzanej základných škôl. Naši 
mladší žiaci sa po prvý krát zúčastnili okres-
ného kola dňa 16. 11. 2017 v Hádzanarskej 
hale v Topoľčanoch. Súťaž sme zahájili vý-
hrou nad ZŠ s MŠ Preseľany 7:2, v druhom 
zápase  so  ZŠ  Kovarce  sme  prehrali  1:7, 
v  treťom sme vyhrali nad ZŠ s MŠ Solča-
ny 5:2, štvrtý bol v náš prospech potvrdený 
výhrou nad ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica 6:1 
a v poslednom piatom zápase sme prehrali 
nad majstrami ZŠ Škultétyho 18:1. Z dva-
nástich škôl  sme v našej  skupine obsadili 
3.miesto a v celkovom umiestnení chlapci 
skončili na krásnom piatom mieste.
Školské hádzanárske družstvo bolo  v  zlo-
žení: Martin Valent, Michal Kotýnek, Andrej 
Lukačovič, Filip Pecháč, Benjamín Čertek, 
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Sebastián Tóth,  Kristián  Nováčik  a  Michal 
Kellner.
Naším  mladším  žiakom  ďakujeme  za  re-
prezentáciu školy a držíme palce v ďalších 
súťažiach.
Športu zdar!
 
ÚSPEŠNÝ FLORBAL
Naši starší žiaci sa zúčastnili majstrovstiev 
okresu  Florbal  Cup  2017  pod  vedením 
pána  učiteľa  Meluša,  ktorý  sa  konal  v  ZŠ 
s MŠ Prašice 30. 11. 2017. Žiacke družstvo 
vyhralo základnú skupinu nad ZŠ s MŠ Ra-
došina  2:0,  nad  ZŠ  s  MŠ  Nitrianska Blat-
nica 2:1 a  taktiež nad domácou ZŠ s MŠ 
Prašice  3:1  a  zabezpečilo  si  finále  spolu 
s ďalšími troma družstvami. Priebeh zápa-
sov bol napínavý. Prvý majstrovský zápas 
v skupine sme odohrali proti ZŠ s MŠ Ur-

mince,  chlapci  zvíťazili  4:2.  Druhý  zápas 
sme hrali proti minuloročnému víťazovi ZŠ 
Škultétyho, kde sme prehrali 7:4 a tretí zá-
pas sme odohrali veľmi vyrovnane proti ZŠ 
Hollého a prehrali sme 2:1. Nakoniec sme 
získali tretie medailové umiestnenie, ktoré-
mu sa veľmi tešíme. Chlapcom gratulujeme.
Našu  školu  reprezentovali  :  Simon  Glos, 
Samuel Frťala, Martin Semanco, Matej Ja-
kubička, Šimon Masarovič, David Havlíček, 
Samuel  Siget,  Dávid  Benkovský,  Patrik 
Benčík,  Michal  Holienčin,  Marek  Besedič 
a Andrej Lukáč.
Športu zdar!
Majstri v okrese Topoľčany
Vo štvrtok 23. 11. 2017 sa v telocvični Zá-
kladnej školy s Materskou školou Urmince 
konalo finále Majstrovstiev okresu v basket-
bale žiakov. Zaslúžili sme si ho víťazstvami 
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v skupine nad školami ZŠ s MŠ Gogolová, 
ZŠ s MŠ Jacovce a ZŠ s MŠ Ludanice.
Finálového  kola  sa  zúčastnili  3  školy:  Do-
máca  usporiadateľská  ZŠ  s  MŠ  Urmince, 
ZŠ Škultétyho Topoľčany a naša ZŠ s MŠ 
Veľké Ripňany. V prvom zápase mali chlap-
ci  jednoznačne  navrch  a  s  prehľadom  vy-
hrali. Druhý zápas proti domácej ZŠ s MŠ 
Urmince bol takmer vyrovnaný, no ku kon-
cu zápasu naši chlapci zabrali a zaslúžene 
zápas  vyhrali.  Chlapci  z  našej  školy  pod 
vedením pána učiteľa Meluša si víťazstvom 
zabezpečili  postup  na  Majstrovstvá  kraja 
v  Leviciach.  Víťazstvo  si  vybojovalo  naše 
družstvo v zostave: Matej Jakubička, Simon 
Glos, Samuel Frťala, Martin Semanco, Ši-
mon Masarovič, Simon Nehéz, Jakub Falis 
a Andrej Lukáč.
K  víťazstvu  gratulujeme  a  ďakujeme  za 
úspešnú reprezentáciu školy.

Športu zdar chlapci a držíme palce v kraj-
skom kole.
 
(Články a foto : Zuzana Kellnerová)

DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
21. novembra 2017 sa uskutočnil na našej 
škole  deň  finančnej  gramotnosti.  Vyučo-
vacie  hodiny  boli  v  tento  deň  zamerané 
na  prvé  dva  bloky  národného  štandardu 
finančnej  gramotnosti.  Žiaci  boli  obozná-
mení s témami ako napríklad osobné údaje 
a  ochrana  spotrebiteľov,  finančný  trh,  ko-
rupcia a podvody, osobný príjem a finančný 
plán, daňový a odvodový systém a podni-
kanie. V priebehu vyučovania sa žiaci na-
učili všetko potrebné o osobných údajoch, 
oboznámili  sa  s  bankovými  a  nebankový-
mi  subjektmi,  boli  oboznámení  s  nemilou 
témou  ako  sú  rôzne  finančné  podvody 
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a  korupcia,  mali  možnosť  zostaviť  si  plán 
a rozpočet svojich budúcich financií, počas 
besedy diskutovali a oboznámili sa s odvo-
dovým systémom, čo všetko zo svojich prí-
jmov budú musieť odvádzať štátu a tí, ktorí 
zvažujú v budúcnosti stať sa podnikateľmi, 
si  vyskúšali  zostaviť  vlastný podnikateľský 
plán  a  predstavili  ostatným  svoj  podnika-
teľský  sen.  V  januári  sa  žiaci  oboznámia 
s  ďalšími  témami  národného  štandardu 
počas druhého dňa finančnej gramotnosti.
  OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
Dňa 29. 11. 2017 sa v Topoľčanoch usku-
točnilo okresné kolo Olympiády zo slo-
venského  jazyka.  Na 1. mieste sa 
umiestnila žiačka Barbora Gallová 
z 9.A triedy.  Postúpila  do  kraj-
ského kola, ktoré sa uskutoční 
v  Nitre.  Gratulujeme  a  ďa-
kujeme  za  vzornú  prípravu 
a úspešnú reprezentáciu na-
šej školy.

Poďakovanie za spoluprácu
Riaditeľ ZŠ s MŠ Veľké Ripňany 
úprimne ďakuje Rade rodičov pri 
ZŠ s MŠ Veľké Ripňany za podporu, 
sponzorstvo a aktívnu spoluprácu v ka-

lendárnom roku 2017.
Poďakovanie patrí PD Radošinka Veľké Ri-
pňany za materiálnu a finančnú pomoc. ZŠ 
s MŠ ďakuje zákonným zástupcom žiakov, 

podnikateľom, firmám a fyzickým osobám, 
ktoré podporili našu školu.
Všetkým prajeme príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov a úspešný Nový rok 2018.

Mgr. Jozef Jančovič, riaditeľ školy
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V zime do tepla...
Začiatok príprav našej cesty do juhovýchodnej Ázie trval 
dlho. Letenky, ubytovanie, očkovanie, vybavenie víz do Vi-
etnamu ešte v Bratislave. Nabalili sme kufre, a po kratšom  
3 hodinovom lete z Viedne do Moskvy sme pokračovali do 
najväčšieho mesta Vietnamu, Hočiminovho mesta.  

HO ČI MINOVO MESTO /Sajgon/ Vietnamská socialistic-
ká republika
Po 10 hodinách letu sme pristáli v tomto modernom pul-
zujúcom meste so 7,5 miliónmi obyvateľov.  Privítalo nás 
teplo,  krásne  čisté  mesto,  ktoré  domáci  volajú  Sajgon. 
Plné  ulice,  pulzujúca  doprava,  stovky  skútrov,  ktoré  sú 
tu najobľúbenejším dopravným prostriedkom. Po aklima-
tizácii    sa  na  príjemné  letné  počasie,  a    časový  posun  
6 hodín viac oproti Európe sa v prvý deň vydávame na 
prehliadku mesta. Prvý šok a nezvyk na rušnú dopravu v 
meste, spôsob jazdy domácich štýlom všetci sa rozbehnú 
každým smerom a neviete či vás vodič prekvapí sprava, 
zľava, či zozadu a pritom jazdia bezpečne. Uhýbame sa 
aj  na prechodoch pre  chodcov,  kde  zo  zásady motorky 
aj autá len pribrzdia. Och, čistá hara-vara, takto keby sa 
jazdí u nás, veru by sme sa ďaleko nedostali! Naši vodiči, 
učte sa! Návšteva miestnej tržnice, kde nasávame atmo-
sféru, skúšame prvé chutné miestne jedlá, obzeráme čo 
sa tu dá nakúpiť. No človek sa hneď cíti ako v Bratislave 
na Miletičke!
Ceny  primerané,  v  reštauráciách  takmer  ako  u  nás,  na 
miestne  rýchle  občerstvenie  postačí  aj  dolár  /1euro/. 
Z  pamiatok  toto  mesto  zaujme  krásna  katedrála  Notre 
Dame, Palác nezávislosti,  a množstvo pagod. Stretáme 
školákov v povinných uniformách , ktorých čakajú nesko-
ro popoludní pred školou rodičia, ako inak na desiatkach 
skútrov. Mestský park  je krásny, stroje na cvičenie, pre-
cvičovanie  gymnastiky  do  nočných  hodín  pohyb,  ruch, 
zábava, zanecháva skvelý dojem.

ČU ČI tunely
Vyrážame na prvý výlet autobusom smer sever tunely v 
okrsku Ču Či /Chu-Chi/.
Vojna  ľudí donúti vymyslieť na svoju ochranu a bezpeč-
nosť skoro nemožné. Sieť vyše 200km tunelov, ktoré boli 
vybudované len lopatami a krompáčmi príslušníkmi Viet-
kongu, národnej oslobodzovacej armády v 40. až 60-tych 
rokoch  minulého  storočia.  Skrýše,  prepadliská,  všetko 
v lesnom poraste, streľba z blízkej strelnice, človek sa cíti  
ako v seriáli MASH, len tu je to oveľa reálnejšie. V stráže-

nom areáli nás miestny sprievodca prevedie po prísne vy-
značených trasách. Držíme sa mu v pätách, napínavo ho 
počúvame.  Opisuje  nám  ich  budovanie,  systém,  vidíme 
skrýše, ktoré by sme nenašli, maličké otvory kde sa dá 
ukryť, predsa Vietnamci sú nižší a sú útlejšieho vzrastu. 
Vojaci tu žili dlhé mesiace, dokonca aj ženy a deti. Tunely, 
ktoré majú výšku len vyše metra, niektoré aj 3 poschodia, 
a množstvo slepých uličiek. Pre verejnosť je prístupných 
zopár upravených a rozšírených metrov. Priznám sa, len 
som nakukla, prejsť som si netrúfla, možno aj klaustrofó-
biou z uzatvoreného priestoru. Na záver prehliadky nám 
premietnu film o odvahe vietnamských bojovníkov. So sil-
ným zážitkom a zmiešanými pocitmi si želám a dúfam, že 
takéto tunely už nikdy nebude nutné budovať.

Rieka MEKONG
Ďalší deň máme v pláne výlet plavbu po  rieke Mekong.  
Pramení v tibetskej plošine, a vlieva sa do Juhočínskeho 
mora. Preteká 6 štátmi, a s dĺžkou vyše 4300km, je to 7. 
najdlhšia  rieka. Tento  výlet  je  atrakciou  pre  turistov,  tak 
ho absolvujeme spolu  s množstvom ďalších Európanov 
a Američanov. 
Nastúpime  na  loďku,  ktorá  má  ochrannú  plachtu  proti 
slnku,  nasadíme  klobúky,  aby  nás  nespálilo  ostré  slnko 
a  zažijeme  ako  vyzerá  dopravná  zápcha  a  riečny  ruch. 
Množstvo nákladných  lodí, predaj ovocia a zeleniny pri-
amo z  lodiek, a pre mnohých aj celoročné bývanie.   Na 
malých  ostrovčekoch  vidíme  ukážku  manufaktúry  spra-
covania  kokosu,  výrobu  cukroviniek.  Samozrejme  nám 
ponúkajú suveníry od tradičných výrobkov, až po kabel-
ky z krokodílej kože, či špecialitu - miestny nápoj v liehu 
naložené hady a  iné potvory. Aj keď to nevyzerá vábne, 
napokon ochutnáme a kupujeme. Na ďalšom ostrove ob-
divujeme krokodíliu  farmu. No na obed z krokodíla, hada, 
korytnačky, či pštrosa si netrúfneme, zvolíme radšej ku-
racinu s ryžou. Popoludní je pre nás pripravená kultúrna 
časť,  krásne  Vietnamky  oblečené  v  typických  krojoch, 
spev, hudba, malé občerstvenie. A pred nami ďalšia dile-
ma, či nasadnúť na čln pre 4 osoby a previezť sa spleťou 
kanálov. Nasadáme, mladučká lodiarka v klobúku vpredu, 
starší pán vzadu nás  ladne pomocou dlhých tyčí prevá-
žajú plnými kanálmi člnov,
no atrakcia, skutočný zážitok!

KAMBODŽA
Po pár dňoch   a nabitom programe v  južnom Vietname 
sa  presúvame  letecky  na  severozápad    Kambodže.  Po 

LETOM SVETOM  -  VIETNAM, KAMBODŽA.
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hodinovom  lete  nás  privíta  skutočná  spara  a  horúčava. 
Po dlhom čakaní  vybavení  vstupných víz,  ktoré za dlhým 
stolom realizovalo asi 15 úradníkov, mal každý z nich svo-
ju  funkciu, otvoriť pas, zobrať doláre, nalepiť  fotku, nalepiť 
známku, dať pečiatku, podpis a celý   proces na všetkých 
kontroloval  ešte  vrchný  úradník.  Takto  vyzerá  zamestna-
nosť,  pomyslíme  si! Vonku  nás  rikša  nazývaná TUK-TUK 
odvezie  do  hotela.  Usmiaty  personál  pozdravujúci  nás 
úklonom a vzopnutím rúk, to je znamenie kde sa ocitáme. 
V nočnej spare sa ovlažíme v teplom bazéne, žerú nás ko-
máre, šup do postelí, ráno vyrážame pozrieť si Angkór. 

ANGKÓR VAT, SiemReap Kambodža
Začíname  veselým  tuk-tukom  prvé  najskôr  zaplatiť  vstup, 
rada turistov, ale to už poznáme z  letiska.   Ešteže sme si 
objednali  sprievodcu.  Angkór,  v  preklade  mestský  chrám, 
volajú ho aj chrámová džungľa si zachoval úlohu nábožen-
ského centra, bol najskôr hinduistický, potom budhistický. Je 
to najznámejšia pamiatka, ktorú ma Kambodža aj na svojej 
vlajke.Nachádza sa priamo v pralese medzi veľkým kam-
bodžským jazerom Tonlesap a pohorím Phnomkulen. Areál 
obklopuje vodná priekopa. Chrám má tri galérie, päť centál-
nych svätýň. Legenda hovorí o božskom pôvode chrámu, 
ktorý postavil niekedy v piatom storočí po Kristovi architekt 
Pisnouka. Toho vraj poveril boh Indra, aby v Kambodži vy-
budoval i ďalšie božské chrámy. Chrám zo zač. 12.storočia 
je  vybudovaný  v  klasickom  štýle    kmérskej  architektúry. 
Počas prehliadky obdivujeme  tieto stavby, galérie, obrazy 
s  náboženskými  motívmi,  umeleckú  a  remeselnú  zručno-
sť starých Kmérov. V jednom z chrámov vidíme slávnosť a 
modliaceho sa mnícha. Presúvame sa pešo, aj  tuk-tukom. 
Medzi množstvom turistoch stretáme skupinku Čechov. Tu 
prvýkrát vidíme reálny život domácich, chudobu. Zastavujú  
nás žobrajúce deti, „Madam one dolar please“, a  snažia sa 
speňažiť pohľadnice, letáky, vejáre.  Bežia za nami, tak od 
malého dievčatka kupujem aspoň magnetky. 
Horúčava po dopoludnajšom opare, ktorý vidno aj na  fot-
kách, robíme veľa záberov, západ slnka sfarbuje do zlatista 
chrámové veže. Nádherná  romantika v ďalekej Ázii,  ktorá 
skutočne stojí za to.  

Cestou spát prechádzame okolo domácích, rodiny si robia  
pikniky, trávia voľný čas, relaxujú v prírode. Okolo nás pobe-
hujú opice, nestíháme fotiť, také sú rýchle. 
Turistom pokiaľ si poriadne nedržíte uchmatnú tašky, oku-
liare,  všetko na čo dočiahnu.  „Drzí ako opice“ …už viem, 
odkiaľ pochádza toto prirovnanie.
Večer  zájdeme  do  centra  Siem  Reap,  kde  len  obzeráme 
street food  stánky, miestne specialitky ako chrobáky, pav-
úky, larvy, žaby.  Fotenie za jeden dolár… všetko treba spe-
ňažiť. Nakoniec  si dávame chutné palacinky s banánom a 

presladenou čokoládou.
Po  dvoch  dňoch  opäť  balíme,  a  skoro  ráno  je  před  nami 
ďalší let, směr južná Kambodža. 

SIHANOUKVILLE, Kambodža
Po pristátí sa rýchlo presúvame úrodnou krajinou a ubytu-
jeme  v  malebných  domčekch,  priamo  při  mori Thajského 
zálivu. Údajne sú tu najkrajšie západy slnka na svete. Veru 
aj boli. 
Tu máme v pláne päť dní oddychu, vychutnávame si kúpa-
nie a krásne more. Absolvujeme výlet loďkou na blízke os-
trovčeky. Nedotknutá príroda, prázdne pláže nás presved-
čia, prečo sa sem začínajú hrnúť Európania. U nemeckého 
páru sme ubytovaní, Slovák z Nitry má bar na pláži, ďalší 
má v meste piváreň. Je tu komunita Slovákov, človek si po-
myslí, aký je ten svet malý, a že Slováka stretneš skutočne 
všade.  Mesto  je  ešte  nezvyknuté  na  čulý  turistický  ruch, 
cítime  odmeranosť domácich. Požičiavame si skútre, tu ne-
máme takú obavu z premávky ako vo Vietname, a robíme 
si  výlety po okolí,  na  vzdialenejšie pláže.   Hneď za mes-
tom  nám na novovybudovanej alsfaltke cestu křižuje biely 
vychudnutý  dobytok,  vidíme  realitu,  ošarpané  plechové 
príbytky, z kterých hlasno hučí hudba, chudobu a špinu. Ka-
marát Lukáš, ktorý tu pôsobí ako logista spolu s dobrovoľ-
níkmi v humanitárnom projekte Vysokej školy svítej Alžbety 
v detskom domove HOF pre miestne siroty, kterým rodičia 
zomreli na AIDS.Väčšina z detí  je po nich nakazená víru-
som HIV. Aj napriek ťažkému osudu sú však tieto deti milé, 
usmiate, šibalské a bezstarostné, jako všetky deti na svete.  
Kamarát nám ukazuje kolorit mesta, vidíme výstavbu, nové 
kasína, a večer nás prevezie okrajovou štvrťou plnou špiny, 
barov, nevestincov. Tadiaľto by som nemala odvahu prejsť 
ani za bieleho dňa. Aj takáto je Kambodža – jedna z najchu-
dobnejších krajín sveta poznačená 30 ročným občianskym 
konfliktom.

Po oddychu pri mori náš čaká ďalší prelet naspäť do Hoči-
monovho mesta. Cítime sa tu už  ako doma, chodíme uli-
cami, akoby sme tu boli mesiac. Po množstve nachodených 
kilometrov si v modernom salóne necháme urobiť pedikúru 
za pár dolárov, a dokúpime drobné darčeky. S plnými kufra-
mi  a  množstvom  zážitkov  z  kontrastu  dvoch  susediacich 
štátov opúšťame toto veľkomesto. Po siedmich preletoch sa 
vydávame na spiatočnú cestu do zimnej Európy, na rodné 
Slovensko. 

Xénia Barátová, INEX cestovná agentúra
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