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Stretnutie partnerských obcí vo Veľkých Ripňanoch, 23.-25. septembra 2022

3. ročník hasičskej súťaže s vozidlami IVECO DAILY

Po štvrtýkrát (od roku 2014) sa usku-
točnilo stretnutie zástupcov našich 
partnerských obcí vo Veľkých Ripňa-
noch, v rámci projektu „Europe for 
citizen – Európa pre obyvateľov“ (TT - 
Strand 2.1: Town twinning - 615094-CI-
TIZ-1-2019-2-SK-CITIZ-TT. Projekt s 
názvom „For Common Europe - Veľké 
Ripňany 2020“, bol schválený v grante 
č. 2019-2118/075-001, Modifying De-
cision No. 2019-2118/075-003, ešte 
v roku 2020, no pre pandemické opat-
renia sa uskutočnil až v  tomto roku. 

Pozvanie prijali zástupcovia z obcí 
Gmina Dabrowa (Poľsko), Sopotnica 
-Prijepolje (Srbsko), Zaglavak – Baji-
na Bašta (Srbsko), Želetice (Česká re-
publika) a Szanda (Maďarsko). Orga-
nizátorom bola Obec Veľké Ripňany 
s  partnerom SFS Ripín o.z. V piatok 
sme privítali hostí v priestoroch Zák-
ladnej školy s materskou školou, kde 
zástupcovia zúčastnených obcí zasa-
dili v školskom areáli v  Aleji priateľ-
stva pamätné stromy z jednotlivých 
krajín. Pochválili sme sa zahraničným 

hosťom novými zrealizovanými pro-
jektami, ktoré sme vykonali od ich po-
slednej návštevy. Prehliadka nových 
a  zrekonštruovaných budov – Centra 
integrovanej zdravotnej starostlivosti, 
Komunitného centra Zastávka, Ad-
ministratívneho centra v  Behynciach, 
Obecného úradu, Denného stacioná-
ra Stará pošta a  Náučného chodníka 
obce sa zúčastneným hosťom veľmi 
páčila. V sobotu nasledoval program 
a to prehliadkou starobylej Trnavy, Ro-
tundy sv. Juraja v  Nitrianskej Blatnici 

a hradiska Veľkej Moravy - Valy v Boj-
nej. Ďakujem starostom obcí Michalo-
vi Tomanovi a Jozefovi Stankovskému 
za prezentáciu našich regionálnych 
pamiatok. Večer sa uskutočnilo verej-
né stretnutie s poslancami Obecného 
zastupiteľstva obce, obyvateľmi obce 
v  Kultúrnom dome vo Veľkých Rip-
ňanoch so spoločenským večerom. 
Diskutovalo sa na tému „Podpora 
partnerstiev“ ako dôležitého nástroja 
pre spoločenstvo Európy spojené s 
prezentáciou miestnych aktivít, spo-

luprácou na projektoch EÚ. Predstavili 
sme nástroje možnej účasti  v projek-
te Európa pre obyvateľov. Bol odpre-
zentovaný  „Stánok dobrovoľníctva“ 
- aktívna forma participácie mladých 
ľudí na miestnej a európskej úrovni, 
rozvoj komunít; nástroj zvyšovania 
úrovne kompetencií mladých ľudí.  V 
nedeľu po svätej omši v  kostole Sv. 
Jána Nepomuckého a po obede sme 
sa s účastníkmi stretnutia rozlúčili, 
s  predsavzatím pokračovania tohto 
projektu aj do budúcna.

Tretí ročník hasičskej súťaže Iveco 
Daily vo Veľkých Ripňanoch sa usku-
točnila v sobotu 17. septembra. Súťa-
žilo desať mužských družstiev – Horné 
Obdokovce, Bošany, Jacovce, Tesáre, 
Práznovce, Drgoňova Lehota (Stará 
Turá), Malé Zálužie, Kovarce a  dve 
domáce družstvá z  Veľkých Ripnian. 
Po prvýkrát sa súťaže zúčastnili aj tri 
ženské družstvá z  Bošian, z Kovariec 
a  z  Veľkých Ripnian. Putovný pohár 

zostal doma vo Veľkých Ripňanoch, 
na druhom mieste skončili Horné Ob-
dokovce a tretie miesto vybojovali ha-
siči z Práznoviec. V súťaži žien zvíťazili 
ženy z Veľkých Ripnian, druhé skončili 
hasičky z Kovariec a tretie miesto pat-
rilo hasičkám z  Bošian. Veľká vďaka 
organizátorom z  dobrovoľného ha-
sičského zboru, Samaritánom z Veľ-
kých Ripnian a všetkým súťažiacim za 
účasť. 
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MIMORIADNA AKCIA

ÚSPORA
za rok ušetríte 

viac ako 25 eur 
oproti bežnej 
cene v stánku

ISTOTA
za vkladané 

darčeky 
a špeciálne 

prílohy 
neplatíte 

zvýšenú cenu 

BONUS
získate 

špeciálny kupón 
so zľavami, 
bonusmi v 

hodnote viac 
ako 30 eur 

POHODLIE
nikam 

nemusíte 
chodiť, noviny 
vám doručíme 
priamo domov 

DARČEK
nákupná 

karta 
Intersport 
v hodnote 

30 eur

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si predĺžia existujúce predplatné na 
požadované obdobie. Akciu nie je možné kombinovať s ďalšou zľavou. Platí do vypredania zásob.

Kúpou ročného predplatného 
MY NOVINY získate 

kartu na nákup v sieti predajní 
v hodnote 30€

MAŤ PREDPLATNÉ SA OPLATÍ: 

€
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