
Ročník II. Číslo 1 Zadarmo MAREC 2007

 Obec Veľké Ripňany spolu so Základnou 
školou s materskou školou vo  Veľkých Ripňanoch 
každoročne usporadúvajú malú oslavu, ktorú 
tento rok pripravili učitelia a žiaci Základnej školy s 
Materskou školou ku Dňu matiek. O tom, že to bol 
program bohatý svedčí aj počet účinkujúcich, ktorých 

bolo viac ako 120. „Školáci aj škôlkári“ predviedli 
rodičom okrem spevu, tanca, scénok, recitácií 
básní aj neopakovateľný zážitok v podobe 
príjemne stráveného nedeľného odpoludnia.  
Poďakovanie platí PaedDr. Valérii Lesayovej, 
Mgr. Mariánovi Foxovi a ostatným pedagógom, 
ktorí sa zhostili prípravou programu pre divákov 
na výbornú.
 Deň matiek má svoj pôvod v starom 
Grécku, kde sa žena-matka tešila veľkej úcte. 
V antickom grécku sa konali jarné oslavy 
na počesť bohyne Reie, ktorá bola matkou 
najvyššieho gréckeho boha Dia. V novoveku 
prišli ako prví s nápadom usporiadať oslavy 
sviatku matiek vo Veľkej Británii, kedy za vlády 
kráľa Karola I., v roku 1644 oslavovali deň matiek 
v štvrtú pôstnu nedeľu. Najväčšie rozšírenie 
tohto sviatku nastalo v 19. storočí, kedy Veľkú 
Britániu nasledovali USA, Nemecko Rakúsko. 

 Za iniciátorku dnešných osláv možno 
považovať Annu Jarvisovú z Philadelphie, dcéru 
kazateľa, ktorá na počesť svojej zosnulej matky 
zorganizovala oslavy v máji 1907. Táto milá oslava 
sa rýchlo rozšírila po celej krajine a tak následne  
prezident Wilson v roku 1914 vyhlásil tento deň za 
sviatok všetkých matiek. U nás sa začal tento sviatok 
ofi ciálne oslavovať až po roku 1989 a má ešte u nás 
zakorenenú krátku tradíciu.
 Byť matkou je nesmierne ťažká a zodpovedná 
úloha na celý život. A určite najťažšia vo veku 
školopovinných detí. Veď každý z nás chce pre 
svoje dieťa len to najlepšie, chce aby z neho niečo 
bolo, aby vyrástlo, bolo zdravé a múdre a aby sa z 
neho stal zodpovedný človek. Ako to dosiahnuť? 
Byť zodpovedný za všetko čo človek robí, za každú 
úlohu, za každú činnosť, za seba aj za tých, ktorí mu 
boli zverení, teda aj Vám matkám.
 Prajeme Vám, milé matky, veľa sily na tejto 
náročnej ceste výchovy človeka. Ďakujeme Vám za 
učiteľov, ale predovšetkým za Vaše deti. S úctou 
oceňujeme Vašu nezastupiteľnú a náročnú úlohu.

JK

Deň matiek 
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 Dnes je ponímaný Sviatok práce -  1. máj,  ako vnímanie toho, čo bolo úzko späté s 

„dobou minulou“. Akosi sa stále zabúda na historické súvislosti vzniku tohto pamätného 

dátumu. Verejnoprávne média a súkromné televízne spoločnosti prezentovali aj tento 

rok sviatok všetkých pracujúcich v ponuke televíznych upútaviek prvomájových 

veselíc a sprievodov z čias socialistického zriadenia, možno s dávkou posmešnej 

nostalgie, možno ako ukážku pre „násť“ ročných na pobavenie. Ako sa vlastne zrodil 

sviatok prvého mája ? Sviatok pracujúcich vznikol na podnet solidarity zamestnancov 

celého sveta, na pamiatku nevinných obetí masového štrajku robotníkov amerického 

Chicaga v roku 1886. Vtedy svoje životy položili demonštrujúci robotníci pre dnes už 

samozrejmý cieľ – 8-hodinový pracovný čas. K tomuto sviatku môžeme pridať ešte 

jeden historický fakt pre tých, ktorí si mysleli, že Sviatok práce zaviedli komunisti. Prvý 

máj za štátny sviatok vyhlásil v roku 1919 v novovzniknutej Československej republike 

prezident T.G. Masaryk. Nebola to však žiadna idyla, myslím pracovať v továrňach a 

na statkoch počas „prvej republiky za tatíčka Masaryka“. Dôkazom sú množiace sa 

štrajky na Slovensku, kde žandári kruto potrestali demonštrujúcich a štrajkujúcich, 

ktorí demonštrovali za lepšie pracovné podmienky. Mnohé štrajky sa končili smrťou 

bezbranných – mnohokrát žien a detí. Tak tomu bolo proti prepúšťaniu z práce, za 

zvýšenie prídelu múky, či za zvýšenie platov v Košútoch, v Krompachoch, v Hlohovci, v 

Trenčíne, v Rumanovej a na mnohých iných miestach. Výsledkom potlačovania týchto 

demonštrácií bolo potlačovanie ľudskej dôstojnosti, zastrašovanie, čo viedlo k masovej 

nespokojnosti a vzniku podmienok pre v tej dobe nové ideologické smery – fašizmus 

a komunizmus. Tento sviatok bol u nás zrušený iba jeden krát – vládnym nariadením č. 

75/1939 počas vlády klérofašistického mocenského systému v Slovenskom štáte. 

 Dnešná pracovná doba sa vzďaľuje tej dvanásťhodinovej z 19. storočia i keď 

pracovné limity z tej doby by sa páčili aj dnešným zamestnávateľom s neoliberálnym 

zmýšľaním. Z pracovného času sa stal dnes nástroj na vydieranie zamestnancov. Asi 

najviac vykorisťovanie pociťujú jednoznačne predavačky hypermarketov. Je pritom 

veľmi smutné, že na iniciatívu kresťanských demokratov za zákaz práce v nedeľu a 

počas sviatkov nereagovali odbory a ani ostatné ľavicové strany. Preto ak dnes vidíme 

predavačky a aj ostatných zamestnancov pracovať za mizerný plat či už na sviatok 1. 

mája alebo počas veľkonočných, vianočných a iných sviatkov hraničí to s moderným 

otroctvom. Vážení čitatelia, týmto článkom sa Vám prihováram slovami, kedy by ste 

nemali zabúdať na Sviatok pracujúcich a mali by ste chápať jeho nadčasový význam, 

nie iba ako bezduché politizovanie ale aj ako posolstvo o skutočnom dôstojnom zmysle 

ľudskej práce.

JK

1. máj – Sviatok práce, ako sviatok ľudskej slobody.

Dňa 1.6. sa aj v našej škole tradične oslavuje Deň detí. Tento rok sme tradíciu neporušili, ale 
Deň detí bol predsa netradičný, iný ako po minulé roky. Začal sa športovým dopoludním, 
kde si žiaci zmerali sily v týchto atletických disciplínách: beh na 60 m,300m, 800m a 
1000m, štafetový beh, hod granátom, granátom na cieľ, hod  kriketovou loptičkou, vrh 
guľou, skok do diaľky , a v športových hrách- minifutbal, hádzaná, volejbal. Zahrali si 
vybíjanú, bassebal a tenis. Víťazi jednotlivých disciplín boli ocenení sladkou odmenou.  
Sladký darček, výbornú čokoládu, pre všetky deti našej školy zabezpečila Rodičovská 
rada. Športové dopoludnie skončilo pred obedom, nasledovala obedňajšia prestávka a o 
13. hodine sa začala opekačka pre roč.1-4. a diskotéka pre 5.-9. ročník. Nebola to taká 
obyčajná diskotéka, ale discopárty , kde to rozvoniavalo grilovanými párkami a smäd si 

tanečníci hasili výbornou malinovkou. Celé toto občerstvenie zabezpečil OÚ  Veľké 
Ripňany, za čo im patrí naše poďakovanie. Diskotéka bola spestrená mnohými súťažami 
- fúkanie balónov, tanec s balónmi a chlapcov zaujala najmä súťaž, kde si zmerali sily, 
kto najdlhšie udrží 2 kg nákupné tašky v upažených rukách. V tejto súťaži si zmeral sily 
aj p.uč. Fox, p.uč. Budiš a pán riaditeľ Jančovič, ktorý súperov porazil a odmenený bol 
potleskom. Príslovie hovorí, že v najlepšom treba prestať. Našu discopárty sme preto o 
17:00 ukončili a zvedavo čakáme, čo nové a zaujímavé prinesie Deň detí 2008, na ktorý 
sa už teraz tešíme.                                                                                     

Mgr. Ľ. Mazáková

Deň detí netradične

Určite viete, že v kalendári existujú mesiace, na ktoré sa žiaci najviac tešia. Ak ste 
hádali, určite ste uhádli. Áno, sú to júl a august alebo letné prázdniny. Prišli a sú 
tu. Predchádza im však jún. Jún je mesiac, kedy sa všetko, čím žije škola, končí, 
vyhodnocuje a žiaci dostanú svoju odmenu v podobe vysvedčenia.
 Chcem Vás oboznámiť so štatistikou za školský rok 2006/2007.
 Školu navštevovalo:
  poč. ž.   chl.  diev.  

1.-4. roč. 121    53    68
5.-9. roč. 197    90            107
1.-9. roč. 318             143                  175 
MŠ    48                      22    26
Počet tried. 1.-4. roč. – 6,  5.-9. roč.- 9, MŠ – 2 triedy.
Na ZŠ pôsobili 20 učiteľov, l vychovávateľka ŠKD, v MŠ – učiteľky.

 Správanie 
Znížená známka zo správania – stupeň 2 - 7 žiakov, stupeň 3 - 2 žiaci. Udelených 
bolo 17 napomenutí triednych učiteľov, 32 pokarhaní triednych učiteľov, 15 
pokarhaní riaditeľa školy.
 Nedostatky:
- záškoláctvo, neospravedlnené hodiny,
- opakované porušovanie školského a vnútorného poriadku školy,
- neslušné, vulgárne, agresívne správanie sa jednotlivcov voči spolužiakom,  
 učiteľom,
- nepripravenosť na vyučovanie,
- klamanie, podvádzanie, krádeže, šikanovanie, ubližovanie, vysmievanie a iné.
 Prospech:
Prospelo 307 žiakov, neprospeli 11 žiaci – 2 na 1.-4. roč., 9 na 5.-9. roč. Neprospeli 
zo SJL, VL, MAT, CHE, FYZ. Z 11 neprospievajúcich žiakov bude 7 žiakov robiť 

Skončil sa školský rok 2006/2007
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 V druhom štvrťroku 2007 zasadali poslanci 
Obecného zastupiteľstva dvakrát. Na svojom 2. 
zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 25.apríla 2007, 
rokovali poslanci Obecného zastupiteľstva o zakúpení 
pozemku pod  výstavbu nájomných bytov v obci. Ako 
najprijateľnejšia vyšla z rokovania lokalita pri MŠ a 10- 
bytovke. Poslanci OZ odsúhlasili odkúpenie uvedenej 
lokality, ich výber ovplyvnili  nižšie vstupy do výstavby.  
Ďalej sa poslanci  zaoberali projekčnými prácami v 
lokalite Studená dolina, kde sa plánuje vytvoriť suchý 
polder v šírke 4m na zamedzenie záplav v tejto oblasti. 
Predsedajúci oboznamoval prítomných poslancov s 
nasledovnými žiadosťami:
- na prenájom budovy bývalej lekárne boli predložené 
dve žiadosti –  jedna od Júlií Gogolovej, na predaj 
textilného tovaru , drogérie a darčekových predmetov. 
Druhá žiadosť bola od Márie Hlóbikovej, na pečenie 
fornét. Z uvedených žiadosti bola poslancami obecného 
zastupiteľstva odsúhlasená  žiadosť Júlií Gogolovej. 
Výber bol podľa poradia, v akom termíne boli žiadosti 
zaevidované.  
- Pavol Beláň adresoval OZ žiadosť o odkúpenie ½ domu 
s.č.353, ktorá je vo vlastníctve obce. Súrodenci Pavla 
Beláňa sa čestným prehlásením vzdali svojho podielu 
v jeho  prospech. Prítomní poslanci OZ odsúhlasili 
odpredaj ½ č.353 za symbolickú hodnotu 1,-Sk, 
vzhľadom na skutočnosť, že otec menovaného uvedený 
dom už kúpil v roku 1973, ale uvedená nehnuteľnosť 
nebola zaregistrovaná v katastri nehnuteľností a 
majetok prešiel pod správu obce, o čom bol predložený 
aj doklad. Náklady na zmenu v registrácii nehnuteľností 
bude znášať kupujúci.
- Ing. Vladimír Koštial  požiadal OZ na odkúpenie 
pozemku p.č.199/8 o výmere 67 m2  a p.č.199/9 
o  výmere 21m2. Poslanci OZ odsúhlasili odkúpenie 
pozemkov s výhradou – zachovať cestu v šírke 6 m
- Ďalej bola odsúhlasená ponuka na kúpu hasičského 
auta z Bánoviec n/Bebravou  za  50 000,-Sk.
- Poslanci OZ sa zaoberali  ponukou na kúpu rozhlasovej 
ústredne , nakoľko existujúce ústredne sú poškodené. 
Ponuka bola zo strany poslancov odsúhlasená.

- Na preškolenie správcu cintorína  bol určený zástupca 
starostu – Jozef Krištof.
- Poslanci OZ prejednávali návrh Ministerstva 
pôdohospodárstva ohľadne projektov na dotovanie 
ubytovacích kapacít do 10 osôb – podpora rozvoja 
vidieka.
- Ďalej sa poslanci OZ zaoberali usporiadaním 
pozemkov  -ihrisko Behynce. Návrh na usporiadanie 
zámenou pozemkov s pôvodnými vlastníkmi. 
- Výstavba chodníkov – dostavba chodníka v 
Behynciach, výstavba chodníka na Piešťanskej ulici vo 
Veľkých Ripňanoch v dĺžke cca 520 m.
- Výstavba detského ihriska za budovou Kultúrneho 
domu v Behynciach – poslanci súhlasili s uvedenou 
prednesenou požiadavkou.
- Vybudovanie parkovacích priestorov pri Jednote 
Veľké Ripňany – poslanci OZ súhlasili.        
 Ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva sa 
uskutočnilo 28.júna 2007 . Na úvod 3.zasadnutie OZ 
poslanci odsúhlasili program, ktorým sa rokovanie bude  
uberať. Starosta obce informoval o  rekonštrukčných 
prácach na Dome smútku vo Veľkých Ripňanoch. 
Rekonštrukčné práce sa budú dotýkať úpravy okolia 
Domu smútku a položenie dlažby, nakoľko výmena 
okien a úprava vnútornej fasády bola ukončená. Po 
úprave okolia budú práce pokračovať na úprave 
vonkajšej fasády Domu smútku. Ďalším bodom 
rokovania poslancov obecného zastupiteľstva bola 
úprava terénu a vybudovanie parkoviska pri Jednote 
Veľké Ripňany v centre obce. Vybudovaniu parkoviska 
budú predchádzať práce na rekonštrukcii kanalizácie - 
osadenie nového potrubia v danom priestore, nakoľko 
tu dochádza k upchatiu kanalizácie a následne k 
záplave existujúceho parkoviska. Tento bod rokovania 
obsahoval aj prípravu výstavby chodníka na Piešťanskej 
ulici v dĺžke cca 520 m, ktorú poslanci OZ schválili na 
predošlom rokovaní. Starosta obce Jozef Balážik 
informoval poslancov obecného zastupiteľstva so 
žiadosťami od občanov :
− žiadosť občanov o úpravu autobusového spoja po 
22,00hod. Z Piešťan. Uvedené je potrebné prerokovať s 

vedením SAD- úloha informovať na ďalšom zasadnutí 
OZ.
− Viliam Obuch sa obrátil so žiadosťou o odkúpenie 
budovy s.č.128-Integra . Uvedené priestory 
mal v prenájme jeho nebohý brat Roman Obuch. 
Poslanci OZ odsúhlasili odpredaj budovy podľa 
znaleckého posudku s tým, že náklady na prevod bude 
hradiť kupujúci.
− p. Gustáv Rybanský  požiadal Obecné 
zastupiteľstvo o zámenu pozemkov parc.č.1061/1 
nachádzajúca sa v lokalite Vieska s parc.č.696/17 
v lokalite Studená dolina- majiteľ Gustáv Rybanský 
a manž. Margita, o výmere 2.169 m2. Cesta  parcela 
č.1087 - lokalita Vieska, zostáva vo vlastníctve  obce. 
Náklady na uvedenú zámenu pozemkov hradí žiadateľ.
− p. Vlasák Ivan – žiadosť o zriadenie prevádzky 
záhradkárskych potrieb. 
− Firma Domteco požiadala o zmenu v územnom 
pláne obce. O zmenu požiada obec prostredníctvom 
zhotoviteľa UPO Ing. Smetanu  a náklady bude znášať 
fi rma.
 Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení 
so správou nezávislého audítora Ing. Františka 
Varádyho. Starosta obce menoval Mgr. Jozefa Krištofa 
prednostom obecného úradu, s účinnosťou od 1.júla 
2007. Pre nezlučiteľnosť funkcie na uvoľnený poslanecký 
mandát Mgr. Jozefa Krištofa nastúpi prvý náhradník 
– Mgr. Anna Gulabová. Poslanci zvolili za zástupcu 
starostu MVDr. Miroslav Minksa. Na uvoľnený post 
v Rade obecného zastupiteľstva nastúpi poslankyňa 
Daniela Danišková. V diskusii vystupovali  poslanci 
OZ s nasledovnými podnetmi - úprava otvorenej 
kanalizácie pri fi rme Sucháň v centre obce, odstránenie 
polámaných konárov po víchrici na miestnom cintoríne, 
znečisťovanie a životného prostredia niektorými 
spoluobčanmi a spaľovanie odpadov v obci, vývoz 
odpadu pod Vieskou  a osadenie informačnej tabule 
o fi rme Belar a.s. na Vieske, úprava terénu pri ČOV 
– odstránenie panelov.
 Na záver poďakoval predsedajúci Starosta obce 
poslancom za účasť a rokovanie ukončil.

Rokovania  obecného zastupiteľstva v druhom štrvťroku 2007

opravné skúšky v posledný augustový týždeň.. 
 Veľmi nízka je motivácia žiakov učiť sa. Výborné výsledky dosahuje len niekoľko 
jednotlivcov. Vážne problémy sú už na roč. 1.-4., kde sa pani učiteľky stretávajú so 
slabou podporou rodičov deťom, žiaci sú nepripravení, bez domácich úloh, nečítajú 
doma, chodia bez pomôcok. To ešte pred pár rokmi nebývalo. A keď prídu na 5.-9. 
roč. majú veľmi zlé pracovné návyky, odmietajú pripravovať sa. Celková úroveň vo 
vyučovaní je len priemerná.
 Dochádzka:
  Vymeškané hod. ospravedlnené  neospravedlnené
  celkom
1.-4. roč.  7 930    7 925      5
5.-9. roč.    17  470  17 194   276
1.-9. roč. 25  400  25 119  281
priemer na žiaka 79,87 hod.  78,99 hod.  0,88 hod.

Príčiny: chorobnosť, pravidelné kontroly žiakov u lekára, osobné dôvody (klamú 
často rodičia i žiaci)
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka
 ZŠ navštevovalo 37 deviatakov. Všetci získali vzdelanie poskytované 
základnou školou. Jeden žiak ukončil dochádzku v 8. ročníku. Umiestnenie žiakov: 
Gymnázium – 5 žiakov, SOŠ – 15 žiakov, SOU-4-ročné – 7 žiakov, SOU – 3- ročné 
– 11 žiakov, SOU – 2-ročné- 1 žiak. 
 V školskom roku 2007/2008 predpokladáme otvoriť 4 triedy na roč. 1.-4. ,  9 
tried na roč. 5.-9 a 2 odd. ŠKD.  Školu bude navštevovať asi 302 žiakov. Počet 
žiakov každý rok klesá.

 Výzva rodičom !
 Obraciam sa na rodičov, ktorí môžu umiestniť svoje deti do MŠ 
a ŠKD, aby tak urobili do10. septembra 2007. Tým, že naplníme MŠ i 
ŠKD  na maximálny počet žiakov, získame pre obec a školstvo čo najviac 
finančných prostriedkov od štátu z podielových daní.
 Dieťa nemusí navštevovať zariadenie celý rok, môže niekoľko 
mesiacov,   dôležitý je termín k 15. 9. 2007, kedy sa odosielajú štatistické 
záznamy na KŠÚ, na MŠ SR.
 Rodičia pomôžte tak svojim deťom, obci, škole.

 Vedenie školy, zamestnanci školy želajú žiakom príjemné prázdniny.
        
Mgr. Jozef Jančovič, riaditeľ školy

Udelenie čestných uznaní žiakom

 Obec Veľké Ripňany pri príležitosti ukončenia školského roka udelila Čestné 
uznanie  za úspešnú reprezentáciu obce nasledovným žiakom:

Kristíne Lucii Krogmannovej, Silvii Wolfovej, Nikole Svoradovej, Lucii Demanovej, 
Zuzane Habánovej, Jozefovi Tardovi, Andrejovi Fábrymu, Jakubovi Candrákovi, 
Máriovi Holešovi, Adriánovi Veličovi, Samuelovi Szkubánovi, Adamovi Štetkovi, 
Marekovi Krajčovičovi, Vladimírovi Knížatovi, Kataríne Judákovej.
 Čestné uznanie žiakom odovzdali Jozef Balážik - starosta obce, Mgr. Jozef 
Krištof - zástupca starostu obce a Ing. Magda Bosá za Rodičovskú radu školy.
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Bodovali sme

Počas školského roka sa naši žiaci zapojili aj do niektorých výtvarných súťaží. 
Najúspešnejší sme boli v súťažiach: „Európa v škole“ – Alexandra Lesayová, 
II.miesto v okresnom kole, „Medveď – človek – vlk“ – Kristína Mazáková, diplom za 
úspešnú prácu, „Biblia očami detí“ - Alexandra Lesayová, II.miesto v diecéznom 
kole a III.miesto v celoslovenskom kole.

V.L.
Pochúťka horúcich dní

Zmrzlina je obľúbenou pochúťkou nielen detí, ale aj dospelých. Viete vôbec, 
odkiaľ pochádza, kto ju vynašiel? 

Už pred vyše dvoma tisícročiami si ľudia v niektorých európskych krajinách 
pochutnávali na ovocných šťavách zmiešaných so snehom a medom. Pravdaže, 
nie všetci. Zväčša len v panovníckych rodinách. Ale keby sme ešte hlbšie pátrali 
v dejinách, zistili by sme, že zmrzlinu alebo čosi, čo pripomína dnešnú zmrzlinu, 
poznali už pred tromi tisíckami rokov, a to v ďalekej Číne.

V Európe sa potom na dlhé stáročia na zmrzlinu zabudlo. Až kým ju, presnejšie, 
recept na ňu, nepriniesol z Číny do Talianska slávny cestovateľ Marco Polo. 
Zmrzlinu dlho lízali len členovia talianskeho panovníckeho rodu. Recept si strážili 
a až roku 1500 ho prepustili francúzskemu panovníckemu rodu. Od Francúzov sa 
tajomstvo prípravy zmrzliny rozšírilo do strednej Európy.

 
Máte radi  uhorky?

Kto by ich nemal rád? Veď čerstvé uhorky svojou vôňou osviežia každé 
jedlo. Kyslé uhorky povzbudia apetít a pridajú jedlu na pikantnosti. Ak sa medzi 
vami predsa len nájdu takí, ktorým nejdú akosi dolu krkom, pripomenú im aspoň 
„uhorkovú sezónu“, ktorá je vlastne synonymom prázdnin a dovoleniek. No a tie 
má predsa kazdý rád. Preto nezaškodí čo-to o uhorkách vedieť:

- Pochádzajú zo severovýchodnej Indie, kde sa na rozsiahlom území 
medzi stredným tokom rieky Gangy, brehmi Brahmaputry a predhorím Himalájí 
pestovali už niekoľko tisícročí pred naším letopočtom.

- V tom istom období sa pestovali aj v Egypte, odkiaľ sa dostalil do 
Grécka a neskôr k Rimanom.

- Dnes patria uhorky medzi najrozšírenejšiu zeleninovú kultúru na 
zemeguli.

- Uhorky obsahujú až 95 percent vody, ale ich úžitok je v niečom inom. 
Obsahujú také látky, ktoré umožňujú ľudskému organizmu ľahšie vstrebávať 
bielkoviny a vitamín B2. Preto sa odporúča podávať ich k mäsitým jedlám.

- Buničina uhoriek je takmer nestráviteľná a dobre reguluje prácu čriev.
- Uhorky sú vhodnoou potravou pri redukčných diétach.
- Okrem toho sú výborným kozmetickým prostriedkom na osvieženie a 

bielenie pokožky.
- Ich dávny pôvod a rozličné podmienky na pestovanie viedli k tomu, že 

počet ich druhov sa ráta na stovky.
- Slovo uhorka pochádza z gréckeho aguros, čo znamená nezrelý.

V.Lesayová
Múdrosti našich žiakov
/len našich/

• žiak 7.A v odpovedi z D:Pápež sa presťahoval do AVIONU /
AVIŇONU/.

• žiačka 8.A: ...sú to tzv.diabetické znamienka /diakritické/.
• žiak 6.A – LV: Doplň Detská populárna pieseň vzniká zhudobnením: 

AUTORA /BÁSNE/.
• žiak 7.A - D: V Budíne bola posvätná /povestná/ knižnica.
• žiak 7.B - D: Prečo sa Ladislav nazýval Pohrobok? Lebo chodil po 

hroboch /lebo sa narodil po smrti svojho otca/.
• Dobrodružné epické dielo, ktoré  čerpá námet z osídľovania divokých 

Indiánov sa nazýva western. /z osídľovania DIVOKÉHO ZÁPADU/.
• Doplň: Ostrý a útočný výsmech je : škodoradosť /satira/.
• Ktoré umelecké prostriedky využíva bájka? Nemravné /inotaj/.
• Kedy žil Ezop? V 8.storočí, bol otrokom po Kristovi /v 6.storočí pred 

Kristom/.
• Z planej mačky sa za dávnej minulosti zdomácnili aj Egypťania.
• Katolícka monarchia /moderna/.
• Malacky – ťaží sa tam záchodový papier.
• Šťuka – niektoré šťuky žijú na zemi a niektoré vo vode. Je hmyzožravá, 

veľmi chudá. Má štyrinohy a aj malinké pazúriky.
• Hemingway napísal novelu Starec a morena /more/.
• Janko  Jesenský pochádzal z rodiny, z ktorej kedysi vyšiel aj známy 

slovenský humorista /humanista/ Ján Jesénius.

V.L.

ŠKOLA

 V pondelok, 4.júna 2007, sa šiestaci a ďalší žiaci vybrali na dvojdňový 
výlet do Terchovej. Bolo 8:00 hodín a konečne sme vyrazili. Všetci sme netrpezlivo 
čakali, kedy dorazíme do Terchovej. Po ceste sme ešte navštívili Slovenský betlehem v 
Rajeckej Lesnej. Bol nádherný. Veď nečudo, keď autor tohto úžasného dreveného diela 
- Jozef Pekara na ňom pracoval 15 rokov. Ďalej sme pokračovali cestou do Terchovej. 
Tam sme navštívili Terchovský betlehem a sochu Jura Jánošíka.

 Čakala nás ešte túra do Jánošíkových dier, kde sme 
obdivovali krásy prírody. Na začiatku sme síce frfl ali, pretože bolo 
dosť mokro a trochu sa nám šmýkalo. Keď sme však zbadali tie 
nádherné vodopády, skaly a rastliny, ostali sme ticho. Niektorým 
šťastie neprialo a skončili aj na zemi. Po namáhavej túre sme 
ešte navštívili Tepličku nad Váhom, presnejšie kostol, v ktorom je 
uložené  telo  Žofi e Bosniakovej. Keď nám kostolník dorozprával 
jej príbeh, autobus nás odviezol do autokempingu Varín. Dostali 
sme kľúče od chatiek a rozbehli sme sa hľadať svoje ´´obydlia.´´ 
Tam sme sa vybalili a išli sa navečerať. Na večeri sme sa dohodli, 
že opekať budeme o 21:00. Prišli sme naspäť na chatky a mali 
sme ešte hodinu čas, niektorí skúmali chaty, iní pozerali televízor. 
No a o deviatej sme sa všetci stretli pri ohni. Na druhý deň sme 
sa rozhodli navštíviť hrad Strečno. Autobusom sme prišli do malej 
dedinky - Strečno. Odtiaľ sme sa kompou previezli cez rieku Váh 
a aj keď sa nám moc nechcelo, vyšli sme na vysoko položený 
hrad Strečno. Cestou sme sa osviežili v bufete, kde mali  rôzne  
nanuky . Kúpili sme si vstupenky a vydali sme sa na exkurziu 
hradom. Nádherný výhľad, história a zaujímavosti nás stále ťahali 
ďalej. Na konci prehliadky sme sa išli pozrieť na predstavenie so 
sokoliarmi, sokolmi a inými dravými vtákmi. Orly nám lietali priamo 
nad hlavami. Čas nás neúprosne hnal, preto sme sa zo Strečna 
odviezli rovno do Žiliny. Poprezerali sme si námestie a vybrali sa 
nakupovať. Nákupná horúčka nás úplne zmiatla, ale počasie nám 

neprialo, keď sme mali ísť domov, poriadne sa rozpršalo. Asi každý z nás si prial ostať 
tam, no náš sen sa nesplnil a o chvíľku sme všetci sedeli v autobuse. Dvojdňový výlet 
sa nám vydaril na „výbornú“, a preto chceme veľmi poďakovať pani učiteľke Mazákovej 
a Chromíkovej za to, že pre nás pripravili taký zaujímavý a zábavný výlet.  Ďakujeme! 

V.Vadrnová a 6.A

Po stopách Jura Jánošíka
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Športová olympiáda
 V každom obore ľudskej činnosti sa neustá-
le hľadajú cesty, ktoré by umožnili dosiahnuť, čo najlep-
šie výsledky. Telesná výchova nie je výnimkou.
     Dňa 21. júna 2007 sa uskutočnila na ZŠ s MŠ vo 
Veľkých Ripňanoch športová olympiáda. Zúčastnili sa jej 
žiaci 1. – 4. roč., ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií:
1. Kategória – žiaci 1.,2. roč.2. Kategória – žiaci 3., 4. 
roč.                                            
Súťažilo sa v týchto troch disciplínach:
 -Beh na 50, 60 metrov
 -Skok do diaľky 
 - Hod loptičkou
Po namáhavom súťažení sa víťazmi stali:
Beh: Pogádiová, Mizerák, Madarasová, Knížat V.
Skok: Mancovičová, Vanžura, Judáková, Knížat A.
Hod: Lesayová, Fábry, Hubinská S., Knížat V.
     Žiaci sa s chuťou a elánom zapájali do súťažných 
disciplín, a preto víťazom gratulujeme a tešíme sa na 
budúci rok. 

                                         G.Herdová

Krúžok mladých slovenčinárov mal túlavé topánky. 
Zatúlali sa aj do známeho kúpeľného mesta - Pieš-
ťany.  Navštívili pamätnú izbu Ivana Kraska. Tu sa 
od pracovníčky Balneologického múzea dozvedeli 
ďalšie zaujímavosti zo života tohto slovenského bás-
nika i o jeho literárnej tvorbe. Vypočuli si Kraskovu 
najznámejšiu báseň Otcova roľa . Po prehliadke pa-

mätnej izby nasledovala prechádzka mestom. Prez-
reli si kúpeľný ostrov, kde obdivovali najmä jazierka 
s korytnačkami, hotel Thermia Palace, pekný výhľad 
sa im naskytol zo Skleného mosta a nevynechali ani 
najznámejšiu piešťanskú sochu ,,barlolámača“.                                                                 

vedúca krúžku Ľ. Mazáková

    V pondelok ráno, 11.júna 2007, ma nezobudil budík, 
pretože som vstala sama a veľmi zavčasu.
Nemohla som už spať, lebo nás tretiakov a štvr-
tákov čakal týždeň na Starej Myjave, týždeň 
v euroškole.
Bola som veľmi netrpezlivá, tešila som sa, ale mala som 
aj určité obavy, ako tam bude.
     V škole nás už čakali pani učiteľky Gulabová a Fal-
lová, ktoré pre nás euroškolu vybavili.So zmiešanými 
pocitmi sme nastúpili do autobusu a o dve hodinky 
sme boli na mieste.
Išli sme sa ubytovať a zoznámiť so starostami, ktorí 
nám potom ukázali okolie Eurolandu a priehradu, v 
ktorej sme videli korytnačku Elzu.
     V euroškole sme sa veru nenudili.Stále sme mali 
pripravený program, vozili sme sa na poníkovi, boli 

sme na plavárni. Každé popoludnie pre nás starostovia 
pripravili veľa súťaží –beh Europou, Eurocross, Bingo a 
iné.Okrem toho sme sa mohli prihlásiť do krúžkov, ktoré 
tu volali dielničky-futbalová, maliarska, modelingová, 
indiánska, vizážistická a tanečná.
Večer sme mali diskotéky a zábavné vystúpenia, kde 
sme mali ukázať, čo sme sa v dielničkách naučili. 
      V Eurolande ubiehali dni veľmi rýchlo a zrazu bol 
piatok, posledný deň.
Na večernej diskotéke sme sa rozlúčili so starostami, 
poďakovali sme sa  kuchárkam za vynikajúcu stravu a 
na pamiatku sme dostali podpisové karty.
Vtedy sme boli aj smutní, že už v sobotu ráno odchád-
zame domov, ale odniesli sme si veľa spomienok, pre-
tože v Eurolande sme prežili nádherný a hravý týždeň,

Kristínka Mazáková III.A.

 sa naša škola zapojila do Súťaže mladých záchranárov 
civilnej ochrany, ktorú organizoval OÚ v Topoľčanoch v 
spolupráci s Krajským úradom v Nitre. Obvodné kolo 
sa konalo 8.júna 2007 v Parku športovcov- za zimným 
štadiónom v Topoľčanoch. Súťažné družstvo tvorili 4 
žiaci- 2 dievčatá : Katarína Chalániová , Silvia Wolfová 
a 2 chlapci : Tomáš Kopún a Jozef Tarda. Súťažilo sa 
v týchto disciplínách: CO, pohyb v prírode, zdravot-
nícka príprava, hasenie malých požiarov, streľba zo 
vzduchovky a testy. Družstvo získalo 576 z celého po-
čtu 600 bodov a umiestnilo sa na 7. mieste z 13 škôl 
okresu. Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy i našej 
obce.                                   

Mgr. Ľ.Mazáková

pre vybraných žiakov VI.A triedy a 9. ročníkov zabezpečil Obecný úrad vo Veľkých Ripňanoch. Kedy a kam sa žiaci 
dostali? Bolo to v utorok, 12.6.2007 a žiaci navštívili ATOMOVÚ ELEKTRÁREŇ V JALSOVSKÝCH BOHUNICIACH. 
Najskôr si pozreli zaujímavú prezentáciu a dozvedeli sa, ako taká atómová elektráreň funguje, potom vlastnými silami 
vyskúšali vyrobiť elektrinu na prístroji poháňanom ručnou silou a napokon uvideli model atómového reaktora a jeho 
fungovanie. Exkurziu ukončila prehliadka celého komplexu autobusom,  kde sprievodca upozorňoval na všetky bu-
dovy atómovej elektrárne, ktoré žiaci videli na makete. Na pamiatku dostali žiaci kartičku s maketkou paliva uránu a 
odchádzali obohatení zaujímavými informáciami i novými vedomosťami. 

                                                                                                        Mgr. Ľ. Mazáková

Školské kolo ZUČ
 Dňa 24. 4. sa uskutočnilo v ZŠ Bojná ob-
vodné kolo v prednese poézie a prózy. Zo školského 
kola postúpili títo žiaci:  Nikoleta Krajčíková – 5.A, Zu-
zana Habánová – 9.B, Veronika Vadrnová – 6.A, Nikola 
Novosadová – 4.A. 
 Tretie miesto v obvodnom kole získali : 
Zuzana Habanová z 9.B a Veronika Vadrnová zo 6.A. 
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

                     E. Bartová – učiteľka S.j. 

Piataci na výlete
 V máji sme navštívili mestečko Topolčianky, 
kde sme si prezreli Národný žrebčín a Topľčiansky zá-
mok . Páčili sa nám koníky, zámocká záhrada a interiér 
zámku, v ktorom určitý čas pobudol aj prvý českoslo-
venský prezident T.G.Masaryk. Bolo to jeho letné sídlo.
 Naša cesta pokračovala do Arboréta v 
Tesárskych Mlyňanoch, kde nás zaujala botanická zá-
hrada, krásne rastliny a tajomné zákutia. Po takom ná-
ročnom dni sme boli unavení, ale spokojní a šťastní sme 
sa vrátili domov. Tešíme sa na ďalšie výlety.
                                    Kristína Lucia Krogmannová, 5.B

Týždeň v euroškole

Túlavé topánky

Už druhý rok

Zaujímavú exkurziu
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 Po schválení návrhu Obecným zastupiteľstvom o začatí výstavby nájomných bytov 
v obci Veľké Ripňany boli predložené návrhy na lokalitu, kde bude uvedený bytový 
dom stáť. Z počtu piatich návrhov lokalít bola vybratá lokalita č. 3. „pri škole“ a 
následne schválený návrh OZ na odkúpenie uvedenej parcely v celkovej výmere 
2.200 m2. Nasledoval proces prispôsobenia k uvedenej ploche stavbu bytového 
domu, ktorý by zohľadňoval dopyt po určitom type bytov, ktoré sú žiadané zo 
strany žiadateľov bytov. Zámerom bola oslovená projekčná spoločnosť PROMA 
s.r.o. Žilina, ktorá má skúsenosti z projektovania týchto typov bytových domov 
aj z nášho regiónu, keď projektovala bytové domy v Bojnej, Nitrianskej Blatnici, v 
Tovarníkoch a v Prašiciach. Celkovo naprojektovali do trojvchodového komplexu 
27 bytových jednotiek, ktoré sú tvorené z 1, 2 a 3-izbových bytov. Do úvahy 
prichádzajú dve alternatívy a to 14 alebo 12 3-izbových, 9 alebo11 2-izbových a 4 
1-izbové byty v priemernej výmere 65 m2. Jedná sa teda o projekt trojvchodového, 
trojpodlažného bytového domu s obývateľným podkrovím, nepodpivničený s 
centrálnou kotolňou na vykurovanie bytov.
 Prečo práve táto lokalita? Táto lokalita nebola vybraná náhodne. Spĺňa totiž 
veľmi náročné kritériá na prívod inžinierskych sietí a to hlavne napojenie a ľahkú 
dostupnosť na vodu, elektrickú energiu, plyn a existujúcu kanalizačnú sieť s 
napojením na čistiareň odpadových vôd. Pripojenie na tieto siete nám znižuje 
obstarávaciu a realizačnú cenu bytov, čo sa premietne v splátkach nových 
užívateľov.

 Celkovo je prihlásených 28 žiadateľov, ktorí majú záujem o bývanie v takýchto 
typoch bytov v bytovom dome. Uprednostnení sú žiadatelia, ktorí majú trvalý 
alebo prechodný pobyt na území obce, no nebránime sa ani žiadateľom z okolitých 
obcí, poprípade miest, ktorí prejavia o tieto byty záujem. V prípade Vášho záujmu 
kontaktujte pracovníkov Obecného úradu, ktorí Vám ochotne poskytnú relevantné 
informácie ohľadom bývania v pripravovanom bytovom dome. Zámerom je 
začiatok výstavby v marci 2008 a jeho ukončenie ku koncu roku 2008.

Kritériá pre pridelenie bytu, podľa Štátneho fondu rozvoja bývania : 

- občan SR, uprednostnený s trvalým alebo prechodným pobytom vo Veľkých 
Ripňanoch, nie je však podmienkou, 
- fi nančná zábezpeka 1-ročného nájmu (podľa dotazníka pre 1-izbové, 2-izbové, 
3-izbové) s označením o aký byt má žiadateľ záujem, 
- trvalý pracovný pomer viac ako 1 rok pred podaním žiadosti, je nutné uviesť 
priemerný mesačný zárobok,
- prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorého bude zrejmé, že žiadateľ/ka, 
jeho manželka/l nie je vlastníkom alebo nemá nájomný vzťah k bytu, bytovému 
domu alebo k rodinnému domu

JK

 Výstavba bytov

 V našich končinách sa  traduje výstup na „Ďurka“, ako čosi čo je naše tradičné, len pre tieto doliny pod Marhátom. Na deň sv. Juraja je 
príroda v plnom kvete a preplnené lúky pútnikov zanechávajú v nich krásne dojmy z tejto nádhery. Tejto kráse sa kochal aj v roku 1935 slovenský 
velikán Andrej Hlinka, keď sa zúčastnil tradičnej púte k rotunde Sv. Juraja.  
 Výstupu k rotunde sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici sa v tomto roku zúčastnili mnohí naši spoluobčania, medzi nimi aj Ľudmila Oravcová, 
Ing. Ivan Oravec a Ing. Milan Minarovič, ktorí nám ich prekrásny zážitok zvečnili prostredníctvom fotografi í.

Ďurko 2007



Narodili sa:       
             

Eva Jordan Beadle
Karolína Chalupková
Vanesa Heráková

                     
Vitajte medzi nami !

Uzavreli manželstvo:

Ján Krištof a Silvia Paulínová
Miroslav Dědek a Martina Kuri-
cová
František Chaláni a Ivona Jani-
šová
Marián Chrást a Mgr. Aneta Da-
nišíková
Ján Klas a Gabriela Gerhátová
Ján Brenessel a Iveta Letková
Viliam Gogola a Adriana Belánová

                        Blahoželáme !    

Opustili nás:

Margaréta Schmizingová 81 rokov
Viliam Ďuračka  70 rokov
Štefánia Kubíková 89 rokov
Roman Obuch  40 rokov
Kornélia Tardová 50 rokov
Antónia Minarovičová 69 rokov
Viliam Gogola  58 rokov

Spomíname...

Okrúhleho životného jubilea sa 
dožili:

50 rokov
  
František Krogmann
Milan Hubinský
Anna Kupcová
Igor Hubinský
Božena Kynčlová
Viera Babišová

55 rokov

Marta Glosová
Mariana Hlobiková
Mária Čápová
Vilma Šnegoňová

Vladimír Futroš
Vladimír Frťala
Alojz Danišík
Marián Kováč

60 rokov

Margita Belanová
Anton Beňo
Júlia Koszoruová

65 rokov

Ľudovít Krištof
Otto Močko
Pavol Kubík

70 rokov

Anastázia Guliková
Marta Balážiková
Mária Kolková

75 rokov

Sidónia  Chalániová

80 rokov
 
Anna Drábiková

85 rokov

Ľudovít Kršák
Rozália Rybanská

Všetkým prajeme veľa zdravia do 
ďalších rokov života!

 Veľké Ripňany, dňa 9. júla 2007
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Doc. PhMr. Ladislav Kňažko, CSc.

 Narodil sa vo Veľkých Ripňanoch 27. februára 1923. 
Po absolvovaní gymnázia v Nitre v roku 1942, štúdium farmácie 
na Lekárskej fakulte SU v Bratislave ukončil ako magister v roku 
1947. Od 1.8.1947 pôsobil ako asistent na Farmakologickom 
ústave Lekárskej fakulty SU, kde v roku 1952 získal doktorát 
farmácie. V roku, keď vznikla samostatná Farmaceutická fakulta, 
sa stal odborným asistentom Katedry chémie FaFUK a v roku 
1956 zástupcom docenta. Po zriadení Katedry farmaceutickej 
chémie FaFUK, sa stal jej prvým vedúcim a v tejto funkcii pôsobil 
až do roku 1986, teda plných 29 rokov. Značnú časť pracovnej 
aktivity tvorili rozličné funkcie na fakulte ale aj mimo nej. Pôsobil 
vo funkcii prodekana, v rokoch 1955-1959 vo funkcii dekana 
Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a 
takmer dvadsať rokov vykonával funkciu predsedu Slovenskej 
farmaceutickej spoločnosti. Do roku 1986 bol predsedom rigo-
róznej komisie na získanie akademického titulu RNDr. A neskôr 
PharmDr.
 Počas svojho aktívneho pôsobenia na FaFUK doc. 
Ladislav Kňažko uverejnil 73 pôvodných vedeckých experimen-
tálnych prác, 7 súborných prehľadov a kapitolami  prispel do 7 
knižných publikácií. Je autorom troch patentov a troch titulov 
skrípt. Rozsiahla bola jeho prednášková a mimofakultná čin-
nosť.
 Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameral na 
solubizáciu jódu, ktorej vyústením boli prípravky Jodonal A a B. 
V roku 1975 získal Jodonal A Zlatú medailu Incheby. Výsledky 
jeho práce boli ocenené udelením Zlatej a striebornej medaily 
FaFUK, Zlatej „Propter merita“ Československej farmaceutickej 
spoločnosti, Guothovej medaily. Je čestným členom Slovenskej 
farmaceutickej spoločnosti.

    13. apríla 2007 sme my, deviataci, začali svoju 
prípravu na tanečnej pod vedením pána Tomana, 
ktorý sa ujal tejto ťažkej úlohy, naučiť nás tancovať. 
Našim rodičom a učiteľom sme  prvé tanečné fi gúry 
predviedli v piatok 22.júna na slávnostnej rozlúčke so 
základnou školou. Najdôležitejším  bodom programu 
bol  venčekový tanec, ktorého kráľom sa stal Jozef 
Tarda a kráľovnou Zuzana Habanová. Vytancovali si 
tento titul a získali veľmi pekné ceny od našej školy. 
Všetci z nás boli milo prekvapení, každý sa dobre ba-
vil a tanečný parket ani na minútu nevychladol.
    Za túto akciu patrí veľké poďakovanie rodičovskej 
rade, učiteľom, našim rodičom, bez ktorých by sa 
nám toto podujatie nepodarilo zorganizovať. Absol-
venti sa rozlúčili so ZŠsMŠ tak ako sa patrí. ČAGO 
LAGO  DEVIATACI :o) 

                Zuzana Masarovičová & Natália Jelšicová

SPOLOČENSKÁ   RUBRIKA 

-  II. ŠTVRŤROK    2007

Naši rodáci

Návrat venčeka po pätnástich 
rokoch 



Konečná tabuľka - MO skupina B        
                    
 1.   Radošina  76 bodov                       
 2.   Urmince  73 
 3.   Čermany  54
 4.   Jacovce  47
 5.   Bojná  47
 6.   Veľké Ripňany 41
 7.   Továrniky  39
 8.   Prašice  31
 9.   Velušovce  28
10.  Horné Obdokovce 26
11.  N. Blatnica  25
12.  Nemčice  18
13.  V. Dvorany  15
14.  Kuzmice  4

Najlepší strelci : 

Vlasák Mário 15 gólov, Nagy František 
11, Paulík Ľubomír 10, Hubinský Lukáš 9, 
Frťala Miroslav 9,cFábry Andrej 4, Bortel  
Daniel 4, Fábry Martin 3, Pavlovič Štefan 
3, Fekete Martin 1, Beňo Tomáš 1, 

Na začiatku jarnej časti súťaže mužstvo 
žiakov bolo vcelku kompletné. Hráči k 
tréningom pristupovali veľmi dobre. V 
jarnej časti súťaže nám odišiel kapitán 
Lukáš Hubinský na hosťovanie do Nitry. 
Zápasy, ktoré sme odohrali, boli na 
dobrej úrovni. Chcel by som poďakovať 
všetkým hráčom za ich obetavé výkony. 

Počas jarnej časti sme mali zranených 
hráčov, Nagy, Štetka, Hubinský P. Aj 
zvyšok mužstva dokázal bojovať. Po 
skončení sezóny sa rozlúčime s hráčmi 
ktorí od budúcej sezóny budú hrať za 
dorast - Mário Vlasák, Ľubomír Paulík, 
Štefan Pavlovič, Štetka Matej. Chcem 
poďakovať tímto hráčom za kvalitný 
prístup k zápasom a prajem im veľa 
športového šťastia v dorasteneckom 
mužstve. Posledný zápas sme odohrali 
v Továrnikoch, ktorý sa skončil 2 : 2. 
Sezónu sme ukončili občerstvením a 
príhovorom predsedu ŠK Veľké Ripňany 
J. Pavlovičom, ktorý poďakoval žiakom 
za ich obetavé výkony.
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Žiaci - hodnotenie sezóny 2006-2007

 Chlapci z prípravky začali trénovať v minulom roku. 
Tréningy mávali spoločne so žiakmi. Prípravku tvorili títo 
žiaci: Stankovský Juraj, Stankovský Peter, Bohuš Matúš, 
Chaláni Martin, Kučera Roman, Fábry Marcel, Oláh Roland, 
Lendel Marián, Hubinský Miroslav. 1.5.2007 sa uskutočnil 
turnaj prípravky na ktorom si zahrali so žiakmi Horné Štitáre 
a Lužany A Veľké Ripňany A, Veľké Ripňany B. Turnaj sme 
zorganizovali za pomoci obecného úradu, ktorý nám poskytol 

ceny a občerstvenie. Týmto by som chcel poďakovať 
starostovi obce a všetkým zúčastnením na turnaji. Najlepším 
strelcom turnaja sa stal Andrej Fábry. Najmladším hráčom 
prípravky bol Stankovský Peter. A na záver pozývame do 
prípravky ďalších chlapcov a dievčatá, ktorý majú záujem 
trénovať a hrať futbal. 

Výbor ŠK Veľké Ripňany

Prípravka ŠK Veľké Ripňany


