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Záver roka je asi pre väčšinu z nás hektický. Zvykneme
sa naháňať v práci, doma, po nákupoch, chceme
všetko stihnúť. Práve v tomto čase prichádzajú sviatky
pokoja, radosti a pohody, vôňa vianočných koláčov,
ihličia, či poletujúce snehové vločky. Už málokto si
spomína, ako to kedysi v našich obciach vyzeralo
v čase adventu i Vianoc. Čo za dobroty pripravovali
gazdinky k štedrej večeri. Nechýbajú originálne recepty na štedráka a iné vianočné pochúťky. Budeme radi,
ak vám čítanie novej formy Občasníka v kruhu vašej
rodiny prinesie inšpiráciu a do domácností vianočnú
pohodu. A ak sa tak stane, nebola naša snaha zbytočná...
Šťastné a veselé Vianoce, PF 2013
redakčná rada
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Poslanci v priebehu druhého polroka zasadali dňa
4. júna 2012 a zaoberali sa nasledovnými bodmi:
1. Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie
–„Zavedenie pešej zóny a budovanie parkovísk“. Po
zverejnení výzvy na predkladanie projektov obec požiada o nenávratné ﬁnančné prostriedky.
Spoluúčasť obce je vo výške 5% a ostatné náklady budú
ﬁnancované z NFP.
2. informácia o prevedených prácach - 30 bytová jednotka.
3. Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie
„Zberný dvor obce Veľké Ripňany“, ktorý by mal byť situovaný v lokalite „Hliník“ vo V. Ripňanoch. Na uvedený
projekt poslanci odsúhlasili vypracovanie projektovej
dokumentácie.

Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 4. septembra 2012
1. Prejednanie vybudovania parkoviska pri 30 bytovej
jednotke. Parkovisko pri 30 b. j. nie je zahrnuté z ﬁnancovania bytového domu a z podpory ŠFRB, preto bude vybudované len provizórne, vzhľadom na ﬁnančné možnosti obce. Prístupový chodník ku bytovke sa vybuduje a
parkovisko sa vyrieši navozením štrku, ktorý nahradí
zámková dlažba v ďalšej etape výstavby.
2. Informácia o záverečných prácach - 30 bytová jednotka.
Na výber nájomníkov je zriadená bytová komisia, ktorá
podľa podmienok určených Štátnym fondom na rozvoj
bývania bude posudzovať splnenie podmienok žiadateľov o pridelenie bytov.
3. Oboznámenie o podpise zmluvy o realizácií projektu
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„Kanalizácia a rozšírenie ČOV“
Zmluva na realizáciu projektu je podpísaná dňa 13.
júna 2012. Následne sa prehodnocujú podmienky na
zverejnenie podmienok pre verejné obstarávanie. Boli
doložené ďalšie podklady na realizáciu projektu, tieto
sa na národnom kontaktnom bode prehodnocujú a postupne dopĺňajú.
4. Schválenie VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Veľké Ripňany.
Toto VZN nahradí schválené VZN č.25 z roku 2011.
Na základe toho, že došlo k navyšovaniu nákladov na
prevádzku a mzdy v materskej škole obec pristúpila
k navýšeniu poplatku.Poplatok z roku 2001 bol vo výške
5,00 € a predkladá sa jeho zvýšenie na sumu 8,00 €.
Ďalej je potrebné prehodnotiť výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí. Doteraz bol príspevok vo výške 3,50 €/žiak
(z roku 2003) a tento je potrebné zvýšiť. Návrh na jeho
zvýšenie je vo výške 5,00 €.Vzhľadom na prednesené
okolnosti, ktoré vedú obec k zvýšeniu poplatkov, poslanci obidva príspevky odsúhlasili v predloženej výške. Toto
VZN nadobudne účinnosť dňom 01.10.2012
Poslanci OZ prehodnotili tieto žiadosti:
- žiadosť Dychovej hudby „Ripňančanka“ o ﬁnančný
príspevok na nákup hudobných nástrojov a na činnosť
vo výške 350 €,- poslanci OZ súhlasili s poskytnutím
tejto čiastky.
- žiadosť ObFK Behynce-doriešenie spotreby elektrickej
energie v kabínach, ktorý sa realizoval z PD.
PD Radošinka poslalo faktúru za spotrebu elektrickej
energie za posledných 10 rokov vo výške 9600 €. Po
prehodnotení došlo ku zníženiu predloženej čiastky na
6000,00 €,s čím obec nesúhlasila .
Návrh na doriešenie: -urobiť podvojné meranie a v priebehu roka sledovať spotrebu elektrickej energie, z tejto
hodnoty vypočítať spotrebu na obdobie 10 rokov v cene
aktuálnej podľa jednotlivých rokov.
Posledné rokovanie obecného zastupiteľstva v roku
2012 sa uskutočnilo dňa 04. decembra 2012
Poslanci sa na poslednom zasadnutí v roku 2012 zaoberali predovšetkým :
1. Návrhmi VZN :
a, VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
- v uvedenom návrhu nedošlo k podstatným zmenách vo
výške daní a poplatkoch
b, VZN o podmienkach prideľovania bytov a správy by-

tových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania.
c, VZN o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv,
prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch
obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely
sociálneho
d, VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce – VZN upravené na základe prísunu
ﬁnančných prostriedkov z verejných ﬁnancií pre obce na
rok 2013 - predpoklad
e, Návrh rozpočtu na roky 2013 až 2015 – návrhu sa
vychádzalo s predpokladanej skutočnosti v roku 2012
a zníženie v zmysle prijatého memoranda ZMOS.
Úprava rozpočtu na rok 2012 – úprava rozpočtu bola prevedená podľa jednotlivých programov, nakoľko niektoré
akcie zahrnuté do návrhu rozpočtu pre rok 2012 neboli
zrealizované.
f, Vnútorná smernica č.2/2012 starostu obce pre
vykonávanie verejného obstarávania v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov - smernica zahŕňa pásma pre
zadávanie podlimitných a nadlimitných zákaziek, pre
podprahové zákazky a pre zákazky s nízkou hodnotou
g, zriadenie centra voľného času - ako rozpočtovej organizácie so sídlom na Majerskej 295, Veľké Ripňany –
súhlas poslancov so zriadením centra voľného času od
01.09.2013,
2. Žiadosťami o poskytnutie dotácie pre záujmové
združenia v obci –
- ObFK Veľké Ripňany
- ObFKBehynce –
- Slovenský folklórny súbor Ripín Veľké Ripňany
poslanci súhlasili s poskytnutím dotácie pre jednotlivé
združenia podľa predkladaného rozpočtu obce.
3. Žiadosťami od občanov –
- zámenná zmluva medzi obcou a Mariánom Uhlíkom
na zámenu pozemkov ako zastavané plochy o výmere
69m2 parc.č.160/17, ktorých vlastníkom je obec
a zastavané plochy o výmere 38m2 parc. Č.160/23,
24m2 parc.č.160/22, 7m2 parc.č.160/21,ktorých vlastníkom je Marián Uhlík s manž.
- žiadosť Mária Kreša a manž. Nataši o odpredaj pozemku parc.119/1 o výmere 788m2, ktorej vlastníkom je
obec.Poslanci súhlasili s výškou 5,00€/m2.
- žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja v Mojmírovciach
o ﬁnančný príspevok – zamietnuté.
- zriadenie jednosmernej prevádzky na ulici Mládežnícka
a Školská - zaslanú žiadosť musí schváliť ObÚ odbor
dopravy v Topoľčanoch.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA apríl - november 2012
Narodili sa

Pavol Kuruc
Laura Michalaková
Marek Milata
Mária Cápalková
Paulína Sigetová
David Belobrad
Eliška Rybanská
Peter Grolmus
Nela Lendelová
Sebastián Valent
Vanesa Fačkovcová
Matúš Bago
Michaela Rybanská
Juraj Košík
Olívia Csóka
Soﬁa Benčíková
Natália Kunová
Simon Ozimák
Laura Nelly Bočkayová
Nikolas Gábriš
Lilien Alexandra Gabčík
Timera Geričová
Patrícia Borečková
Stella Šlosáriková
Milan Jánošík
Mia Hubinská
Vitaj medzi nami!

Uzavreli
manželstvo

Vladimír Bago
a Barbora Cifrová
Igor Pavlovič
a Veronika Sojková
Ivan Majtenyi
a Katarína Petríková
Blahoželáme!

Opustili nás
Jozef Citorík
63 rokov
Ing. Marián Lesay
63 rokov
Jozef Mokoš

70 rokov nedožitých
Vojtech Gaťár
70 rokov nedožitých
Richard Urminský
42 rokov
Vladimír Chmelina
78 rokov nedožitých
Valéria Bosá
80 rokov
Irena Babulicová
77 rokov
August Belobrad
78 rokov
Mária Valachová
90 rokov
Milan Balážik
81 rokov
Ján Ďuriš
87 rokov
Mária Pekarovičová
67 rokov
Spomíname...

Okrúhle životné
jubilea slávia
50 rokov
Masarovič Marián
Karas Peter
Uhlík Marián
Lesayová Mária
Herda Juraj
Brenesselová Iveta
Rybanská Darina
Paulíková Iveta
Herák Rudolf
Šišmičová Mária
Jánošík Miroslav
Jakubičková Mária
Macháčoavá Júlia
Lesay Miroslav
Pavlovičová Mária
55 rokov
Krogman František
Hubinský Milan
Kupcová Anna

Hubinský Igor
Kynčlová Božena
Babišová Viera
Burger Ladislav
Nedoma Imrich
Vavrešková Štefánia
Toráč Eduard
Poništ Emil
Gregorička Marián
Melicherová Jana
Močko Bohumír
Plešková Tatiana, Ing.
Hlobiková Mária
60 rokov
Glosová Mara
Hlobiková Mariana
Šnegoňová Vilma
Futroš Vladimír
Danišík Alojz
Kováč Marian
Micháliková Gabriela
Fuksík Jozef
Knížatová Mária
Birová Ľudmila
Lendelová Zdena
Grolmus Milan
Laluchová Zdenka
Lukačovič Emil
Mihalovič Pavol
65 rokov
Belanová Margita
Beňo Anton
Koszoruová Júlia
Šimková Jozefína
Valko Stanislav
Tupý Rudolf
Antalíková Božena
Kúdela Jozef
Barát František
Jakoubek Karel
Gálik Imrich
Smutná Kamila
70 rokov
Močko Otto
Kubík Pavol
Chudá Mária
Krištofová Mária

Judák Dominik
Močko Alfonz
Lackovič Libor
Lackovič Viktor
Pontešová Anna
75 rokov
Gulíková Anastázia
Balážiková Marta
Kolková Mária
Kozáková Mária
Polák Vladimír
Ševčíková Emília
Barát Martin
Barát Vendelín
Mondoková Jozefína
Stručková Elena
Minksová Ida
80 rokov
Siget Jozef
Pažitná Veronika
Gogolová Júlia
Gubáňová Valéria
Novačiková Mária
Legény Ernest
85 rokov
Drábiková Anna
Krogmannová Vilma
Richnáková Helena
Urminský Imrich
Poništová Angela
Hubinská Margita
90 rokov
Kršák Ľudvik
Rybanská Rozália
Močko Ludvik
Kasanová Veronika
95 rokov
Šiška Karol
Všetkým prajeme veľa
zdravia do ďalších
rokov života!
Veľké Ripňany, dňa
20.11.2012, J.P..
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AKO DETI TRÁVILI LETNÉ PRÁZDNINY
V dňoch od 17. – 19. 7. 2012 sme sa už po
druhýkrát zúčastnili 3-denného letného tábora pre deti
ZŠ vo Veľkých Ripňanoch. Aj keď termín nám nejako
nesedel s pekným počasím, pretože tropické horúčavy
sa minuli desať dní predtým, vyrazili sme. Zúčastnilo
sa 40 detí našej farnosti a 5 dospelí. V prvý deň našej
akcie sme sa vybrali na túru, pozreli sme si zrúcaninu
hradu Podhradie, nový kostol v dedine a sprevádzaní
slabými prehánkami sme prešli pešo na Duchonku
vzdialenú od Podhradia asi 5 kilometrov. V čase obeda sme si pripravili dobroty na ohni. Počasie sa trošku
umúdrilo, deti si zašportovali a bicyklovali sa na vodnej
nádrži Duchonka.
Druhý deň sme navštívili ZOO Bojnice. Deti si
vypočuli prednášku o zvieratách v ZOO škole no najviac ich zaujal had, ktorý bol s nimi veľký kamarát.
Odvážlivci sa nebáli zavesiť si ho na krk a odfotiť sa
s ním.
Tretí deň sme vstávali zavčasu, pretože cesta na
kúpalisko do Vadaš Štúrovo trvá okolo dvoch hodín.
Počasie nám prialo a teplota sa vyšplhala nad 30
stupňov. Deti sa vyšantili v termálnej vode, zaujal ich
tobogánový svet a bazén s umelými vlnami. Slniečko
pripekalo, ale nikomu neublížilo.
Vydarená akcia sa všetkým páčila a čakáme na
príchod leta, aby sme znovu zažili niečo pekné. Veľká
vďaka patrí obecnému úradu za sponzorský príspevok
a ﬁnancovanie dopravy počas tejto akcie, pátrovi Jaroslavovi a Jozefovi za zorganizovanie celej akcie.
Andrea Pániková

OLYMPIJSKÝ DEŇ
Dňa 8. mája sa naša škola premenila na olympijský areál. Začal sa Olympijský deň. Samotnej spektakulárnej akcii predchádzalo niekoľko aktivít organizovaných rodičovskou radou. Konkrétny projekt zahŕňal
realizáciu športových a sociálnych aktivít s cieľovou
skupinou detí a mládeže, zameranou na podporu osobnostného rozvoja detí v oblasti psychomotorickej,
sociomorálnej i kognitívnej. Mal za prioritu ukázať potrebu i krásu športu, objaviť v sebe predpoklady na jednotlivé druhy športu a inšpirovať ich prostredníctvom
daných aktivít k dlhodobému procesu dosahovania

jedinečnosti, výnimočnosti a dokonalosti. Tak isto rozvíjať základnú sociálnu interakciu a udržiavať pozitívne
medziľudské vzťahy. Formou pohybových aktivít sme
sa snažili získať dôležité kľúčové kompetencie potrebné pri športe a vedieť ich aplikovať aj v reálnom
živote. Ďalším elementom nášho úsilia bolo utvoriť
u detí a dospelých pevný základ celoživotného kladného postoja k pohybovým aktivitám a športu a spríjemniť spoločne strávené chvíle s rodičmi a priateľmi
ZŠ s MŠ pri zdravom využití voľného času.
Pre deti boli pripravené zaujímavé súťažné disci-
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plíny ako: Beh na 30, 50, 100 metrov, trojnohý beh,
multilon – prekážková dráha, kolobežky, trojboj a beh
na lyžiach. Mimo hlavného športového dňa olympiáda
pokračovala aj dni nasledujúce vyjadrením zážitkov
a prenesením dojmov na papier vo forme kresieb,
z ktorých boli tiež následne vyhodnotené najlepšie
práce ako víťazné.
Máme radosť, že spoločnými stretnutiami sme
sa mohli zapojiť do aktívneho prežívania s dôrazom
na starostlivosť o svoje zdravie a prevenciu voči
negatívnym vplyvom prostredia.
Na záver Olympijského dňa boli rozdané medaile,
diplomy ako aj sladké odmeny. Dúfame, že zúčastnení
si odnášali okrem cien a dobrých zážitkov aj povzbudzujúci pocit z formovania vlastného športového ducha
a zmyslu pre fair-play.
Celkovo sa zúčastnilo 62 detí z tried prvého až siedmeho ročníku, konkrétne percentuálnym zastúpením
žiakov : I.A - 21 % , I.B - 13 %, II.A - 70 %, III.A - 50
%, IV.A - 35 %, V.A - 33 %, VI.A - 30 %, VI.B - 11 %,
VII.A - 10 %, VII.B – 11 %,. Trieda 2.A, bola za svoju najvyššiu účasť odmenená sladkým prekvapením
v podobe špeciálnej olympijskej torty.
Mimo školopovinných sa zaregistrovali aj deti z materskej školy: Paulínka Mikulášová, Vaneska Blahová
a Frederik Svorad.
Celá akcia mala veľmi dobrú odozvu u kooperujúcich a prialo nám aj počasie.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým,
ktorí sa pomocnou rukou podieľali na realizácii podujatia priamo i nepriamo zúčastneným, ako boli rodičia,
učiteľský zbor, sponzori a rodičovská rada. Mimoriadna vďaka patrí pánovi riaditeľovi Mgr. Jozefovi
Jančovičovi, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou
našich rodičovských aktivít (nebolo to ani v tomto
prípade inak), za jeho profesionálny prístup k deťom
a k našim požiadavkám. ŠPORTU ZDAR !!!
Zuzana Kellnerová

Do OFDMS sa v školskom roku 2011/12
zapojilo 3228 slovenských škôl
“Piaty ročník festivalov bol doteraz najlepší. Počet
zúčastnených škôl narástol o viac než dvadsať percent - z vlaňajších 2565 na súčasných 3228, na čom
sa určite podieľal fakt, že SOV (Slovenský olympijský
výbor) v tomto roku realizoval obrovský celoslovenský
projekt Posolstva Slovenska Hrám XXX. olympiády
Londýn 2012. Jeho súčasťou boli aj mnohé aktivity v rámci festivalov. Olympijské hry a Posolstvo na

mnohých miestach inšpirovali školy k zvýšenej aktivite. Ústredný štáb OFDMS pri záverečnom hodnotení
5. ročníka ocenil, že narástol nielen počet zúčastnených škôl, ale aj kvalita obsahu ich aktivít. Na
mnohých školách už festivaly berú ako programovú
záležitosť, ktorá má dlhodobý, nie jednorazový charakter. Vďaka tomu dokážu šport prepájať s kultúrou,
výchovou, vzdelávaním či s ochranou životného prostredia. V uplynulom ročníku postavili festivaly latku
vysoko.
„V budúcnosti určite nechceme klesnúť nižšie,” hodnotil 5. ročník predseda ústredného štábu OFDMS
a čestný predseda Slovenskej asociácie športu na
školách Anton Javorka. „Veľmi nás teší, že naše
aktivity podporujú aj prezident republiky a minister
školstva. Toto je cesta, ktorou sa dá ísť. Olympijských
medailí môžeme mať trebárs aj sedem - sú dôležité,
ale hlavné je to, aký odkaz dajú naši špičkoví športovci
deťom a mládeži, aby sa šport stal súčasťou ich života
a spoluutváral jeho kvalitu.”
Vyhodnotenie Olympijských festivalov
detí a mládeže Slovenska 2011/12
Slávnostné vyhodnotenie Olympijských festivalov
detí a mládeže Slovenska 2011/12 sa uskutočnilo
31. októbra 2012 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. Ocenenia najlepším krajom, školám
a osobnostiam odovzdali prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič,
prezident Slovenského olympijského výboru František
Chmelár, predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Jozef Dvonč a primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.
Ceny za Nitriansky kraj prevzala vedúca odboru
školstva, mládeže, športu a kultúry ÚNSK PhDr. Ľubica Libová PhD. Ocenenia za aktivitu si prevzali školy
a najaktívnejší spoluorganizátori OFDMS. V Nitrianskom kraji sa zapojilo do OFDMS 164 škôl (MŠ 62, ZŠ
52, SŠ 50).
Ocenené školy z Nitrianskeho kraja:
Materská škola - Óvoda, Nám. M. R. Štefánika 14, Šahy
Základná škola s MŠ, Školská 528, Veľké Ripňany
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
Špeciálna škola - 1. miesto Základná škola s materskou
školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, Nitra
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SPOZNÁVAME SLOVENSKO - TRENČÍN, SKALKA, PIEŠŤANY
Tohtoročné leto nám doprialo horúceho počasia a slniečka neúrekom. A nebolo to inak ani
v októbri, keď nás neustále slnečné lúče zohrievali. Bola by škoda nevyužiť pekný októbrový deň
na výlet a rozlúčiť sa s letom.
6. októbra nás počasie nesklamalo, od rána
slniečko hrialo a pamiatky Slovenska lákali. Deti
tretieho až ôsmeho ročníka z Veľkých Ripnian
a z Ardanoviec, pod dozorom pátra Jozefa, dôstojného pána Martina Medveca z Ardanoviec
a zopár dospelých, ráno vystúpili z autobusu
do prebúdzajúceho sa Trenčína. Na zámku nás
už čakali. Vypočuli sme si základné informácie
o hrade, dozvedeli
sme sa o panovníkoch
a z veže sme sa pokochali výhľadom na
celé mesto Trenčín.
Do hradnej studne,
o ktorej hovorí smutná
povesť, deti povedali
svoje želania a očakávajú splnenie. Naše
kroky ďalej putovali na
Skalku pri Trenčíne.

Dozvedeli sme sa, že tam niekedy žil pustovník
sv. Beňadik. Jeho socha je ukrytá v jaskyni.
Legenda hovorí, ak sa slobodné dievča dotkne
jeho brady, do roka sa vydá. Niektoré dievčatá
sa otočili aj dvakrát. Takže milí rodičia, chystajte
svadbu.
Po sv. omši v kaplnke sv. Beňadika sme sa vracali naspäť. Nechýbala zastávka v nákupnom centre
a v Piešťanoch, kde sme si chceli
prezrieť kúpeľný ostrov z vláčika. Aj
napriek nádhernému počasiu vláčik
nepremával a deti mali stále dosť
energie, tak sme si kúpeľný ostrov
prezreli po vlastných a spálili kalórie.
Navečer sme sa vrátili domov.
Verím, že deti získali nové zážitky a skúsenosti a spoznávaním Slovenska budeme naďalej pokračovať.
Andrea Pániková
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JESEŇ, PANI BOHATÁ...
Každoročne prináša jeseň
pestrosť farieb, ale aj mnoho
plodov, z ktorých žiaci 1. – 4.
ročníka zhotovili veľa vtipných a
zaujímavých výrobkov. Výstavka žiackych výtvorov zdobila
vestibul našej školy. Najkrajšie
výrobky získali ceny a všetci
zúčastnení sladkú odmenu.
Poďakovanie patrí nielen všetkým deťom za usilovnú prácu,
ale aj rodičom za pomoc.

ZA ILEGÁLNE VÝRUBY POKUTY DO ZÁVRATNÝCH VÝŠOK ALEBO ZOPÁR
INFORMÁCIÍ VO VZŤAHU OBČAN A OCHRANA DREVÍN
Dňom 1. januára 2002, s výnimkou vybraných
ustanovení, nadobudol účinnosť zákon č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky. Podľa ustanovenia §2 písm. f)
na obce prešli aj pôsobnosti na úseku ochrany
prírody. V súvislosti so zákonom č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny ide o výkon
štátnej správy vo veciach ochrany drevín. Delegovanie povoľovacieho procesu výrubu drevín na
obce malo za cieľ najmä uľahčiť občanom prístup
k riešeniu tejto problematiky priamo v ich obci.
Problematika ochrany drevín však nebola pre
obce novou kompetenciou. Vykonávali ju už
v roku 2002, avšak v súvislosti so zákonom NR
SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
1. januára 2003 nadobudol účinnosť nový zákon
o ochrane prírody a krajiny, zákon č.543/2002
Z. z., ktorý priniesol oproti dovtedy platnému
zákonu niekoľko zmien. Ich nedodržiavanie

môže vyjsť občana niekedy veľmi draho, preto Vás
chceme informovať a v krátkosti zorientovať v danej
problematike vo vzťahu občan a ochrana drevín.
Základné legislatívne pravidlá:
- zákaz poškodzovať a ničiť dreviny
- zákon zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny
(nezvratné poškodenie môže spôsobiť aj neodborné ošetrenie stromu),
- povinnosť vlastníka (správcu, nájomcu) starať
sa o drevitú vegetáciu - najmä ju odborne ošetrovať a udržiavať,
- ohlasovacia povinnosť občana pri realizovanom výrube dreviny v prípade ohrozovania majetku, zdravia alebo života človeka (tlačivo poskytne obecný úrad),
- ohlasovacia povinnosť občana pri realizovanom výrube dreviny v prípade obnovy produkčných drevín (tlačivo poskytne obecný úrad),
- na výrub dreviny rastúcej na súkromnom
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pozemku sa vyžaduje súhlas Obce Veľké Ripňany a to vždy, ak obvod kmeňa dreviny vo výške
130 cm nad zemou presiahne 40 cm a ak výmera
krov presiahne 10m²; správny poplatok je 10 €
pre fyzické osoby a 100 € pre právnické osoby
(podrobnejšie informácie poskytne obecný úrad),
- o verejnú vegetáciu (zeleň verejne dostupných
priestranstiev, zeleň ulíc, cintorínov) sa stará
výlučne Obec Veľké Ripňany, t.j. bez súhlasu
obce ju nemožno nikdy opilovať a už vôbec nie
rúbať. Vždy je potrebné kontaktovať Obec Veľké
Ripňany!
- ak sa však tak udeje (v súkromných, či verejných záhradách dôjde k nepovolenému výrubu),
je potrebné informovať obec Veľké Ripňany.
Dôsledky neplnenia legislatívnych povinností:
A. V prípade porušenia zákona pri fyzických osobách ide o priestupok na úseku ochrany drevín,
pričom podľa skutkovej podstaty priestupku
môže OÚŽP Topoľčany uložiť obvinenému sankciu od pokarhania (menej závažné prípady) až
po pokutu do výšky 9958,17 € - §92 zákona.
B. V prípade porušenia zákona pri právnických
osobách ide o správny delikt na úseku ochrany
drevín, pričom podľa skutkovej podstaty správneho deliktu môže OÚŽP Topoľčany uložiť podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu až do
výšky 33 193,91 € - §90-91 zákona.
V prípadoch rozsiahlejších výrubov drevín
rastúcich mimo lesa môže ísť aj o podozrenie zo
spáchania trestného činu, ak spoločenská hodnota vyrúbaných drevín dosahuje sumu 2660 €
a viac. Ide o porušenie § 305 ods. 1 písm.c/ trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Za nelegálny výrub
môže byť uložený aj podmienečný trest odňatia
slobody až na 2 roky. Preto opäť zdôrazňujeme
pri zamýšľanom výrube kontaktujte Obec Veľké
Ripňany!
Napriek tomu, že ochrana drevín má v rámci
legislatívy na Slovensku istú tradíciu, z praxe
stále badáme nízku stotožnenosť občanov
s danou problematikou. Ide predovšetkým

o neprijatie faktu, že dreviny na ich vlastnom
pozemku podliehajú rozhodovaciemu procesu
oprávnených orgánov. Mnohí z občanov túto
skutočnosť odmietajú akceptovať - dochádza
k ilegálnym výrubom a k neobľúbenému ukladaniu pokút. Preto je dôležité zdôrazniť, že poslanie
zákona je ochrana drevín pred ich zbytočným
výrubom a poškodzovaním. A ak dôjde k výrubu, hlavná ﬁlozoﬁa zákona je nahradiť vyrúbanú
drevinu novou drevinou a zachovať, príp. zvýšiť
množstvo zelene. Práve preto vstupuje takmer
do každého procesu obec a vydáva rozhodnutie
v zmysle správneho poriadku a povinne určuje
náhradnú výsadbu. Je potrebné zdôrazniť, že vydané rozhodnutie (súhlas na výrub dreviny) nie
je zbytočné, ale chráni človeka pred podozrením
z nelegálne realizovaného výrubu. Za 10 € nestojí riskovať problémy s prípadným ťahaním sa
po úradoch, znášať pokuty... Okrem toho je veľa
prípadov z praxe, keď sa zlé susedské vzťahy
a neriešené spory končia anonymným podaním
na takto vykonaný výrub dreviny alebo na jej
spôsob orezania koruny.
Stále zložitejšia infraštruktúra miest a obcí
robí často zo stromov väzňov v džungli betónu,
drôtov, potrubí a asfaltu. Nároky ľudí na priestor
sa stále zvyšujú. Lenže dospelé stromy nemožno jednoducho presťahovať. Mnohé z nich rástli
na svojom mieste dávno pred tým, než sa obec
začala rozširovať, než sa zaviedol plyn, voda,
elektrické rozvody... Na to, aby sa mohli v zdraví
dožiť ďalších desaťročí a produkovať kyslík aj
našim deťom, musíme sa naučiť stromy na danom
mieste akceptovať a konﬂikty s našimi stavebnými,
príp. inými plánmi riešiť obojstranne výhodným
kompromisom. Aby sme sa vynútených výrubov
nedopúšťali, je tiež dôležité zvážiť druh a umiestnenie dreviny už pri založení záhrady. Nižšie
uvedené príklady demonštrujú často opakované
chyby pri výsadbe a údržbe drevín.
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1) Vzrastlý strom v tesnej
blízkosti domu. Okrem
možných
bezpečnostných rizík (ohrozovanie
zzákladov, statiky domu koreňovým systémom a pod.) je zjavný aj veľkostný
nepomer medzi domom a výškou stromu.Výber
drevín prispôsobme veľkosti záhrady i domu!
2) Mohutný strom v blízkosti domu môže
spôsobovať pravidelné zanášanie odkvapových
systémov. Toto však nie je dôvod na výrub! Preto:
a) vyvarujme sa výsadbe
v tesnej blízkosti domu
(najmä vzrastlé listnaté
stromy);
b) odkvapy pravidelne
čistime, príp. ich opatrime ochrannou mriežkou.
Podobné zásady platia
pre umiestnenie drevín pri bazénoch alebo zariadeniach vzduchotechniky.
3) Sledujme a regulujme výskyt náletových
a expanzívnych druhov, najmä v blízkosti stavieb
- semená sa často zachytávajú v škárach chodp ý múrikov a ppod.
níkov, oporných
44) Nájdime jednotlivým drevinám
vvhodné miesto pre
rozvoj ich typických
korún. Vyhneme sa
ttak nutnému orezávaniu alebo vykmeňovaniu stromov. Sadovnícky hodnotný ihličnan (A) má korunu
prirodzene po zem! To je pre ihličnany typické. Rovnako ako pomer výšky kmeňa a celkovej výšky ulistnatého stromu. Vykmeňovanie
(B) u ihličnanov navyše zvyšuje riziko vývratu
alebo zlomenia kmeňa, u listnatých stromov rastie zase riziko infekcií.

5) Smutne známy „elektrikársky rez“. Dôsledok
vvýsadby vzrastlých drevín
v blízkosti vzdušného elekttrického vedenia. Prevádzkovateľ siete má zo zákona právo a súčasne
povinnosť(!) odstraňovať a okliesňovať dreviny
ohrozujúce bezpečnosť prevádzky siete. Orezy
tak nie sú prejavom necitlivosti prevádzkovateľov
sietí, ako sa to často interpretuje, ale následkom
nezodpovednosti vlastníkov a ignorovanie platnej
legislatívy pri výsadbe. Rešpektujte zásady pre
výsadbu drevín v blízkosti ochranných pásiem
inžinierskych sietí!
Ochranné pásma:
Dreviny s výškou presahujúcou 3m je zakázané
vysádzať a pestovať v ochrannom pásme vzdušných
vedení, vymedzenom vzdialenosťou:
- 1m v prípade káblových vedení
- 2m v prípade vedení s jednoduchou izoláciou.
Pri výsadbe stromov a krov v blízkosti
podzemných inžinierskych sietí, musia byť
dodržiavané ochranné pásma:
- teplovodu a plynovodu v šírke 2m,
- diaľkového kábla 1,5m,
- vodovodu a kanalizácie 1m,
- elektrického kábla pre stromy 2m a pre kry1m.
6) Ihličnatá výsadba má množstvo prívržencov
i v našej obci. Stále častejšie sa v záhradách
objavujú aj pomerne chúlostivé exotické dreviny.
A však aj súkromná záhrada by mala rešpektovať
ráz krajiny a v značnej miere využívať potenciál
miestne pôvodných druhov drevín. V podmienkach obce Veľké Ripňany sú to najmä listnaté dreviny - hrab, dub, lipa, javor, listnaté kry
a z dôvodu starej kultúrnej tradície ovocné dreviny.
Zdroj:
Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z., Dreviny
v súkromných záhradách (prospekt vydaný mestom Nitra
v spolupráci s ELASA Slovakia)
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HRA O LÁSKE

- SPRÁVA O TOM, BEZ ČOHO SA DÁ BYŤ, ALE BEZ ČOHO SA NEDÁ ŽIŤ.
Hlavina-Divadlo z Radošiny a predpremiéra novej
divadelnej hry “HRA O LÁSKE” z pera a réžijného
spracovania Stanislava Štepku bolo pozvánkou 1. decembra 2012 pre divákov vo Veľkých Ripňanoch, ktorí
majú radi humor, dobrú hudbu a výborné texty piesní v
podaní hercov tohto nám blízkeho divadla.
Réžia, autor hry a textov piesni: Stanislav Štepka
hudba: Ľubica MalachovskáČekovská
choreograﬁa: Kristína Jančovičová
scéna: Jozef Kučera a kolektív

technická spolupráca: Adam Mičica (zvuk), Lukáš
Chovanec (svetlo),
Účinkovali: Martina Krištofová, Ondrej Turan, Matej
Močko, Michaela Urbánková, Kristína Jančovičová,
Martin Mihalik, Patrícia Drobná, Maria Escherová,
Hra o láske je už trinásta inscenácia divadla. Tento
úspešný titul je ešte stále v repertoári Radošinského
naivného divadla, Hlavina sa snažila pripraviť tiež dobrú, ale vlastnú podobu hry. Pre diváka tak vzniká celkom zaujímavá možnosť porovnať verzie týchto dvoch
sebe blízkych súborov. Ako je v Hlavine
krásnym zvykom, réžie sa ujal sám autor Stanislav Štepka, hudbu v inscenácií
skomponovala vynikajúca hudobná
skladateľka Ľubica Malachovská – Čekovská, choreograﬁe k piesňam sú vydareným dielom členky Hlaviny Kristíny
Jančovičovej.
Už názov napovedá, o čom to na javisku bolo – o téme večnej, nekonečnej,
teda o láske v jej najrôznejších podobách
a vývinových štádiách. Ani pri príprave tejto inscenácie nechýbala a tak dúfame, že
Vás nesklamala a na Hlavinu sa tešíme
 opäť vo Veľkých Ripňanoch..

JESEŇ, PANI BOHATÁ...
V neskorú jeseň, po sviatkoch Svätého Martina i
po Svätom Ondrejovi, po Svätej Kataríne sa pomaly
do ľudských duši vkráda pokoj, radosť, zvláštne čaro.
Nastáva Advent. Advent, ktorý sa završuje na Štedrý
deň 24. decembra po západe slnka. Všetci očakávajú
príchod Božieho dieťaťa na svet.
Toto obdobie bolo v minulosti zasvätené modlitbám, rozjímaniu, odriekaniu. Obyvatelia našej obce
slávili počas celého adventu každý deň rannú svätú
omšu´roráty´ a dodržiavali prísny pôst.Nesmelo sa
jesť žiadne mäso. Jedlaz mäsa sa mohli konzumovať
až na deňBožieho narodenia (25. decembra). Tiež sa
zakazoval tanec, spev a akákoľvek zábava.
Toto predvianočne obdobie bolo síce pôstne, no
bolo vždy veľmi čarovne, bohaté na zvyky a obyčaje.

Niektoré z nich sa tradujú do dnešného dňa, niektoré
sa pomaličky vytrácajú. Naši predkovia si uctievali
sviatky Sv. Barbory, Sv. Mikuláša, Sv.Lucie, Štedrý
deň, deň Božieho narodenia, sviatok Sv. Štefana, ...
Slávenie týchto sviatkov má u nás svoju minulosť a je
pretkané rôznymi poverami, príbehmi, mágiou....
Svatá Barbora, vyhána drevo ze dvora
Na sviatok Sv. Barbory si dievky dávali do vody
vetvičky čerešne alebo jablone. V prípade, že vetvička
do Štedrého dňa rozkvitne, dievčasa do roka vydá. Ak
rozkvitne neskôr, bude si musieť na vydaj ešte počkať.
Ak uschne, zostane bohužiaľ na ´ocot.
Významný sviatok, ktorý sa teší svojej obľube do
dnešných dni, je Svätý Mikuláš. Aj v minulosti chodieval v podvečer po domochv sprievode čerta a anjela.
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Odetý do biskupského rúcha, s vysokou papierovou
čiapkou a nošou na chrbte obdarúval deti balíčkami.
U nás sa tiež zachoval zvyk čistiť si topánky
a vkladať ich večer pred Mikulášom do okien. Na
druhy deň ráno sitam dobre deti našli perníkových
„Mikulášov“. Čižmičky neposlušníkov boli naplnene
palicami.
Od Lucie do Vánoc, každá noc má svoju moc.
Ďalšie dni môžeme charakterizovať ako dni veľkého
upratovania. Blížil sa 13. december – Deň Lucie
a gazdinky museli mať do tohto dátumu vyupratovaný
celý dom. Vo večerných hodináchtotiž samotné Lucie,
ženy odeté do bielyc hšiat s tvárou zahalenou bielym závojom a husím krídlom v rukách, navštevovali
domácnosti. Ticho sa pohybujúce tajomné postavy
ometali steny a nábytok. Dievkam súcim na vydaj
rozdávali papieriky s menom ich nastávajúceho.
Keď na Vánocepokryté súrole sňahom,móžeš na
Velkú noc sedetpod košatým stromom.
Štedrý deň sa začínal pre ženičky už o tretej hodine rannej, keďže bolo potrebné mať pre koledníkov
napečene koláče. Všetci držali pôst až do večere.
K tomuto kúzelnému dňu sa viažu nasledovné povery a úkony:
> Na Štedrý deň sa nemá nič požičať, lebo sa privolá
bieda s núdzou.

> Ak vyjde dievča pri príprave večere von z domu,
stretne budúceho muža.
> Od štedrovečerného stola nesmela gazdiná vstavať
preto, aby jej v roku sedeli kvočky.
> Mince alebo rybia šupina pod tanierom prinesie peniaze.
> Počas večere dostal každý jabĺčko, ktoré sa prekrojilo cez stred. Ak bola hviezdička krásna zdravá, tak
zdravý bol človek v budúcom roku. Božie narodenie,
25. december, je dňom narodenia Ježiša Krista a patrí
k najväčším vianočným sviatkom. Bol to deň vinšov a
kolied.
Vinšujem vám týto slávne svatky,
Krista Pána narodená, aby vám dav Pan Boh
zdraví, šťastí, hojne božské požehnaní, a po smrti
královstva nebeskeho obsahnutí.
Takouto koledou sa prihovárali malí chlapci v ranných hodinách. Popoludní ich vystriedali dospelí muži,
ktorí chodili vinšovať najmä svojim príbuzným.V tento deň sa ženy zdržiavali doma, kde vykonávali iba
drobné práce, v opačnom prípade by to znamenalo
nešťastie.
Keď svatý Štefan blato vyfúka, pekná jar sa za tým
ponúka.

5. ROČNÍK RIPFEST 2012 ( NEOFICIÁLNY ŠIESTY.... )
Festival sa konal dňa 21. júla 2012. Program festivalu
bol postavený na TOP interpretoch slovenskej a českej
hudobnej scény v programe festivalu účinkovali :
IMT SMILE s Ivanom Táslerom, GLADIATOR, VIDIEK, český hosť - MAXI TURBULENC, PARANOID,
THE DOWNHILL, MICHAL CHRENKO BAND, BANK
OF JOE, FUERA FONDO, MINK, SPINS
V histórii festivalu prišlo tento rok najviac
návštevníkov. Na pódiu sa vystriedali domáci ale aj
zahraniční interpreti. IMT Smile, Gladiátor, Maxim
Turbulenc či Vidiek bola dávka hudby, ktorá priniesla
zaručený úspech. A tak si myslím, že sme prekonali aj
rekord v návštevnosti.“
Na Ripfest prišlo 4000 fanúšikov kvalitnej hudby.
Príjemná odozva z festivalu je aj zo strany účinkujúcich. Ako doma sa vo Veľkých Ripňanoch cítil Jan-

ko Kuric zo skupiny Vidiek: „My sme v Ripňanoch po
prvýkrát a pripomína mi to moju rodnú dedinu Rovinku.
Rovnako ako tam, aj tu sú príjemní ľudia,“ Aj napriek
zdravotným problémom odohrala svoje najväčšie hity
aj kapela IMT Smile. „Myslím, že sa to ľuďom páčilo.
Tento koncert bol iný v tom, že opäť po piatich rokoch
s nami hral náš starý bubeník,” povedal líder kapely
Ivan Tásler.
Dojmy z Veľkých Ripnian dokonca prekonali aj
prvý koncert Maxim Turbulenc na Slovensku. Pred osemnástimi rokmi sa v Starej Ľubovni po prvýkrát predstavili slovenskému publiku. „Myslím, že dnes to bolo
lepšie ako v Starej Ľubovni, čím sa chceme východniarom ospravedlniť. Bola tu super atmosféra a skvelí
ľudia,“ Dúfame a veríme, že rovnako dobrý, bude aj
budúci ročník festivalu, a tak o rok priatelia ....
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VIANOČNÉ TRHY VO VEĽKÝCH RIPŇANOCH...
Dňa 1.12.2012 sa pred reštauráciou sv .Florián,
konal 2.ročník Vianočných trhov v našej obci.
Slovo písané na pútavom plagáte sa stalo skutočnosťou. Zišli sa ľudia dobrej vôle a pripravili nezabudnuteľnú chvíľu.
Tento rok boli vianočné trhy obohatené o pravú
domácu zabíjačku, ktorá sa konala pod záštitou obce.
Veľkým prínosom pre nás všetkých bolo ranné
požehnanie v duchu, pána pátra Jaroslava Maslanku,
ktorý bol jedným z hlavných pomocníkov majstra mäsiara Miloša Jakubičku ml.Pod jeho a ďalšími šikovnými
rukami chlapov a žien prebiehala ranná zabíjačka neskutočne rýchlo.Výsledkom ich rýchleho tempa bola už
v poludňajších hodinách rozvoniavajúca zabíjačková
kapustnica od ktorej ani na chvíľu nespustil zrak pán
Melichar Csoka st.
Pečené mäso,ryžové jaternice, krvavničky, či
klobásy s čerstvým domácim chlebíkom ulahodili nejednému brušku.Veľká vďaka patrí mladým mamičkám
ale aj babičkám,ktoré upiekli a priniesli pre všetkých
sladké dobroty.
Pečené koláče, štrúdľa, sladké medovníčky, vianočné oblátky nechýbali na stoloch. Všetkého bolo
hojnosť. V treskúcej zime mali všetci možnosť zohriať
sa čajom pre deti i dospelých, či škoricou a klinčekmi
rozvoniavajúcim vareným vínom.
Silní, statní chlapi postavili stany, pod ktorými pripravili stoly na predaj vianočných ozdôb, bez ktorých by
to nebolo to pravé! Veľká vďaka patrí pani učiteľkám
z Mš vo Veľkých Ripňanoch : Zuzke Frťalovej, Ivetke
Fulíriovej, Evke Machovičovej a Vierke Procházkovej,
ktoré s veľkou trpezlivosťou s deťmi pracovali a zhotovili spoločne veľké množstvo vianočných ozdôb.
Stôl preplnený krásnymi keramickými výrobkami

s vianočnými motívmi, vrecká zhotovené patchworkovou technikou ponúkala pani učiteľka Zš Alenka
Macháčová so žiačkami Zš.
Ani treskúca zima ich neodradila a niekoľko hodín
spoločne ponúkali svoj tovar na predaj. Peniaze ktoré
zarobili použijú na potreby školy a škôlky.Obdiv patrí
súrodencom Simonovi a Patrikovi Nehezovým. Dvaja
bratia sa pripravovali na tento deň veľmi zodpovedne.
Ponúkali vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby
pri svojom predajnom stánku. Peniaze ktoré utŕžili, odovzdali v obálke na dobrú vec. Verím, že pôjdu
príkladom a na budúce vianočné trhy uvítame za
stolmi viac predávajúcich detí či dospelých.Nakupovanie a ochutnávku dobrôt spríjemnil bohatý kultúrny
program. Zdobením stromčeka a jeho rozsvietením sa
začalo slávnostné otvorenie vianočných trhov.Osobné
poďakovanie patrí pani uč. Evke Machovičovej,ktorá zorganizovala vystúpenie detí z Mš a detí z l.ročníka Zš.
Ďakujeme mladým talentovaným dievčatám pod
vedením Danky Borbelyovej, ich piesne zneli až do
neskorého večera.O hudobné zátišie, ozvučenie
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a piesňami navodenú vianočnú atmosféru sa postaral
pán učiteľ Marián Fox.
Veľmi nás teší, že stačila len jediná otázka a naše pozvanie bez váhania prijala dychová kapela
Ripňančanka s kapelníkom Jánom Brenesselom.
Mráz, ktorý neskôr zašiel až za nechty, neodradil
skvelých muzikantov a ich hudba znela obcou až do
noci a obdarúvala každého z nás.Poďakovanie patrí
jednotlivým sólistom, ktorý tiež dobrovoľne prišli spríjemniť naše spoločné podujatie. Adriane Lackovičovej
a len 10-ročnému Lukášovi Balážikovi z Bojnej, ktorí
ako profesionáli bez váhania zaspievali tie najkrajšie
vianočné koledy.
O pár dní skôr ako bolo treba prišiel medzi deti Mikuláš v spoločnosti Anjela, ktorí obdarúvali deti nielen
sladkosťami ale hlavne milým úsmevom a pohladením.
Akoby to mohlo byť bez strašidelného ale zároveň aj
zábavného čertiska, ktorý vyľakal nielen nejedno dieťa
ale i dospelým naháňal strach.
Zaspieval si s dievčatami koledy a nakoniec sa
s ním skamarátili i vystrašené deti.
Minuloročný výťažok z vianočných trhov bol
venovaný Mš vo Veľkých Ripňanoch ako príspevok na
pomoc zakúpenia nových preliezok pre deti.
Tento rok sme sa rozhodli, že vianočné trhy budú
mať charitatívny zámer.Ďakujeme dvom anjelom,
ktorý držali ochranné krídla pri anjelskom stole,kde
ľudia s dobrým srdcom si mohli za dobrovoľnú sumu
zakúpiť sošku anjela a vhodili nejaké to euríčko do sklenenej banky. Vyzbierali sumu 340,-€. K tejto sume
ste” VY DOBRÝ ĽUDIA “ prispeli 730,-€,ochutnávkou vareného vína a zabíjačkových dobrôt. Výťažok
v celkovej sume: 1.070,-€, bol odovzdaný rodine, ktorá
nesmierne ocenila našu spoločnú snahu pomôcť.
K peňažnej sume prispeli ľudia s veľkým srdcom aj
materiálnou pomocou.
Ďakujeme súkromnému podnikateľovi Tomášovi
Jakubičkovi, ktorý daroval rodine peňažný poukaz
na nákup sedačky podľa vlastného výberu v celkovej
sume: 800,-€.
Neopísateľná vďaka patrí aj ﬁrme P&J Colours
z Dolných Otrokoviec, ktorá darovala rodine fasádnu
omietku na rodinný dom podľa potreby bez obmedzenia ceny.
Tento nemalý balíček darov je dôkazom toho, že
i v dnešnom svete, kde sa omnoho ťažšie hľadá láska a porozumenie,sa našli ľudia, ktorý chcú nezištne

pomôcť.
Na záver treba vyjadriť vďaku pánovi kameramanovi
Jozefovi Kučerkovi, ktorý od včasného rána do neskorého večera nakrúcal a fotil. Výsledok jeho práce si
môžete pozrieť na jeho facebook - stránke.
Dôkazom toho, že spoločné stretnutie ľudí dobrej
vôle sa naozaj vydarilo, bol pozdrav z neba v podobe
snehových vločiek, ktoré spadli neskoro v podvečer na
zem a potešili nás.........
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TAJNIČKA
VODOROVNE: A. UKONČENIE TAJNIČKY – rieka
v Nórsku -. B. Kartársky výraz – pokladnica ľudovo
– starogermán – opica-. C. Japonská lovkyňa perlorodiek – rieka vo Francúzsku – vykonáva chôdzu – náš
denník-. D. ženské meno – bod na oblohe – čínska
hmotnostná jednotka-. E. 550 v Ríme – kŕmna plodinavazal – dopĺňala si tekutinu – chemická značka nobeliumu-. F. Výklenok v stene – cenina – tkací stroj -. G.
Ženské meno – štát v Afrike – ozvena srdca – hranica
lek. H. Tu máš - opustenosť – staršia značka aut –
chemická značka aluminia -. I. Anglický spoločenský
tanec-. TRETIA ČASŤ TAJNIČKY.ZVISLE: 1. ŠTVRTÁ ČASŤ TAJNIČKY. 2. Označenie českých lietadiel – mužské meno – previnenie –
DRUHÁ AKO I PIATA ČASŤ TAJNIČKY, prvú tvorí

nadpis. Šachová prehra – oblasť starého Grécka
– prelud -. 4. Rieka v Nemecku – slovko úcty v Ázii
– potravinársky podnik v Dubnici – ŠPZ Náchodu – francúzsky atolový ostrov – kladivo po rusky-.
6. Začiatok ulice – oznámilo – Ivan, Tibor, Vladimír,
skr. 7. Epocha triasu – predložka so štvrtým pádom
– autonomná oblasť skr. 8. Škandinávsky praobor – ihličnatý strom – puška ľudovo-. 9. Patriaci nám – predmet – odroda zemiakov –. 10. Vietnamský mys – osudné znamenie – rieka vo Švajčiarsku – dánska počtová
miera -. 11. Odvolali sa.
Pomôcky :
NER, RENU, KEN, AMO, YMER, ARI, TAEL, NIKA,
YAM, ISEN, KAMO, OI.
I. Močko
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SPOLU DOKÁŽEME VIAC
Obec Veľké Ripňany organizovala aj v tomto roku humanitárne zbierky šatstva, obuvi s organizáciami - DiakonieBroumov z Českej republiky a nezisková organizácia Pomocný anjelz Nižnej na Orave, v dňoch 14.6.2012,
4.9.2012 a 25.10.2012. S myšlienkou pomoci ľuďom,
ktorí to potrebujú, sa počas týchtodní uskutočnil zber
obnoseného oblečenia. Zbierky, ktoré sme uskutočnili
dopadli nadočakávanie. Akcia mala veľký úspech, usporiadatelia boli konečnou váhou tovaru milo potešení, veď
s týmito organizáciami spolupracujeme už šesť rokov.
Množstvo nazbieraných vriec textílií, pre jednýchpotrebných, pre iných nadbytočných, sa v budove obecného
úradu postupnehromadilo, až kým nezaplnili celé prízemie. Dokonca bolo ťažkéodhadnúť i samotnú hmotnosť
darovaného šatstva. Ďakujeme Vám, ktorí ste prispeli na
charitustarými nepotrebnými vecami, ale aj modernejšími
kúskami šiat. Pracovníci z týchto organizácií sa o zozbieraný textil dobre postarajú, po jehovypraní a vyčistení
ho postupne roztriedia a odovzdajú detským domovom,

klubomdôchodcov, nemocniciam, doliečovacím ústavom,
rôznym humanitárnymorganizáciám a sociálnym zariadeniam, ktoré pôsobia u nás a v zahraničí.. Hlavnou náplňou
ich práce je poskytovaniepomoci jednotlivcom i rodinám
prostredníctvom humanitárnej činnosti, vďaka čomusa
stávajú skutočnými „ľudskými anjelmi“.
Všetkých darcom - anjelom ešte raz srdečne ďakujeme. Hoci si to možno ani neuvedomujete, urobili ste
veľmi veľa tým, že ste nezištne podporili viacerých ľudía
prispeli pomocným organizáciám. Zbierkou ste pomohli
nielen iným v núdzi,likvidáciou nepotrebných odevov sa
totiž trochu ušetrí aj životné prostredie. Akbude záujem
zo strany občanov aj v budúcnosti taký výrazný a silný,
iste budúnápomocní aj pri ďalších podobných charitatívnych akciách. Spolu môžeme tvoriťveľké veci, pokiaľ
dokážeme urobiť viac.Nielen iba pre svoj vlastný dobrý
pocit zadosťučinenia, ale hlavne pre týchdruhých. Staňme
sa pozemskými anjelmi na základe veľkých vecí, ktoré sa
námmožno na prvý pohľad javia ako maličké a nepatrné.

30 BJ
Obec Veľké Ripňany po podaní projektu výstavby nájomných bytov, konkrétne 30 bytovej jednotky
prostredníctvom Ministerstva dopravy, regionálneho rozvoja a výstavby SR, Štátneho fondu rozvoja
bývania a Krajského stavebného úradu v Nitre. Bytový dom je v skladbe 21dvojizbových bytov (56 m2)
a 9 jednoizbových bytov (40 m2). Stavbu realizovala
ﬁrma Kameň-Stav Topoľčany.S výstavbou začalo
v prvej polovici roka 2011. Kolaudácia bytového domu
biola v novembri 2012. Celkové náklady na výstavbu bytového domu Školská 723, predstavovali sumu
vo výške 1.465.852,92 €. Úver zo ŠFRB je vo výške

1.099.389 € a dotácia z MDRRaV SR predstavuje
sumu vo výške 25 % celkových nákladov na výstavbu
bytového domu. Obec sa podieľala na výstavbe bytového domu vo výške 3,92 € a výstvbou inžinierskych
sietí, verejného osvetlenia, prípojky NN siete, chodníka a parkoviska. Všetci záujemcovia musia spĺňať podmienky Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý poskytol
úver na ﬁnancovanie bytového domu na 30 ročnú dobu
splatnosti. Bytový dom je situovaný na Školskej ulici
(oproti Základnej školy) so súpisným číslom 723. Aj
touto cestou vítame v našej obci nových obyvateľov,
ktorí našli bývanie v tomto bytovom dome.

STRETNUTIE JUBILANTOV
Tradične už každý rok sa stretávame so seniormi jubilantmi, ktorí sa dožili v roku 2012 životného jubilea
od 60 rokov. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 4.decembra 2012 v kultúrnom dome vo Veľkých Ripňanoch.
V úvode programu vystúpil starosta obce Jozef
Balážik, ktorý všetkých zúčastnených privítal a poďakoval sa im za dlhoročnú činnosť v prospech obce. V
programe ďalej vystúpili a účinkovali deti z folklórneho

súboru Ripín pod vedením – Jozef Krištof, Katarína
Borbélyiová, Kristína Jančovičová. Hudobný doprovod
a zvuk, Marián Fox a Jaroslav Nováčik ml., speváčky:
Kristína Jančovičová, Kristína Beňová, Daniela Borbélyiová. Hosťom programu boli maturanti Obchodnej
akadémie z Topoľčian. Ďakujeme všetkým za účasť,
účinkujúcim za pekný kultúrny zážitok a oslávencom
veľa zdravia a úspechov do života.
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UVÍTANIE DO ŽIVOTA
5. decembra 2012 v kultúrnom dome vo Veľkých
Ripňanoch sa uskutočnilo „uvítanie do života“ detí
narodených v obci za rok 2011. Deti s rodičmi sa stretli
so starostom obce Jozefom Balážikom na spoločnom
posedení „pri čaji“. Toto sú deti, ročník 2011z našej
obce: Lucia Balážiková Lukáš Gajdica, Anetka
Gáliková, Natália Geričová, Emma Gregoričková,

Ema Grimshaw, Juraj Grman, Jakub Hrkeľ, Viktória
Chudíková, Lukáš Jánošík, Jakub Kondrla, Kristína
Kynčlová, Linda Lukačovičová, Lukáš Merašický, Veronika Molnárová, Liliana Oravcová, Peter Rybanský,
Lea Sopková, Marko Škorvaga, Dávid Vaňovič.
Želáme rodinám a deťom všetko naj v ďalšom napredovaní v živote, veľa lásky a šťastia. (foto viď str. 2)

REVITALIZÁCIA DETSKÉHO IHRISKA MATERSKEJ ŠKOLY VO VEĽKÝCH RIPŇANOCH

Naša obec sa uchádzala týmto projektom
o nenávratný ﬁnančný príspevok z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja pre implementáciu integrovanej stratégie miestneho rozvoja v opatrení 1.1 Obnova obcí. Celkovým cieľom projektu bolo rozšírenie
a revitalizácia detského ihriska v materskej škole vo
Veľkých Ripňanoch. Špeciﬁckým cieľom projektu bolo
dosiahnutie bezpečného a zdravého pohybu deti na
herných prvkoch mobiliáru detského ihriska pre všetky deti v Materskej škole vo Veľkých Ripňanoch,
pre kategóriu detí 2 -6 rokov. Predmetom projektu
bola výmena existujúcich kovových prvkov detského
ihriska za bezpečné moderné drevené, detské ihrisko, ktoré spĺňa bezpečnostné normy a ktoré kladie
dôraz na bezpečnosť a zdravie detí. Ďalším impulzom to je momentálny populačný nárast v obci a aj
v MŠ- nárast o 30 % kapacity školských priestorov - na
70 detí a 3 triedy v MŠ a tým aj potreba zväčšenia
prvkov detského ihriska.Projekt je v súlade s cieľmi
a prioritami Integrovanej stratégie miestneho rozvoja
miestnej akčnej skupiny Mikroregioónu pod Marhátom,
ktorého je členom naša obec a Občianske združenie
Ripín Veľké Ripňany. (Mikroregión pod Marhátom vznikol ako organizácia združujúca 19 obcí v máji 2004.
Združené obce sa nachádzajú v južnej časti kotliny
pod Krahulčími vrchmi, ktorým dominuje vrch Marhát.

Mikroregión tvorí územie v rozlohe vyše 20 000 hektárov a žije v ňom viac ako 13 tisíc obyvateľov. Členmi
združenia sú obce: Ardanovce, Biskupová, Blesovce,
Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica,
Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce, Urmince,
Veľké Dvorany, Veľké Ripňany a Vozokany. V roku
2008 do združenia pristúpili i 2 obce z okresu Piešťany
nachádzajúce sa bezprostredne pod Marhátom - Ducové a obec Hubina, v katastri ktorej sa i vrch Marhát nachádza. Predsedom mikroregiónu je starosta
obce Nitrianska Blatnica Mgr. Michal Toman, ktorý je
zároveň aj štatutárnym zástupcom. Mikroregión vznikol v záujme spoločných postupov združených obcí
a koordinácie aktivít rozvoja územia a cestovného
ruchu regiónu a jeho jednotlivých obcí. Ide najmä
o spoločný postup pri predkladaní projektov na čerpanie ﬁnancií Európskej únie, ktoré poskytuje v rámci
rozvojových fondov. Je to hlavne oblasť infraštruktúry,
turizmu, zdravotníctva, sociálnych služieb, a celkového
ekonomického a kultúrneho rozvoja regiónu. Spoločné
projekty združených obcí, ktorých dosah sa dotkne
niekoľkotisíc občanov, má väčšiu nádej na úspech pri
získavaní grantov z Európskej únie.)
Vychádzali sme z toho aby bol tento projekt
v súlade so Strategickou prioritou 1. Obnova a rozvoj
obcí a špeciﬁckým cieľom 1.1 Zlepšiť vybavenosť,
základné služby a vzhľad obcí. Aby bol v súlade
s cieľom a podporovanými aktivitami opatrenia NSK.
Tento projekt musí preukázať znaky inovatívnej investície, inovatívneho produktu: Pri realizácii projektu
budú použité inovatívne technologické prvky, postupy
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a materiály, pričom konkrétnym výstupomplánovanej
revitalizácie je sfunkčnenie a estetizácia verejného
priestranstva s dopadom na zlepšenie kvality vidieckeho života a poskytovaných služieb. Všetky prvky budú
spĺňať aktuálne technické a bezpečnostné normy pre
verejné použitie. Dodávateľom detského mobiliáru je
ﬁrma KUPAS s.r.o. Svinná. Týmto sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k vybu-

dovaniu tohto detského ihriska hlavne zamestnancom
a pracovníkom Obecného úradu ktorí sa podieľali na
montáži – Erik Bachratý, Vladimír Opatovský, Peter
Rybanský, Milan Kučera, RostislavVakrčka a Marián
Tupý st.
Celkové náklady na tento malý projekt sú vo výške
4.020 €, z toho oprávnené vo výške 2 750,00 EUR.

Dotácia NSK
(t. j. 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu)

2612,50 EUR

Výťažok z obecných kultúrnych akcií (plesy, Vianoce 2011)

987,00 EUR

Spoluﬁnancovanie konečného užívateľa – Obec Veľké Ripňany
(t. j. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu)

137,50 EUR

Doplatok z rozpočtu obce
Všeobecné nadšenie z výsledku akoi fakt, že areál nie je dokončený, nás posúvado druhej etapy.
Držte nám palce. A ak Vástento projekt oslovil, prípadne by ste malichuť nám pomôcť
s jeho dotvorením, budenám cťou.

jk

DANE A POPLATKY V ROKU 2013
S blížiacim sa koncom roka prichádza opäť čas
daňových priznaní na daň z nehnuteľností, daň za psa.
Touto cestou chceme upozorniť občanov na niektoré
zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 582/2004 Z.z.
O miestnych daniach a miestnom poplatku. Podľa §
99b citovaného zákona, ak daňovník podal priznanie
k dani z nehnuteľností, k dani za psa a stane sa
vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo
nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo,
správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností v lehote do 31.1.2013. Občan, ktorý nebol daňovníkom a v priebehu roka 2012 nadobudol
nehnuteľnosť je povinný podať daňové priznanie
do 31.1.2012.
Rovnaké ustanovenia sa týkajú aj majiteľov psov.
Obec vyrúbi daň za psa podľa podania, ktoré si občania podali v roku 2012. Ak majiteľ nadobudne psíka
v priebehu roka je rovnako jeho povinnosťou nahlásiť
túto zmenu najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy zmena

nastala. Ak nastala zmena (psík uhynul alebo sa stratil,
bol predaný a pod. ), mal občan túto oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa kedy ku zmene prišlo, všetky
zmeny však treba nahlásiť najneskôr do 31.1.2013
a aj k dani za psa treba v takomto prípade podať čiastkové daňové priznanie. Daň za psa bude v roku
2013 vyrubená jedným rozhodnutím spolu s daňou
z nehnuteľností a splatná bude rovnako ako daň z nehnuteľností. Nie je preto potrebné aby si občania chodili
platiť daň za psa v januári, ako to bolo v roku 2012.
Zároveň upozorňujeme všetkých majiteľov psov,
ktorí si svoju povinnosť nesplnili a psa nepriznali
v daňovom priznaní aby tak urobili najneskôr do
31.1.2013.
Vo veci poplatku za vývoz komunálneho odpadu je
poplatník povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia
oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní
odo dňa vzniku a uviesť identiﬁkačné údaje. Občania,
ktorí si chcú na zdaňovacie obdobie roku 2013 uplatniť
zľavu sa musia riadiť VZN obce a potrebné doklady
predložiť najneskôr do 31.5.2013.
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FUTBALOVÝ ZÁPAS O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE
Súťažné družstvá: zľava Andrej Hertel, Marek Lesay, Šimon Košík, Dominik
Lipár, Adam Oravec, Ivan Mičina, Daniela Lesayová, Andrea Lukáčová, Terézia

Varšavová, Patrik Lukáč, Adam Balážik, Adriana Balážiková, Patrik Balážik,
Kristína Lukáčová, Natália Jančovičová, Sebastián Ozimák, Andrej Jonek

Kapitánka družstva žltých preberá putovný pohár z rúk starostu obce.

Dňa 31.8.2012 bol krásny slnečný deň. Pre
mnohých záver leta, pre deti koniec prázdnin. Multifunkčné ihrisko v Behynciach nebolo ani v tento deň
opustené a smutné. O 14:00 sa tu stretli deti a mládež
do 14 rokov a zmerali si sily vo futbalovom zápase
o putovný pohár starostu obce. Pod spravodlivým
dohľadom starostu – Jozefa Balážika a rozhodcu –
Eduarda Balážika sa pustili do hry družstvo červených
a žltých. Za družstvo červených hrali: Šimon Košík,
Dominik Lipár, Terézia Varšavová, Marek Lesay, An-

drej Jonek, Patrik Lukáč, Adriana Balážiková, Adam
Balážik, Andrej Hertel. Za družstvo žltých hrali: Ivan
Mičina, Adam Oravec, Daniela Lesayová, Kristína
Lukáčová, Natália Jančovičová, Patrik Balážik a Sebastián Ozimák. Víťazom sa stalo družstvo žltých.
V prestávke sa posilnili kofolou a po zápase párkom
v rožku. Zábava sa futbalom nekončila, v príjemnej atmosfére pri country hudbe pokračovala do neskorých
nočných hodín.

Prázdniny s Hyzou 2012.

Majír (Svorad, Pánik) - Centrum 2:0
Centrum (Mizerák)- Vieska 1:4 (Urminský, Stankovský,
Stankovský, Ozimák)
Celkové poradie :
1. Vieska 2. Majír 3. Centrum
Najlepším strelcom sa stal P. Stankovský
Ďakujeme všetkým sponzorom : Nitriansky samosprávny kraj , HYZA a.s., Obec Veľké Ripňany, Potraviny Ficová, za peknú akciu, ktorej výťažok v sume
247,50 € bol venovaný organizátormi akcie pre OFK
Veľké Ripňany - mužstvo žiakov. Tešíme sa spoločne
s Vami na ďalší ročník

31.08.2012 sa konal futbalový turnaj detí o Putovný
pohár starostu obce na ihrisku OFK Veľké Ripňany,
ktorého hlavným sponzorom bola HYZA a.s. Topoľčany a Nitriansky samosprávny kraj. Turnaj troch mužstiev FC MAJÍR, FC VIESKA a FC CENTRUM sa vo vzájomných zápasoch skončil celkovým víťazstvom FC
Vieska , keď vo vzájomných zápasoch porazila Vieska
( Stankovský, Ozimák) - Majír ( Pagáč, Pánik) 3:2 na
penalty (zápas sa skončil nerozhodne 2:2).
ďalšie zápasy:

SKÚSTE SI VYTVORIŤ VLASTNÉ VIANOČNÉ CUKROVINKY.
PLNENÉ PERNÍČKY
Suroviny:
1. deň: 1 kg kryštálového cukru +
1/2 litravody dáme zovrieť. Pridáme
malú lyžičku sódy bikarbóny 5-8
min. povariť sirup (pozorkypí, robiť
vo vyššom hrnci).

2. deň: 2,20 kg hladkej múky, 4 dkg
Salka, 1balíček prášku do perníkov,
1 PL škorice, 1balíček perníkového
korenia, 40dkg medu,10 dkg
džemu, 4 vajíčka, 2 PL kakaa.
3. deň: rozvaľkať po častiach cesto na 3 mm,vykrajovať a piecť na
vymastenom plechu pri 200 ˚C asi

3-3,5 minúty.
Plnka: upečené zvyšky zomelieme, pomiešames 3 dcl zomletých
orechov, pridáme rum. Zabaríme
s 1/2 litrom vriacej vody, pridáme
3 dcl džemu (môžeme dať pokojne
aj viac). Dobre spracujeme hmotu
a ňou zlepujemeperníky. Potom
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namáčame v čokoláde a zdobíme
bielkovou polevou podľa fantázie.
Poleva: 1/2 kg čokolády, 5 dkg kakaa, 1/2 dcl oleja, rozpustiť v parnom kúpeli
Príprava: Prvý deň ráno si uvariť
sirup a večer zamiesiť,prikryjeme
utierkou a dáme do komory.V priebehu ďalšieho dňa môžeme začať
piecť. Na plech ukladáme po 4-5 ks
vedľa seba (podľaveľkosti formičky),
aby sa neprilepili – pripečení napuchnú. Popri pečení si priebežnepečieme aj zvyšky cesta do plnky.
Podľaveľkosti formičky môžeme
urobiť aj 100 kszlepených perníkov.

a citrónovejšťavy.
PLNENÉ ORECHY
Suroviny: 340 dkg hl.múky, 250
dkg Hery, 150dkg ml. orechy, 200
dkgpr. cukru
Plnka: 1 Salko–uvarenévopred,
250 dkg masla
Postup: zo surovín vypracujemecesto,
ktoré
plnímedo
formičiek a dáme piecť,plníme ich
vymiešanouplnkou a nakoniec
namáčamev
čokoláde
alebo
vpráškovom cukre.
VIANOČNÉ PERNÍČKY

ORECHOVÉ PALIČKY
Cesto: 1050g žitnej hladkej múky,
450g práškovéhocukru, 360g
medu, 6 celých vajec, 3 čajové
lyžičky sódy, 4 polievkové lyžice korenín,škorica, aníz, fenikel, klinčeky,
badián, strúhaná citrónová kôra
Príprava: Najprv si pripravíme
zmes
korenín:aníz,
fenikel,
klinčeky, škorica a badián zomelieme a preosejeme. Škorica má
tvoriťpolovicu koreninovej zmesi (2
polievkové lyžice). Druhá polovica
pozostáva z anízu(najväčší diel).
Fenikel, klinčeky, badián. Badián
len nepatrný podiel v zmesi. Potomzmiešame múku cukor, sódu,
korenie a nastrúhaný citrón. Cesto
dobre spracujemea uložíme do sklenenej nádoby ( jánske sklo).Cesto
VIANOČNÝ MEDOVNÍK
má stáť najmenej 4 dni, ale môže
Suroviny: 200 dkg kr. cukru, 2 cele stáť ajmesiac. Rozvaľkať a piecť.
vajcia, 1žĺtok, 100 dkg medu, 1 ČJ
ŠTEDRÁK
sódy bikarbóny, 1 lyžička škorice
Postup: všetko spolu vymiešať
nad parou anakoniec pridať 50 dkg Cesto: 500 g polohrubej múky,
hl. múky. Hotové cesto vygúľame 1 žĺtok, štipku soli, 80 g masla, 70 g
na hrúbku 0,5 cm a vykrajujeme- práškového cukru
vianočnými formičkami. Pouk- kvások: 20 g droždia, 3 dl mlieka,
ladáme naplech, potrieme žĺtkom, 2 pl. lyžice kryštálového cukru
ozdobíme orieškoma dáme upiecť, Orechová plnka:120 g orechov, 100
prípadne po upečení zdobíme- g práškového cukru, vanilka. vriaca
polevou z práškového cukru voda/mlieko
Potrebujeme: 200g orechov, 200g
práškovéhocukru, bielok
Poleva: 150 g práškového cukru,
bielok, vymiešaťdo zhustnutia
Príprava: Zomleté orechy, cukor a bielok spracujemena cesto,
ktoré rozvaľkáme na doske, posypanej práškovým cukrom asi na
1 cmhrúbku. Potrieme cukrovou
polevou a pokrájame na rovnako
veľké paličky 2cm x 6 cm.Krájanie
môžeme robiť mokrím nožom.
Tyčinky poukladáme na vymastený
plecha pečieme v miernerozohriatej rúre do ružova. Aby nám sneh
natyčinkách nezhorel.

Maková plnka: 120 g maku, 100
g práškovéhocukru, mletá škorica,
vriaca voda/mlieko
Lekvárová plnka: 150 g slivkového
lekváru, 40 g práškového cukru,
mletá škorica, 1 pl. lyžica rumu,
malinová šťava, vriaca voda/mlieko
Tvarohová plnka:150 g tvarohu,
1 lyžica práškovéhocukru, 1 vajce,
1 pl. lyžica hrubej múky,
postrúhaná citrónová kôra
Postup:
Múku, žĺtok, soľ a maslo zmiešame,
pridámekvások a pripravíme husté
cesto. Povykysnutí ho rozdelíme
na 3 diely, nakoľkorobíme tri
veľké štedráky. Každý diel vyvaľkáme,vložíme na vymastený
plech a necháme ešte chvíľku podkysnúť. Pripravené plnky rozdelíme
tiež na tri časti, ktoré pocelej ploche
plátov nanášame. Prvú nanesiememakovú plnku, pokračujeme
orechovou,tvarohovou. Lekvárovú
vrstvu použijemenakoniec do stredu koláča na ozdobenie
ZEMIAKOVÉ PAGÁČIKY
Potrebujeme: 1 kg hladkej múky,
8 veľkých zemiakov (uvariť deň
vopred), 3,5 dl oleja, 6 čajových
lyžičiek soli, 1 vajce, 1 kocka
kvasníc (kvások)
Postup:
Vyššie uvedené prísady zmiesime s mliekomna husté cesto.
Po vykysnutí urobíme bochníky
a necháme ich ďalších 10 minútsamostatne kysnúť. Neskôr rozvaľkámena obdĺžnik, potrieme
olejom, zložíme nakocku. Tento
postup opakujeme trikrát po 20-tich
minútach. Nakoniec rozvaľkámena hrúbku 2 cm a vykrajujeme
pagáčiky. Záverom ich potrieme
rozšľahaným vajcoma posypeme
sezamovým semiačkom. Pečiemepodľa potreby
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ŠTATISTIKA
28. júna 2012 zverejnil Štatistický úrad SR ďalšie
vybrané deﬁnitívne výsledky Sčítania obyvateľov,
domov a bytov 2011, ktoré vypovedajú o obyvateľstve
s trvalým pobytom v krajoch, okresoch a v ukazovateľoch pohlavie a vek aj v obciach SR. Súverejne
dostupné na internetových stránkach Štatistického
úradu SR www.statistics.sk a www.scitanie2011.sk.

kde na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku (014 rokov) pripadalo 34 obyvateľov v poproduktívnom
veku (65+).
NÁBOŽENSKÉ VYZNANIE
Účasť na náboženskom živote alebo vzťah k rímskokatolíckej cirkvi deklaroval najvyšší podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v Nitrianskom kraji (70,5
%) a v okrese Námestovo (95,2 %). Evanjelická
cirkev a. v. mala najsilnejšie postavenie v Banskobystrickom kraji (10,6 %) a v okrese Myjava (50,9
%), gréckokatolícka cirkev v Prešovskom kraji
(14,1 %) a v okrese Medzilaborce (50,4 %), reformovaná kresťanská cirkevv Košickom kraji (5,5 %)
a v okrese Komárno (15,5 %). K pravoslávnej
cirkvi sa prihlásil najvyšší podiel obyvateľov s trvalým
pobytom v Prešovskom kraji (3,6 %) a v okrese
Medzilaborce (27,2 %). Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov bez vyznania bol zaznamenaný
v Bratislavskom kraji (26,8 %) a v okrese Bratislava
V (32,9 %).

POČET OBYVATEĽOV, OSÍDLENIE
K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania,
sa Slovenská republika územne členila na 8 krajov,
79 okresov a 2 927 obcí (vrátane mestských častí
Bratislavy a Košíc). Najľudnatejší bol Prešovský
kraj, okres Prešov (169 423) a obec Petržalka (105
842) v okrese Bratislava V. Najmenej obyvateľov
s trvalým pobytom žilo v Trnavskom kraji a v okrese
Medzilaborce (12 450). Obcou s najnižším počtom
obyvateľov bola Príkra (8) v okrese Svidník. Najmenej obyvateľov na 1 km2 žilo v Banskobystrickom
kraji (69,9) a v okrese Medzilaborce (29,1), najviac
v Bratislavskom kraji (293,5) a v okrese Bratislava I
(4 030,2). Okres Bratislava I bol zároveň okresom s
NÁRODNOSŤ
najmenšou rozlohou (9,6 km2). Najväčšiu rozlohu
V každom z ôsmich krajov žilo najviac obyvateľov so
mal okres Levice (1 551,1 km2)
slovenskou národnosťou. Najvyšší podiel obyvateľov
s trvalým pobytom si slovenskú národnosť zapísal
OBYVATEĽSTVO PODĽA POHLAVIA
K rozhodujúcemu okamihu sčítania pripadalo najviac v Žilinskom kraji (93,1 %) a v okrese Námestovo
žien na 1 000 mužov v Bratislavskom kraji (1 111), (97,3 %). Obyvatelia maďarskej národnosti boli
najmenej v Prešovskom kraji (1 028). Len v jedi- v rámci Slovenska najviac zastúpení v Nitrianskom
nom okrese na Slovensku- v Námestove - žilo menej kraji (24,6 %) a v okrese Dunajská Streda (75 %).
žien ako mužov (984 žien pripadalo na 1 000 mužov). Najvyšší podiel obyvateľov s rómskou národnosťou
V okresoch Sabinov a Stará Ľubovňa bol počet bol zaznamenaný v Prešovskom kraji (5,3 %)
mužov a žien vyrovnaný. Najvyšší počet žien na a v okrese Kežmarok (11,5 %). V Prešovskom kraji
1 000 mužov potvrdilo sčítanie v okrese Bratislava bol zistený aj najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyII (1 180). V 979 obciach žilo menej žien ako mužov. vateľov s rusínskou národnosťou (3,5 %), v rámci
V ďalších 66 obciach bol počet mužov a žien približne okresov bol zaznamenaný najvyšší podiel obyvateľov
rovnaký.
s rusínskou národnosťou v okrese Medzilaborce (42,5
%). Okres Medzilaborce mal aj najvyšší podiel trvalo
STARNUTIE OBYVATEĽSTVA
bývajúcich obyvateľov s ukrajinskou národnosťou
Najvyšší index starnutia (počet obyvateľov vo veku (2,5 %). Najviac obyvateľov českej národnosti žilo
65 rokov a viac na 100 detí vo veku 0-14 rokov) do- v rozhodujúcom okamihu sčítania 2011 v Bratislavssiahol Trenčiansky kraj (103,7) a okres Bratislava kom kraji (1,1 %), v rámci okresov dosiahol najvyšší
I (167,6). Najnižší index starnutia bol zaznamenaný podiel obyvateľov českej národnosti okres Bratislava
v Prešovskom kraji (59,6) a v okrese Námestovo, I (1,7 %).
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POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI
území piatich bratislavských okresov. Všetky uveNajvyššie podiely obyvateľov ovládajúcich prácu dené zručnosti boli najnižšie zastúpené u obyvateľov trs textom, s tabuľkami, s elektronickou poštou valo bývajúcich v Košickom kraji a v okrese Revúca.
a s internetom boli zistené v Bratislavskom kraji a na
Trvalo žijúci obyvatelia v obci, ktorí sa zúčastnili sčítania obyvateľstva:
muži 1018, ženy 1053, spolu 2071
vek
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72
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66

64

58

65

48

41

32

27

18

spolu

98

95

121

146

178

160

175

159

138

152

139

124

116

80

67

51

43

29

Národnosť

podľa vierovyznania

základné

354

Židovská náboženská obec

učňovské

387

Cirkev Ježiša Krista Svätých dní

Stredné odborné bez maturity

304

Rímsko-katolícka cirkev

1852

63

Grécko-katolícka cirkev

2

Úplné stredné odborné učňovské s maturitou

394

Úplné stredné odborné školy s maturitou

Pravoslávna cirkev

56

Evanjelická cirkev Augsburského vyznania

Vyššie odborné vzdelanie

15

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

Vysokoškolské 1. Stupeň - Bc

32

Bez vyznania

Vysokoškolské 2. Stupeň – Mgr., Ing., Dr.

90

nezistené

4
314

Bez žiadneho vzdelania

1

4

Úplné stredné všeobecné

doktorandské

1

21
2
40
147

Národnosť
slovenská

2005

maďarská

3

ukrajinská

3

Počítačová znalosť:

česká

4

práca s internetom: áno 1 114, nie 671, nezistené 286

nemecká

8

58

nezistené

2071

SPOLU

K 31. marcu 2012 mala Slovenská republika 5 404 555 obyvateľov,.
Podiel žien na celkovom počte obyvateľstva tvoril 51,3%

poľská
Nezistenánárodnosť

5
43

OZNAMY PRE VÁS
Odpady:
Zvoz komunálneho odpadu bude dňa
21.12. 2012 a následne 7.1. 2013
Zvoz plastov bude dňa 7.1. 2013
Vývoz žúmp bude do 20.12.2012,
následne 28.12.2012

Obec Veľké Ripňany Vás pozýva na
4. Obecný ples, ktorý sa uskutoční 19. Januára
2013 o 20,00 hod. v Kultúrnom dome vo Veľkých
Ripňanoch. Predpredaj vstupeniek začína 18.
Decembra 2012 na Obecnom úrade vo Veľkých
Ripňanoch. Vstupné je v cene 36 € / pár. Do tanca
hrá skupina QUATRO. Tešíme sa na Vašu účasť.
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STRETNUTIE FUTBALISTOV PO 40 ROKOCH
Veľké Ripňany jesenným majstrom II. triedy.
Tabuľka - II. TRIEDA
Klub

Z

V

R

P

Body

+ Body

1

OFK Veľké Ripňany

13

9

2

2

45

13

29

8

2

OŠK Závada

13

9

2

2

35

13

29

8

3

TJ Družstevník Rajčany

13

8

4

1

52

22

28

13

4

OFK Tovarníky B

13

8

3

2

31

17

27

6

5

OFK Chrabrany

13

7

3

3

30

18

24

6

6

OFK Tesáre

13

4

6

3

20

20

18

-3

7

TJ Družstevník Čermany

13

5

2

6

30

23

17

2

8

MFK Topvar Topoľčany B

13

5

2

6

24

28

17

-7

9

TJ Družstevník Norovce

13

5

2

6

21

28

17

-1

10

OFK Krnča

13

4

4

5

21

19

16

-5

11

TJ Ponitran Koniarovce

13

4

2

7

16

27

14

-7

12

TJ Družstevník Kamanová

13

3

2

8

26

43

11

-7

13

OFK Kovarce

13

2

2

9

15

43

8

-10

14

TJ Horné Chlebany

13

0

0

13

7

59

0

-21

V sobotu 30. júna 2012 sa uskutočnilo stretnutie
účastníkov krajskej súťaže vo futbale (I.A trieda)
z ročníka 1972, teda po 40 rokoch v Kultúrnom
dome vo Veľkých Ripňanoch.
Stretnutie pripravil Obecný úrad vo Veľkých
Ripňanoch, FrantiškAntalík, Jozef Jelšic a Ing. Pavel

Skóre

Kukla. Jubilantov pozdravil starosta obce Jozef
Balážik, zástupca starostu a predseda OFK Veľké
Ripňany MVDr. Miroslav Minks. Obecný úrad ďakuje
sponzorom - Ing. Pavel Kukla, Reštaurácia Sv. Florián
za toto príjemné stretnutie.
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ROZPIS JARNÝCH ZÁPASOV OFK VEĽKÉ RIPŇANY:
OFK Veľké Ripňany - MFK Topvar Topoľčany B
ŠTJ Ponitran Koniarovce - OFK Veľké Ripňany
OFK Veľké Ripňany - OFK Krnča
TJ Horné Chlebany - OFK Veľké Ripňany
OFK Veľké Ripňany - OFK Tovarníky B
OFK Tesáre - OFK Veľké Ripňany
TJ Družstevník Čermany - OFK Veľké Ripňany
OFK Kovarce - OFK Veľké Ripňany
OFK Veľké Ripňany - TJ Družstevník Rajčany
TJ Družstevník Norovce - OFK Veľké Ripňany
OFK Veľké Ripňany - TJ Družstevník Kamanová
OFK Veľké Ripňany - OFK Chrabrany
OŠK Závada - OFK Veľké Ripňany

MÁME VICEMAJSTRA EURÓPY
Stal sa ním Marek Hubinský, ktorý tento titul získal
na Európskom ﬁnále v súťaži v meraní hudby v aute
v českom Přerove 4.11.2012. Získanie tohto titulu je
náročné, vyžaduje si to veľmi veľa času a aj nemalé ﬁnancie. Keďže mať vicemajstra Európy nemáme každý
rok, a je to veľký úspech želáme ti Marek ešte veľa
úspechov v tvojom osobnom živote.

17.03.2013 15.00
24.03.2013 15,30
31.03.2013 15.30
07.04.2013 16.00
14.04.2013 16.00
21.04.2013 16.30
28.04.2013 16.30
05.05.2013 17.00
12.05.2013 17.00
19.05.2013 17.00
26.05.2013 17.00
02.06.2013 17.00
09.06.2013 17.00
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