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 Dňa 2. septembra sa otvorili brány materskej 

školy a začal sa nový školský rok 2010/2011. 

S príchodom nových detí a detí, ktoré už 

materskú školu navštevovali v predchádzajúcom 

školskom roku, sú viditeľné a pociťované aj 

mnohé pozitívne zmeny. 

 Vďaka „eurofondom“, určeným na 

rekonštrukciu budovy a za pomoci a podpory 

fi nancovania Obce Veľké Ripňany, sa mohli 

vymeniť okná, opraviť strecha, zatepliť, 

vymaľovať a opraviť fasáda. V interiéri sa deti 

môžu tešiť krásnym dreveným posteliam, 

hračkám, nábytku, ale tiež novým sociálnym 

zariadeniam a rôznym opravám, ktoré boli 

nevyhnutné pre fungovanie chodu materskej 

školy, ochranu a zdravie detí.

 Ďalšou zmenou je zriadenie tretej triedy. 

Je to trieda pre 3-4 ročné deti s poldenným 

vyučovacím rozvrhom. Tento projekt 

rekonštrukcie tiež fi nančne  zabezpečila Obec 

Veľké Ripňany z vlastného rozpočtu.

V súčasnosti sú teda prevádzkované 3 triedy:

trieda Lienky

 Túto triedu navštevuje 21 detí vo veku od 4-6 rokov.  

 Je pod vedením triednych učiteliek Mgr. Vierky 

 Procháskovej a Violky Baňákovej.

trieda Včielky

 Túto triedu navštevuje rovnako 21 detí vo 

 veku od 4-6 rokov.

 Je pod vedením triednych učiteliek Ivetky 

 Fulírovej a Zuzky Frťalovej.

trieda Mravčekovia 

 Triedu navštevuje 15 detí vo veku od  3-4 

 rokov. Je pod vedením triednej učiteľky 

 Mgr. Evky Machovičovej.

 Za poriadok, údržbu a každodennú pomoc 

vďačíme prevádzkovým pracovníčkam pani 

Helenke Rebryovej a Mirke Grmanovej.

 Na podporu a pomoc materskej škole 

bola dňa 13.11. uskutočnená benefi čná akcia 

s názvom Maškarný ples pre dospelákov – 

„Ripňanské maškary“.  Hosťom akcie bola 

hudobná skupina Gladiátor a výťažok z tejto 

akcie je určený na opravu detského ihriska 

v areáli materskej školy.

 Preto by sme v mene detí chceli poďakovať 

všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

podieľali a podieľajú na budovaní krajšej 

a zdravšej  materskej školy. 

Ďakujeme za podporu !

(e.m.)

„Vitajte vo vynovenej materskej škole.“
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 Počas druhého  polroka 2010 poslanci obecného zastupi-
teľstva zasadali 3-krát a to:

 Dňa 25.júna 2010 sa rokovanie obecného zastupiteľstva zao-
beralo nasledovným programom:

 1. Informácia o fi nančnej situácie obce v príjmovej oblasti. 
 Príjmy obce zo strany štátu boli  v priebehu roka znížené v oblas-
ti podielových daní  na 12% z celkového objemu ,konštatoval starosta 
obce, čo zapríčinilo fi nančné problémy v našej obci ako vo všetkých 
obciach okresu. 
 Na riešenie uvedenej situácie je zvolané stretnutie starostov obcí 
okresu a tiež zástupcu z Daňového úradu Topoľčany , a predstaviteľov 
z  okresu Topoľčany.
 2. Financovanie „ Rekonštrukcie ZŠ s MŠ – pokračovanie prác.
 Financovanie prác na rekonštrukcií  ZŠ s MŠ  z vlastných zdrojov 
je nepostačujúce a preto je potrebné uvažovať o úvere z komerčnej 
banky. Práce na rekonštrukcii pokračujú – dokončujú sa práce na tre-
tej triede MŠ , pokračujú práce na oprave strechy a fasáde MŠ.
 3.Situácia v ObFK Veľké  Ripňany
 Starosta obce informoval prítomných poslancov o situácií v obec-
nom futbalovom klube ,kde výbor sa chce vzdať funkcií a na ďaľšie 
obdobie je potrebné vytvoriť nový výbor .Nakoľko fi nancovanie ObFK 
je z rozpočtu obce je potrebné sa zaoberať touto situáciou .Navrhnu-
té riešenie je zvolať výborovú schôdzu ObFK v čo najkratšom čase 
a prítomných dobrovoľných občanov vybrať a zvoliť nový výbor na 
nadchádzajúcu futbalovú sezónu.
 4.Bioplynová stanica- prejednanie umiestnenia
 Súkromná fi rma z Nitry prejavila  záujem o lokalitu Studená Doli-
na v našej obci na vytvorenie bioplynovej stanice, informoval staros-
ta obce. Občania z Novej ulice vzniesli námietky na vytvorenie uvede-
nej bioplynovej stanice , ako dôvody uvádzali možný hluk a znečiste-
nie ovzdušia.
 Finančné prostriedky z predaja pozemkov sa mohli v zlej fi nan-
čnej situácii obce využiť na fi nancovanie jednotlivých aktivít obce.(roz-
pracované projekty).
 Nakoľko uvedený bol ešte len zámer a už boli vznesené protes-
ty ,bolo navrhnuté nasledovné riešenie uvedenj situácie – po celko-
vej spracovanej štúdií projektu na zriadenie bioplynovej stanice budú 
občania obce informovaní prostredníctvom internetu alebo priamo na 
OcÚ Veľké Ripňany. 
 5.Začatie prác na I.etape kanalizácie 
 Starosta obce informoval prítomných poslancov s prísunom fi -
nančných prostriedkov z Enviromentálneho fondu na pokračovanie prác 
na I.etape kanalizácie, ktorá zahŕňa ulice-Hlohovecka, Poštova. 
 6.Začatie prác na centrálnej zóne obce V.Ripňany
 Centrálna zóna obce V.Ripňany-fi nančné prostriedky boli poskyt-
nuté z Eurofondov.Centrálna zóna zahrňa úpravu priestorov v okolí 
kultúrneho centra a tiahne sa až po nákupné centrum Jednota.
V priestoroch KD bude zriadené aj detské ihrisko.
 7.Revitalizácia centrálnej  zóny Behynce
 Finančné prostriedky na centrálnu zónu budú poskytnuté až po 
podpise zmluvy, ktorá je v štádiu schvaľovania. 
 8.Kamerový systém obce V.Ripňany
 Projekt zahŕňa osadenie kamier na ZŠ s MŠ ,na kultúrnom centre. 

 Dňa 19.augusta 2010 poslanci zasadali druhýkrát v druhom 
polroku 2010 a zaoberali sa nasledovným:
 
 1.Prijatie pracovného poriadku obce
 Pracovný poriadok sa viaže na zamestnancov obecného úradu. 
Po novelizácií zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb.z. bolo po-
trebné zmeniť jednotlivé kapitoly pracovného poriadku v zmysle zmi-
en v zákone o obecnom zriadení.
 
 2. Zmeny a doplnky v územnom pláne obce.
 Zmeny a doplnky UPN-o sa dotýkajú predovšetkým oblasti cent-
ra obce, kde Topoľčianska ulica je označená ako obchodná zóna. Ďa-
lej zmeny zasahujú do oblasti pri materskej škole, kde je vytvorená 

ochranna zóna /stavebná časť môže byť v vzdialenosti 70 m od ČOV/
 3.Novelizácia zákona 369/1990 Zb.z.
 Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o zmenách 
v tomto zákone , týkajúcich sa nového funkčného obdobia poslancov, 
starostu obce a pod.
 Pre nové funkčné obdobie je potrebné schváliť počet poslancov 
na nadchádzajúce volebné obdobie.V našej obce postáva počet po-
slancov pre jednotlivé obvody nezmenený,t.j.9 poslancov- 7 poslan-
cov OZ pre obvod Veľké Ripňany a 2 poslanci pre obvod Veľké Ripňa-
ny časť Behynce.
 Poslanci obecného zastupiteľstva sa ďalej zaoberali pracovným 
úvazkom starostu obce.Vzhľadom na rozlohu a rozsah pracovných 
povinností starostu, poslanci schválili plný úvazok starostu obce.
 4.VZN –používanie alkoholických nápojov
 Pre používanie alkoholických nápojov v obci sú vymedzené úze-
mia pre ich používanie, v opačnom prípade čiže mimo tejto zóny je 
možné za používanie alkoholických nápojov pokutovať občanov.  
 5.Ukončenie prác na rekonštrukcii materskej školy
 Práce na materskej škole , informoval starosta obce, sú k dneš-
nému dňu sú v štádiu záverečných prác, kde je potrebné pred otvore-
ním nového školského roka vymeniť koberec v jednej z tried.
 Rekonštrukcia ZŠ pokračuje prácami v kuchyni , kde prebieha vý-
mena zariadenia a jeho následné osadenie.
 6.Pokračovanie prác na centrálnej zóne Veľké Ripňany
 Práce na centrálnej zóne obce pokračujú úpravou ihriska pri KD 
a 10-bytovej jednotke
 7.Ukončenie I.etapy kanalizácie
 I.etapa kanalizácie pokračuje prácami na vytváraní kanalizačných 
prípojok na Poštovej ulici a následne na Novej ulici.Predpokladané 
náklady na jej fi nancovanie sú vo výške 4,5mil.Sk

 Dňa 28.októbra 2010 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva a uberalo sa nasledovným programom:
 1.Defi nitívny rozpočet za rok 2010
 Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s plnením 
rozpočtu za rok 2010,kde v príjmovej časti došlo k 100% naplneniu 
a k tomu sa prikláňa aj výdavková časť rozpočtu za rok 2010. 
 2. Návrh rozpočtu na roky 2011 2012,2013
 Bežný programový rozpočet na rok 2011 zahŕňa daňové príjmy – 
výnos dane z príjmov,daň z nehnuteľnosti , daň za jadrové zariadenia, 
a nedaňové príjmy- komunálny odpad,príjmy z prenajatých pozem-
kov,budov , priestorov a objektov,príjmy  prenajatých prístrojov,strojv 
a zar,.administratívne poplatky a iné.
 Kapitálový programový rozpočet na rok 2011 zahŕňa  príjmy z po-
daných projektov v roku 2010.
 V oblasť výdavkov je rozpracovaná podľa príjmovej časti rozpoč-
tu, nakoľko rozpočet verejnej správy musí byť vyrovnaný.
 3.Návrh členov inventarizačných komisií
 Členovia inventarizačných komisií boli navrhovaní podľa oblastí, 
v ktorých prebieha inventarizácia  a to – zdravotné stredisko, kultúrne 
domy, obecný úrad.Starosta obce informoval prítomných poslancov 
OZ o zložení jednotlivých inventarizačných komisií a po odsúhlasení 
zoženia komisií vydal príkaz na vykonanie inventarizácie.
 4. Revitalizácia centrálnej zóny V.Ripňany-informácia
 Práce na revitalizácií centrálnej zóny sú pred dokončením, zostá-
va úprava detského ihriska a následné osadenie tabúľ. Do dňa 20.no-
vembra 2010 sa plánuje všetky práce na centrálnej zóne ukončiť 
a uviesť zónu do prevádzky.
 5.Ukončenie prác na rekonštrukcii ZŠ s MŠ Veľké Ripňany
 Rekonštrukcia prác na základnej škole je ukončená a priebieha 
už len dodanie tovaru do materskej školy, kde je potrebné zabezpečiť 
dodanie kobercov a skriniek.
 6.Informácia o prácach na I.etape kanalizácie
Na vybudovanie kanalizácie naša obec dostala z Environmentálneho 
fondu nenávratný fi nančný príspevok vo výške 150000,00 € a vlast-
né zdroje prestavovali 7500,00 €. Týchto fi nančných prostriedkov bola 
dokončená I.etapa kanalizácie .
 
7./Pokračovanie prác na  II.etapy kanalizácie- fi nančné krytie

Z rokovania obecného zastupiteľstva 
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Zoznam kandidátov:

 

Starosta obce :

 

1. Jozef Balážik, 57r.  technik, koalícia : SMER-SD, KDH

 

 Poslanci Obecného zastupiteľstva - obvod Veľké Ripňany 

(zakrúžkuje sa max. 7 kandidátov na listine)

 

1. Bernát Juraj, 46 rokov, technik, SMER-SD,

2. Bosý Miroslav, 50 rokov, technik, SMER-SD

3. Brezovák Jaroslav, 43 rokov,  hasič-záchranár, SNS

4. Frťala Martin Mgr.,  25 rokov, politológ, SaS,

5. Gulabová Anna Mgr., 50 rokov, učiteľka,  SDKÚ-DS

6. Halmo Karol, 52 rokov, technik, SMER-SD

7. Hanzlíková Klaudia, 29 rokov, majsterka výroby, SDKÚ-DS

8. Holienčin Rudolf, 40 rokov, robotník, KDH

9. Jakubička Miloš, 34 rokov, živnostník, SNS

10. Krajčíková Lucia, 34 rokov, živnostníčka, SMER-SD

11. Machovičová Eva Mgr.,  32 rokov, učiteľka, KDH

12. Minks Miroslav MVDr.,  51 rokov, veterinárny lekár, SDKÚ

13. Minksová Lýdia MVDr., 51 rokov, veterinárna lekárka, KDH

14. Močko Bohumír, 53 rokov, technik, SMER-SD

15. Nováčik Jaroslav, 55 rokov, robotník, SMER-SD

16. Pániková Andrea Mgr., 33 rokov, učiteľka, KDH

17. Ševčík Zdenko, 46 rokov, technik, SMER-SD

18. Vašková Janka Mgr., 32 rokov, učiteľka, KDH

 

 Poslanci Obecného zastupiteľstva - obvod Behynce 

(zakrúžkuje sa max. 2 kandidátov na listine)

 

1. Gálik Martin, Ing. PhD., 33 rokov, redaktor, KDH

2. Jančovič Peter, 46 rokov, živnostník, SDKÚ-DS

3. Košík Juraj , 38 rokov, podnikateľ, SMER-SD

4. Lukáčová Ľubomíra , 41 rokov, záhradníčka, SDKÚ

5. Varšavová Ivana Ing., 41 rokov, štátna zamestnankyňa, KDH

Výsledky hlasovania  vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

12.júna  2010 Obec  Veľké Ripňany – spolu:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku  1725

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní   944

Počet platných odovzdaných hlasov    929

Účasť voličov v % 55 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú 

stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

EURÓPSKA  DEMOKRATICKÁ  STRANA č.1 1

Únia – Strana pre Slovensko   č.2 1

Strana rómskej koalície – SRK  č.3 2

Paliho Kapurková, veselá politická strana č.4  3

Sloboda a Solidarita    č.5 74

Strana demokratickej ľavice   č.6 23

Strana Maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja č.7 0

Ľudová strana – Hnutia za demokratické Slovensko č.8 54

Komunistická strana Slovenska   č.9 12

Slovenská národná strana   č.10 53

NOVÁ  DEMOKRACIA   č.11 0

Združenie robotníkov Slovenska  č.12 4

Kresťanskodemokratické hnutie  č.13 130

Ľudová strana  Naše Slovensko  č.14 10

Slovenská demokratická a kresťanská únia – 

Demokratická strana   č.15 67

AZEN – Aliancia za Európu národov  č.16 0

SMER – sociálna demokracia   č.17 480

Most – HÍD    č.18 15 

Komunálne voľby - sobota 27. novembra 2010 

Ako sme volili v parlamentných voľbách.

 II.etapa kanalizácie , aby mohla pokračovať je potrebné na zabez-
pečenie prác fi nančné krytie , na ktoré nemá obec potrebný zdroj fi -
nančných prostriedkov, preto je potrebné pristúpiť k riešeniu a to vy-
kryť uvedené fi nancie vo forme úveru.
 8./Informácia –revitalizácia centrálnej zóny Behynce
 Projekt na revitalizáciu bol schválený a čaká sa na podpis zmluvy 
a prísun fi nančných prostriedkov.
 S prácami na revitalizácií sa plánuje začať v roku 2011.
 9.Informácia o podaných kandidátkach na voľbu starostu 
obce a poslancov obecného zastupiteľstva 
 Na nadchádzajúce  volebné obdobie si podali kandidátky na post 
starostu obce –p.Jozef Balážik.
 Na posty poslancov boli zaregistrovaní viacerí kandidáti – pre vo-
lebný obvod V.Ripňany 
 18 kandidátov a pre volebný obvod Behynce 5 kandidátov.  
 10. Informácia o obecnej kanalizácií – švajčiarske fondy
 Na ukončenie kanalizácie v celej obci bol podaný projekt zo „švaj-
čiarských fondov“. Za Topoľčiansky okres boli vybraté do ďalšieho kola 
dve obce- medzi nimi aj naša obec.
 11. Rôzne
- poslanci obecného zastupiteľstva po oboznámení schválili správu 
 nezávislého auditora za rok 2009.
- žiadosť na obnovu skupiny Ripín na fi nančný príspevok vo výške 
 250,00 €- poslanci odsúhlasili

- poslanci OZ odsúhlasili Nájomnú zmluvu o prenájme pozemku pod 
 skladom obce  medzi p.Vadrnom  s manž. a Obcou Veľké Ripňany 
 podľa predložených podmienok zmluvy.
- predsedajúci p.starosta prečítal poslancom OZ ďakovný list od ZŠ S 
 MŠ za spoluprácu v predchádzajúcom volebnom období.
- žiadosť p.Stanislava Fusku o odkúpenie kosačky z OBFK Veľké 
 Ripňany vo výške 500-700,00 €.
- žiadosť o odkúpenie pozemku ing.Pomáhača Vladimíra- zaradený 
 do poradovníka
- žiadosť o odkúpenie pozemku p.Kataríny Szkubáňovej v lokalite 
 Studená Dolina - zaradený do poradovníka
- žiadosť p.Adriany Matejovičovej –Lužany o pridelenie bytu v nájom-
 nom bytovom dome 24 b.j.- zaradená do poradovníka
- žiadosť p.Jarmily Stručkovej o zamestnanie na Obecnom úrade vo 
 Veľkých Ripňanoch- zaradená do databázy.
- p.starosta oboznámil prítomných poslancov OZ so správou o výs-
 ledkoch a podmienkach  výchovy vo vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 
 vo Veľkých Ripňanoch v šk.r.2009/2010
- poslanci odsúhlasili udelenie ocenenia „Cena Obce „ pre:
  Alexander Urminský,Imrich Močko, za prínos v oblasti kultúry 
a propagácie obce.  
 Daniela Danišková, mgr.Alena Macháčová,Vojtech Gaťár,Eduard 
Balážik - za prínos pri budovaní obce a prácu v obecnom zastupiteľstve.

m.b.
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 V posledných rokoch je tvorba a realizácia zámerov – 
projektov,  podľa jednotlivých výziev predkladateľov (Úrad 
vlády SR, jednotlivé ministerstvá a ich sprostredkovateľské 
orgány pri VÚC,  samotné VÚC) hlavnou a nosnou úlohou 
predstaviteľov obce (Obecné zastupiteľstvo, Starosta obce 
a Obecný úrad). Zameraním sa na projekty, kde hlavným 
fi nančným vkladom sú vklady z Európskej únie (75 – 95 %) 
je viac ako jasný cieľ každej samosprávy. No vytvorením 
projektu sa nič nerieši. Každý úspešný projekt musí byť 
nespochybniteľný pri jeho odovzdávaní a obhajovaní pred 
komisiami, ktoré sú vytvorené od tvorcov výziev. Pre laika 
sa môže zdať, že „starosta alebo poslanci si sami vyberú“ 
oblasť, kde sa má „niečo“ budovať. Nie je to tak. Mechanizmus 
znie asi nasledovne: Jednotlivé ministerstvá vyhlásia výzvu 
na predkladanie projektov, kde sú presne špecifi kované 
oblasti, ktorých sa daná výzva týka. Napríklad – projekt 
„Rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie Základnej školy 
s materskou školou“ po výzve bolo nutné vypracovanie projektu, 
ktorý vypracoval Ing. Jozef Katrák z Topoľčian, (stanovený 
cenový limit, teda čo môžeme a nemôžme rekonštruovať sa 
odvíjala od počtu žiakov, na každého žiaka bola stanovená 
cenová hladina, teda maximálna čiastka koľko môžeme čerpať, 
stanovenie, že 20% z celkových nákladov musia tvoriť náklady 
na vnútorné vybavenie školy – počítačová učebňa, kompletná 
rekonštrukcia kuchyne, vnútorné vybavenie v materskej 
škôlke a pod.),  konanie na vydanie stavebného povolenia,  
verejné obstarávanie dodávateľa stavby podľa vestníka Úradu 

pre verejné obstarávanie, výber uchádzača, dozorovanie 
celej stavby vrátane všetkých administratívnych úkonov, 
kontroly riadiaceho orgánu o oprávnenosti prijať dotáciu, 
a následné fakturácie predfi ancovania projektu s následnými 
fyzickými kontrolami stavby, monitorovacie správy podávané 
príslušnému ministerstvu, fotodokumentácia vykonaných prác, 
sú veľkou záťažou pre nás, ktorí sme sa na projekte podieľali. 
Tých projektov však bolo v tomto roku dosť, či už realizovaných 
alebo aj podaných. Riadili sme sa heslom, že kto (ktorá 
obec) nechytí tento „vlak“, tak ďalší už len tak ľahko nepríde 
(v tomto prípade takáto príležitosť už asi v pripravovanom 
rozpočtovom období EÚ nebude). Zostali ešte štyri verejné 
stavby – Obvodné zdravotné stredisko, Obecný úrad, Kultúrny 
dom a Dom smútku v Behynciach, ktoré v obci neprešli 
rekonštrukciou, pretože výzvy na realizáciu týchto projektov 
neboli zverejnené, ( v lete 2010 bola výzva na predloženie 
projektov rekonštrukcie zdravotníckych zariadení – nemali sme 
šancu podať pripravený projekt pre nízku alokáciu ponúkaných 
fi nančných prostriedkov a aj nesplnenie podmienok na podanie 
v tejto výzve pre nedostatok zdravotníckych ambulancií. Preto 
dúfame,  že výzva príde z rezortu zdravotníctva aj pre dedinské 
budovy „zdravotných stredísk“ v krátkej budúcnosti).
 Okrem týchto projektov Obec Veľké Ripňany na svoje 
náklady pre nárast populácie detí v predškolských zariadení 
rozšírila materskú škôlku o jednu triedu. Celková hodnota 
rekonštrukčných prác predstavuje sumu vo výške viac ako 16 
tis. € 

Projekty realizované a schválené  v roku 2010: 

Projekty podané v roku 2009/2010, ktoré prebiehajú schvaľovacím procesom: 

Projekty pre našu obec, pre nás.

Pč. Výzývateľ Názov projektu Žiadaná suma  v € Dotácia v € Spoluúčasť obce

1. MVaRR Rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie základnej školy 809.740 701.877 107.862

2. MVaRR SORO NSK Revitalizácia centrálnej zóny obce V. Ripňany 415.002 394.252 20.750

3. MŽP – Enviromentálny fond Obecná kanalizácia – 

1. etapa

726.947 150.000 7.500

4. Min.vnútra SR Bezpečná Obec – kamerový systém 17.028 7.300 4.661

5. Úrad vlády SR – splnom. Pre šport Pohybom k zdraviu – dodávka športového materiálu pre OFK, Fitcentrum a ZŠsMŠ 6.880 6.880 450

6. VÚC-Nitriansky sam. kraj RIPFEST – detské atrakcie 2.600 700

7. VÚC Nitriansky sam. kraj Rekonštrukcia kabín OFK V. Ripňany a OFK Behynce 2.910 1.600

8. MVaRR SORO NSK Revitalizácia centrálnej zóny obce V. Ripňany časť Behynce 270.331 13.500

1. Úrad vlády SR a  Švajčiarsky fi -

nančný mechanizmus

Kanalizácia a rozšírenie ČOV Veľké Ripňany - II. etapa 3.470.488

2. Úrad vlády SR – splnomocnenec 

pre šport

Viacúčelové ihrisko Veľké Ripňany 39.832 30.000

3. MŽP – Enviromentálny fond Obecná kanalizácia – 1. etapa 576.947 30.349

4. MŽP – Enviromentálny fond Protipovodňová ochrana obce – Studená dolina 263.243 12.803

5. MŽP – Enviromentálny fond Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 120.792 6.373

6. MŽP - Protipovodňová ochrana obce 263.243 12.803

7. Slovenská agentúra ŽP - Program 

obnovy dediny

Separačný dvor 3.300 2.000

8. VÚC - NSK Ripfest 2011 1.700

9. VÚC - NSK Deň zdravia a pohybu 1.6.2010 400

10. Ministerstvo hospodárstva  SR Rekonštrukcia verejného osvetlenia 183.056 9.000

11. Ministerstvo fi nancií SR Rekonštrukcia Domu smútku v Behynciach 9.000
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 Keďže mi už Slovenské hory boli malé, chcel som zistiť, 
ako bude môj organizmus reagovať na väčšie výšky. Na túto 
expedíciu sme sa s kamarátom chystali už 2 roky, tak sme 
sa teda nakoniec odhodlali, že to vyskúšame. Kamarát už 
absolvoval úspešný výstup aj Mont Blanc, tak bolo aspoň odkiaľ 
čerpať informácie ohľadom výstroje, atď. Táto vysokohorská 
výstroj je o trošku drahšia ako bežná, ale veľa veci sa dá 
požičať od agentúry (rokosport ak to nie je reklama). Takže 
také veci ako drahý expedičný stan a iné netreba riešiť. Ak sa 
človek  nechystá často na takéto túry, tak je škoda si aj kupovať 
„mačky“, čakany a inú ľadovcovú výbavu, lebo to je škoda 
peňazí. Treba si len nakúpiť teplé oblečenie a dobrý „spacák“, 
lebo teploty sú tam dosť často v noci aj -20°C, záleží v akom 
ročnom období tam idete.  Celkovo podľa mňa tá túra nie je až 
taká náročná, netreba sa šplhať po skalách, ako si veľa ľudí 
myslí, keďže je to vysoko. Treba mať len dobrú kondičku, byť 

zdravotne v poriadku. Veľa 
ľudí nevyšlo pre bolesti 
hlavy, lebo sa nedokázali 
aklimatizovať na takúto 
veľkú výšku. Ani zvracanie 
vo výške nie je nezvyčajné. 
Preto je veľmi dôležité 
pomaly postupovať  hore. 
Nato slúžia aklimatizačné 
tábory, v ktorých sa vždy 
pobudne 1, 2 dni a potom sa 
ide opäť vyššie, aby si telo 
zvyklo na iný redší vzduch. 
Síce treba so sebou vláčiť 
„full“ výbavu, teda aj stany 
a laná, čo trošku naberá na 
hmotnosti batožiny...  

 Doprava: tá sa rieši rôzne, je aj kratšia alternatíva 
s cestovaním, dá sa ísť aj lietadlom do Minerálnych vôd a odtiaľ 
taxíkom na Kaukaz. Ale napríklad naša expedícia bola taká 
skrátená, preto sa na to použili malé mikrobusy pre 8 ľudí. 
Samozrejme klimatizovane, ale tri dni cesty je dosť, ako za 
komunizmu, keď sa chodilo do Bulharska... Cesty na Ukrajine 
sú hrozné, sama jama. Rusko sa už celkom dá,  vačší brat 
má asi viac peňazí na údržbu. Policajti a korupcia, tak to sa 
vôbec nezmenilo, v tomto zmysle to je stále ešte ďaleko za 
demokraciou „západu“. Zostalo tam všetko po starom, polícia 
je skorumpovaná, všade len čakajú na peniaze do „vačku“ 
za priestupky, ktoré sa neurobili. Našťastie šéf expedície 
poznal miestnu klímu, a nikdy sme im nedali ani jeden rubeľ 
alebo hrivnu navyše. Stále su v Rusku „gajky“, teda len také 
zbežné kontroly so samopalom. Dosť veľký problém je teraz 
vybaviť povolenie na výstup, lebo je to už pohraničná zóna 

s Gruzínskom a Rusi 
sa začali nejako 
brániť turistom. Tak 
keď nemáte konexie 
na miestnu ruskú 
mafi u, tak sa ďaleko 
nepohnete a nikam 
Vás nevpustí. Preto 
nie je dobré ísť na 
Kaukaz na blint, ako 
robí veľa Čechov 

a Chorvátov, ktorí sa potom rovno otočia ak nechcú dostať 
samopalom niekde na kopci. Našťastie sme bývali aj u jedných 
príjemných, ktorí vybavili dosť  „papierovačiek“ za nás a hlavne 
poznali miestnych „elbrusských bossov“  podsvetia, čo sme sa 
aspoň trošku cítili bezpečnejsie, lebo tie ich kalašniky, nikdy 
neviete kedy vystrelia.
 Po úspešnej expedícii na Kaukaze, sa išlo ešte aj na jeden 
deň k Azovskému moru, čo bola taká fajn zmena. To je tak 
všetko zhruba.

Zopár informácii k Elbrusu.
Dátumy expedície - Short Minibus Elbrus
25.06.2010 - 11.07.2010 / 17 dní

 V našej expedícii bolo 25 ľudí, z čoho vyšlo pre zlé počasie 
(snehová búrka a podobne) len 10 ľudí. Takže som asi prvý 
Behynčan, čo bol tak vysoko:-)

INFO o hore: 
 Elbrus je najvyšší vrch Kaukazu a Ruska (5 642 m) 
a zároveň Európy, nachádzajúci sa asi 40 km juhozápadne od 
mesta Kislovodsk blízko hraníc s Gruzínskom. 

 Je to neaktívny vulkán s dvoma centrami (západný štít 
5 642 m, východný 5 621 m) pokrytý ľadovcami a trvalým 
snehom. 

 Významným bodom je stanica Priut vo výške 4 100 m, 
oproti ktorej sú tzv. Skaly Spasatelie, kde majú ubytovňu 
záchranári. 
 Z Pastuchových skál sa ide do výšky 5 000 m strmým 
svahom. V tejto výške sa cesta stáča doľava a stúpajúcim 
traverzom sa ide až do sedla, ktoré je vo výške 5 300 m, kde je 
možné rozhodnúť sa pre výstup na vyšší, alebo nižší z vrcholov 
Elbrusu. Hora si každoročne vyžiada 15 až 30 obetí, nakoľko 
horolezci bývajú často veľmi slabo vybavení a správajú sa 
nedisciplinovane.

Rado Balážik

 4. ročník RIPFESTu sa uskutočnil 17. júla 2010 (sobota) 
v areáli tréningového ihriska OFK Veľké Ripňany. Tradičným 
hosťom bola skupina GLADIATOR.  Ďaľším ťahákom na nášom 
feste bol určite DESMOD, Zuzana SMATANOVÁ, ALONE, 
víťazka slovenského kola Eurovision Song - KRISTÍNA, 
BORRA, ZOČI-VOČI, DIVALENCE, TRYAMERA a víťaz súťaže 
„ROCK ME FEST“, ktorí spestrili zážitok pre 3500 divákov.
 Týmto si dovoľujeme poďakovať všetkým dobrovoľníkom 
a spolupracovníkom, ktorí pomohli pri organizovaní tohto-

ročného RIPFESTu, ktorý sa konal 17. júla 2010 v areáli OFK 
Veľké Ripňany. Poďakovanie patrí týmto spolupracovníkom, 
bez ktorých by táto akcia nemohla existovať:
Jožko Marko st., Jožko Marko ml., Miloš Frťala, Peter Rybanský 
- vybudovanie elektriny a vody
Juro Oravec st., Majo Doležaj, Juro Oravec ml., Pavlínka 
Oravcová, MVDr. Miro Minks , Mgr. Anka Gulabová, Jožko 
Gulaba, Ivo Kellner,  pracovníčky Obecného úradu - super 
guláš, Kašel to vie ako každý rok super,

Moja cesta na Elbrus.

RIPFEST 2010

Rado Balážik na vrchole Elbrusu so slovenskou vlajkou

Elbrus
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 Obce i ľudia majú mená aj podľa toho, čo robili, v akom 

prírodnom prostredí žili a aké bolo v ňom rozšírené remeslo. 

Niektoré z remesiel sa uchovávajú dodnes, a na niektoré sa už 

zabudlo. Slovensko sa hrdí neskutočným množstvom remesiel 

ako bolo hrnčiarstvo, košikárstvo, stolárstvo, garbiarstvo, 

tkanie, valchovanie súkna, drotárstvo, mletie obilia, mútenie 

masla, pálenie oleja,... Niektoré z nich sa stali zabudnutými, 

iné ožívajú, prostredníctvom Dní remesiel. Stávajú sa súčasťou 

jarmokov, vinobraní a iných mestských slávností. Oslovujú nielen 

generáciu starších, ale aj mladých a stávajú sa inšpirujúcimi 

námetmi pre rôzne záujmové činnosti na školách. ZŠ s MŠ 

Veľké Ripňany získala peniaze z Nitrianského samosprávneho 

kraja na projek Nezabudnuté remeslá. 

Na krúžku Tvorivá dieľňa dievčatá 

s p.uč. A.Macháčovou, p.uč. J. Vaškovou  

vyrábali plstením rôzne ozdoby , maľovali 

na hodváb, pracovali s modelársku 

hlinou. Netradičné a takmer zabudnuté 

remeslá žiakov stále zaujímajú a to je 

dobre.

 Pod ceruzkami, farbičkami, 

štetcami ožívali zabudnuté železničné 

stanice, vlaky koľajnice,  mlyny z údolia 

Radošinky. Pri príležitosti uvedenia 

knihy do života Údolím  Radošinky, od  

Alexandra Urminského,  žiaci zo ZŠ 

s MŠ Veľké Ripňany maľovali obrázky 

s touto tématikou. Najkrajšie práce 

boli vyhodnotené a skrášlia priestory 

kultúrneho domu pri slávnostnom 

uvedení  knihy do života dňa 20. 

novembra 2010.

a.m.

Miško Masarovič, Igor Jakubička, Majo Kupčulík a Martin Tupý 
- pódiovka a servis réžie
Maroš Tupý st., Rudo Gogola, Rosťo Vakrčka, Vlado Opatovský, 
Miloš Herák, Šaňo Hlobik st., Iveta Heráková, Anka Vakrčková 
- komplet príprava, výstavba a upratovanie po akcii
Janko Košík st., Ivo Kellner,  Vlado Doležaj - super zvládnuté 
parkovanie vozidiel
Libor Varga a kol. , vstupné a VIP stan
Maťa Mazáková, Andrea Balážiková, Mária Benovičová - 
vstupenky, plagáty a manažment festivalu
Milan a Mária Hanzlíkoví - za pomoc pri organizovaní podujatia 
Okresné riaditeľstvo PZ SR v Topoľčanoch a Obvodné 
oddelenie PZ SR v Nitrianskej Blatnici, DI PZ SR v Topoľčanoch  
- za organizovanie a zabezpečejnie verejného poriadku počas akcie

Futbalisti OFK Veľké Ripňany - pomoc pri organizovaní 
poriadku
Územný spolok Červeného kríža v Topoľčanoch - za súčinnosť 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Pracovníkom Obecných úradov v: Malé Ripňany, Nové Sady, 
Bojná, Urmince a Agrobon Radošina za pomoc pri distribúcii 
vstupeniek 
Spolok Slovenského orla vo Veľkých Ripňanoch - Janke 
Košíkovej Kunovej a Jankovi Kunovi za krásne popoludnie 
venované deťom a návštevníkom akcie 
Srdečná vďaka patrí všetkým návštevníkom Ripfestu 2010, 
s tým, že sa tešíme spoločne na budúci ročník, jubilejný 
5. ročník RIPFEST 2011.

j.k.

Zabudnuté remeslá opät ožili.

foto z RIPFEST 2010 na www.velkeripnany.sk   a www.behynce.sk 
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 V sobotu 13. novembra 2010 sa uskutočnila v kultúrnom 
dome vo Veľkých Ripňanoch akcia pre „dospelákov“, ktorá bola 
kedysi známa ako maškarný ples. Ten mal v našej obci dlhú 
tradíciu zhruba pred 30 rokmi. Toto podujatie bolo benefíciou 
pre cieľ, vybudovať v areáli materskej školy detské ihrisko 
pre najmenších. Aj keď výťažok (predaných 92 vstupeniek) v 
celkovej výške 233  nie je veľa na stanovený cieľ,  do začatia 
výstavby je ešte dostatok času a tým aj príležitostí vyzberať 
v podobných akciách na tieto detské atrakcie. Organizátori 
ďakujú skupine Gladiátor, ako hosťovi za hudobnú produkciu, 
DJ Majovi a Lucke Krajčíkovej z Reštaurácie Sv. Florián, ktorí 

pomohli pri usporiadaní tejto peknej akcie. 
 Uskutočnila sa aj súťaž o najlepšiu masku v ktorej víťazmi 
boli všetci, ktorým nevadila nadsázka a recesia vystreliť si 
aj zo seba. Najkrajšími maskami podľa poroty boli masky S. 
Hubinskej (Scary movie) – nápad, prevedenie a K. Pechovej 
(Avatar) – neskutočná, farebná a super maskérska práca .
 Sponzormi tejto minisúťaže bola Obec Veľké Ripňany 
a Reštaurácia Sv. Florián. Tešíme sa aj na budúcoročné 
pokračovanie tejto zaujímavej akcie, s predsavzatím zvýšenia 
účasti nás všetkých.

JK

Ripňanské Maškary
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JÚN - OKTÓBER    2010

Narodili sa:  
Diana Vrábelová
Karin Grolmusová
Martin Obermajer
Sára Mičinová
Marion Belánová
Timea Csóková
Tamara Mikulová

Uzavreli manželstvo:
Jaroslav Kraus a Katarína Golisová
Radoslav Lipár a Ing. Zuzana Mateičková
Peter Michalak a Veronika Valová
Ján Kuna a Jana Košíková
Martin Štefkovič a Katarína Szkubanová
Ing.Peter Rybanský a Mgr. Silvia  Ponišťová 
Ľuboš Balážik a Ing. Veronika Abrmanová
 
Opustili nás:
Mária Brunovská  85 rokov
   nedožitých
Ladislav Hubinský 66 rokov
Marián Sojka 46 rokov
Arnold Štefkovič 69 rokov
Verona Lisá 86 rokov
Pavlína Kršáková 79 rokov
Alžbeta Minarovičová 85 rokov
Helena Hubinská 78 rokov
Vladimír Frťala 58 rokov
Jolana Grolmusová 83 rokov
   nedožitých 
Karol Šutta  72 rokov
Pavel Krajčír 73 rokov
Július Ozimák 76 rokov
   nedožitých
Hedviga Strelcová 91 rokov
Jozefína Kuklová 87 rokov

                                                                                         
Okrúhleho životného jubilea sa dožili 

a do konca roka oslávia:

50 rokov 
Janka Vlasáková
Jaroslav Tonhauzer
Daniela Struháriková
Vladimír Slážik
Ľuboš Procháska
Peter Pravda
Ing. Dušan Pecháč
Iveta Pavlovičová
Eva Papšová
Milan Krajčo
Mária Hlobiková
Vladimír Hertel ul.Mládežnícka
Emília Frťalová
Ing. Milan Frťala
Ivan Frťala
Peter Doležay
Miroslav Bosý
Vladimír Bago                                                                                                                                             

55 rokov
Zdenko Roman
Karol Šutta  ml.
Ľudmila Sýkorová
Mária Režová
Jozef Prostredný

SPOLOČENSKÁ    

RUBRIKA

Uvádzam tu štúdiu, ktorú publikovali 

v britskom odbornom časopise Journal.

Tenká viazanka na krku znižuje krčnú žilu, čo 

zvyšuje tlak v cievach, a to spätne zvyšuje 

tlak vo vnútri očnej buľvy.

Ak nosíte príliš často tesné viazanky ohrozuje 

vás závažné očné ochorenie glaukom. Vedci 

z New Yorku testovali vnútorný krvný tlak v 

jednom oku na 20 zdravých mužoch a na 

20 pacientoch s glaukómom. Výsledky 

výskumu sú dosť zaujímavé, lebo vedci 

skúmali účastníkov najprv v situácii, keď 

mali na sebe košeľu s voľným golierom bez 

viazanky.

 Potom testovali ich očný tlak tri minúty po 

uviazaní viazanky a tri minúty po jej uvoľnení. 

Zistili, že u 60 % testovaných pacientov s 

glaukómom a 70 % zdravých mužov sa zvýšil 

krvný tlak vo vnútri oka už pri trojminútovom 

nosení viazanky. Pokusní muži mali viazanku 

uviazanú tesne pri krku dovtedy kým v mužovi 

tlak nevyvolá „mierne nepríjemný pocit“.

 Vedci neodhalili žiadny rozdiel medzi 

oboma skúmanými skupinami pred uviazaním 

viazanky a po jej uvolnení. Preto ak viazanka 

patrí k vášmu každodennému odevu, 

neuväzujte si ju príliš tesne. Po jej uviazaní 

nesmiete mať nepríjemný pocit. Rovnako 

si nekupujte tesné košele. V prípade, že 

sa chystáte na očné vyšetrenie viazanku si 

vôbec nedávajte a namiesto košele si dajte 

tričko. Toľko z odborného štúdia.

I. Močko

 Hlavina-Divadlo z Radošiny a predprem-

iéra divadelnej hry „Ako som vstúpil do seba“ 

z pera a réžijného spracovania Stanislava 

Štepku je pozvánkou pre Vás, ktorí máte radi 

humor, dobrú hudbu a výborné texty piesní 

v podaní hercov tohto nám blízkeho divadla. 

V divadelnej hre sa predstavia:

 Mária Escherová, Terézia Bartošeko-

vá, Michaela Urbánková, Kristína Jančovičo-

vá, Martina Krištofová, Danka Matejovičová, 

Matej Močko, Martin Škoda, Ondrej Turan, 

Martin Mihálik.

 V sobotu 4. decembra 2010 o 18,00 hod. 

je ten správny čas kedy sa stretneme na 

predpremiére tejto hry v kultúrnom dome vo 

Veľkých Ripňanoch.

 Predpredaj vstupeniek začína 4. novem-

bra 2010 do 3. decembra 2010. Vstupné 

v predpredaji je 3  . Ohraničená kapacita je 

230 miest, preto lístky budú vydávané podľa 

čísel v radách a doby predaja lístkov.

Pozor na viazanku

Predpremiéra divadelnej hry Stanislava 
Štepku – Ako som vstúpil do seba.

 Od 20. júla 2010 je otvorené fi t centrum 
v budove Obvodného zdravotného strediska 
na Muškátovej ulici vo Veľkých Ripňanoch. 
Vstupné pre verejnosť je 7 ,pre študentov platí 

zľava  a to v sume 5 / mesiac. Permanentky 
sú vydávané Obcou Veľké Ripňany, 
prostredníctvom Michala Masaroviča.

Otvorenie fi tcentra
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Daniela Mikulová
Jana Michalaková
Ladislav Michalak
Gabriela Mateičková
Oľga Kučerová
Zdenka Kocianová
Anna Jakubičková 
Ján Hubinský
Ján Gregorička
Anna Doležajová
Štefánia Benovičová

60 rokov
Zlatica Vavrisová
Štefánia Toráčová
Ľudovít Šranko
Daniela Oravcová
Mária Mokošová
Blanka Matejovičová
Gabriela Madarásová
Anna Hubinská
Vladimír Durák
Margita Beňová
Vilma Belányiová
Pavol Balážik

65 rokov
Helena Bečková
Jiří Havlíček 
Mária Pekarovičová
Helena Urminská

70 rokov
Vladimír Stoličný
Marta Poláková
Anton  Močko
Vojtech Mago
Adriana Lesayová
Anna Kapustová
Štefan Glos
Margita Bosá
Viliam Belko
   
75 rokov
Emília Ozimáková
Ernest Minarovič
Marta Lukáčová
Vladimír Kučera
Mária Hubinská
Mária Hanzlíková
Anastázia Gulabová
Anastázia Barátová   

80 rokov
Otokár Vaňovič
Vladimír Vanček
Štefan Hubinský
František Beláň    
                                                                                                                                                      
85 rokov
Mária Rybanská
Zlatica Hertelová
   
90 rokov
Imrich Močko

Všetkým  prajeme veľa 
zdravia do ďalších 

rokov života.

Veľké Ripňany,dňa 
9. novembra 2010       

 Gabriela Urminská

 No, najskôr si povieme, čo cigaretu činí 
cigaretou. Je to jednoznačne tabak.
 Tabak /Nicotiana/  pochádza z čeľade 
ľuľkovitých. Zahrňa asi 65 druhov.  Pochádza 
z Ameriky. Pred objavením Ameriky sa 
v písomných dejinách tabak vôbec 
nespomína. Kolumbus ho doviezol od 
domorodcov v Karibskej oblasti. Štatistika 
z roku 1999 uvádza, 
že na Slovensku fajčí 55 % mužov a 30% žien. No 
dnes je situácia úplne iná, lebo už štatistika uvádza 
pravý opak. Viac fajčia ženy ako muži. V priemere 
na občana Slovenska (nie fajčiara) pripadá 1.600,– 
ks cigariet. Vedci zistili, že fajčenie odčerpáva z 
tela vitamíny skupiny B. Podľa Ligy proti rakovine 
zomrie u nás priemerne 11 ľudí denne. 
 Na Slovensku sa pestujú dva druhy tabaku 
viržinský a sedliacky. 
Štatistika uvádza, že v roku 1948 sa pestoval u 
nás tabak na 5 859 ha, ale už v roku 1950 na 10 
4131 ha. V roku 1960 klesol na 5 221 ha a v roku 
1980 na 3 608 ha.
 Je zaujímavé ako sa skúma, prečo viac fajčia 
ženy ako muži. Je však možné, že mnohé z nich sa 
radi stotožňujú s krásnymi, utešenými osobnosťami 
z obrazoviek, no ako i zo strieborného plátna. 
Zabúdajú, že to čo sľubuje reklama sa im nikdy 
nevyplní.
 Druhou príčinou býva obava z priberania. 
Mnohí fajčiari hovoria, že fajčenie im zároveň tlmí 
pocit hladu. Ďalším argumentom je že cigareta im 
pomáha zvládnuť stresové situácie. 
 No, nemali by zabúdať budúce mamičky, že 
fajčenie by mali vylúčiť. toto doporučuje lekárska 
veda, lebo je to v prospech dieťaťa. Pomôže aj 

myšlienka: „ Chcem, aby moje deti dýchali čerstvý 
vzduch“.
 „Prestať fajčiť je najjednoduchšia vec na svete. 
Sám som to skúsil tisíckrát“,
povedal Mark Twain.
 Teraz taká malá štatistika. Keby som bol fajčil 
od 20 rokov svojho veku 20 cigariet denne , koľko 
by sa toho nazbieralo. Rok má 365 dní, no po 20 
cigaretách by to bolo 7 300
cigariet. Dnes by to u mňa dosahovalo iba  511 
360 ks cigariet. Číslo obrovské ale správne.
 Mnohí iste povedia, že som nechcel nič 
venovať na cigarety. No, to im veľmi jednoducho 
objasním. V roku 1942 až 1943, keď som bol na 
ruskom fronte dostavali sme denne 20 cigariet 
zdarma, ale viete, že ani jenu som nevyfajčil, ale 
fajčil za mňa kamarát vodič auta. 
Myslím, že to stačí.
 No, ako chutí cigareta, to nám môžu odpovedať 
iba tí, čo ich denne konzumujú.

I. Močko

Jazykové zrnká z minulosti 13-krát

Názov v minulosti Názov teraz
CÓLE meter  100 cm
ČARAGLA nosič bicykla
DOCHTOR lekár
FIRNAJZ riedidlo
FIŠKAL sudca
HROTOK nádoba na dojenie
KUKER ďalekohľad
KRÍGEL pohár na pivo
LAJBLÍK blúzka

Ako chutí cigareta.

 Obec Veľké Ripňany pripravila v tomto roku 
stretnutie s pozvanými jubilantmi v kultúrnom dome 
vo Veľkých Ripňanoch na deň 30. novembra 2010 
o 14, 00 hod. V programe privíta starosta obce 
Jozef Balážik všetkých pozvaných tohtoročných 
jubilujúcich oslávencov a v hudobnom programe 
vystúpi speváčka Helena Vrtichová (Diridonda). 
Tešíme sa na účasť všetkých pozvaných hostí.

Diridonda - Helena Vrtichová

Na, na, naj ,na na, na.

Nedá sa, nedá sa, kúpiť si

lásku za groš zlatý,

ak lásku beláska nesprávne 

chováš tak sa stratí.

Nežiadam nádheru, slávy diadém,

stačí mi kvetov pár, vieš, ktoré, chcem,

splietaj mi ľúbostné príbehy

z rozprávkových tém.

R:Diri, diri, dim, di, diri, dim, donda,

láska vtedy krásna je, keď je skromná,

diri, diri, dim, di, diri, dim, donda,

úsmev tvojich pier, čaro zváštne snom dá

R:

Na, na, naj, na, na.

Neváb ma hodvábom, nádherou,

na to sotva skočím,

každého tuláka viac láska

pohľad z jasných očí,

pohľadom hodvábnym hlaď mi radšej tvár,

šťastia viac pridáš mi než kominár,

splietaj mi ľúbostné príbehy piesňou do gitár.

Stretnutie jubilantov
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 Nonsens je žáner lyrickej poézie vyznačujúci sa 

zdanlivo nezmyselnými prvkami. Výraz pochádza 

z anglického výrazu nonsense (nezmysel). Nonsens vznikol 

v anglickej poézii (známym predstaviteľom je L. Carroll - Alenka 

v ríši divov). Nonsens  čerpá z ľudovej slovesnosti. Využíva 

slovné hračky, riekanky a pod. pripomínajúce folklór. 

 Vytvoriť poéziu nonsensu sa pokúsili aj piataci. Posúďte 

sami, ako sa im to podarilo

Mgr. Ľ. Mazáková a piataci

Nie, nebojte sa , nič zlé sa 

tam nedialo. Len sa tam 15. 

októbra 2010 konala súťaž , 

Krajská strelecká liga mládeže 

v streľbe vzduchových zbraní,  

a  neofi ciálne Majstrovstvá 

okresu Topoľčany v streľbe zo 

vzduchovej pušky.

Ani tento rok tam nechýbali 

žiaci zo ZŠ s MŠ Veľké Ripňany. A veru sa nám darilo! Družstvo 

dievčat (K. Mazáková, K. Judáková a S. Hubinská ) sa umiestnilo 

na 1. mieste a stali sa teda majsterkami okresu.  

Ani družstvo chlapcov ( D.Ďuračka, V. Knížat, S. Szkubán)  

veľmi nezaostalo,  získali krásne 3. miesto. Každý žiak súťažil 

aj ako jednotlivec. V tejto individuálnej súťaži dievčat získala K. 

Mazáková  2. miesto (nastrieľala 243bodov),  K. Judáková     3. 

miesto ( nastrieľala 242bodov ). V individuálnej súťaži chlapcov 3. 

miesto získal     S. Szkubán ( nastrieľal 255 bodov.) Z fi nančných 

dôvodov sa nepostupuje do krajského kola, ale aj tak sme veľmi 

radi, že sa nám takto darilo a už teraz sa tešíme, že si opäť o 

rok dobre zastrieľame.        

S. Hubinská VIII.A

sú symbolom boja proti chorobe AIDS. 

Červené stužky sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa 

boja proti AIDS.

 Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej 

kampane boja proti AIDS, ktorú               s podporou 

Ministerstva školstva SR , Kancelárie WHO na Slovensku, 

Krajského školského úradu v Žiline a pod záštitou primátora 

mesta Žiliny Ivana Harmana organizuje Gymnázium sv. 

Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou 

garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v 

zahraničí.

IV. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha 

od 1.septembra 2010 a vyvrcholí 1. decembra 2010. 

Do tejto kampane sa zapojí  aj naša škola viacerými 

aktivitami:

h t t p : / / w w w . c e r v e n e s t u z k y . s k / o r g a n i z a c i e .

php?celkem=297&od=181

 Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom 

 mieste v škole 

Urobili sme si nástenku  a rozmiestnili rôzne informačné 

letáčiky po chodbách školy

 Tvorba a nosenie červených stužiek 

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe 

AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. 

Dňa 24.novembra si na triednických hodinách žiaci červené 

stužky pripravia sami pre seba a svojich spolužiakov, môžu 

tak hlbšie pochopiť ich význam a hodnotu.Tieto budeme  

nosiť v čase od 24.novembra 2010 do 1.decembra 2010.

 Celoslovenská výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ

Zapojili sme sa do tejto súťaže – tvorba pohľadnice na tému  

„Červená stužka“

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj 

Slovenska a každého jedného z nás.

                                                                                                   

Mgr. Ľubica Mazáková

A ešte jedna báseň, ktorá síce nepatrí k nonsensu, 

ale je o prázdninách.

Popletené zvieratká                                     

Žaba skáče po mrakoch, 

Pes sa kúpe v oblakoch. 

Medveď iba stále vrčí,

Zajac lieta od radosti.

Škrečok fajčí cigaru,

Pavúk tlačí fujaru.

Zvieratká sa poplietli,

Báseň z toho uplietli.

( Adam Kupec, V.A)

Ako sa rok zbláznil

V lete sme sa sánkovali,

v zime sme sa vykúpali,

Jeseň tá nás zohreje,

jar nám listy priveje.                 

  

Zima krásna teplúčka,

opaľuje nám líčka. 

V lete vás mráz vyštípe,

snehom chalúpky zasype.

Keď sa jeseň skončí,

kapor  v hrnci tančí.

Na jar zazvoní zvonec,

nezmyslom je koniec. 

(Alžbeta Urbaničová, V.A)

Prázdniny

Či sú v lete a či v zime,                                 

Vždy sa na ne tešíme,                                    

dni oddychu ponúkajú,

prázdniny ich voláme.                                   

 V lete sú to kúpaliská,                                  

lesy, hory či ihriská

V zime to je sánkovačka,

lyžovačka, guľovačka.

Keď napadne trošku snehu,

to je pre nás radosť veru.

Vianoce už idú k nám,

pod stromčekom darček mám.

S kamarátmi, kamaškami,                            

bicyklujem po chotári.                                

kolieskové korčule,                                     

tešia sa na ne nožule.                                  

Je tam darčekov veľa,

nezostane žiadna škatuľa celá. 

Potom príde Nový rok,

urobíme veľký skok.       

(Zuzana Grežďová, V.A)

Viete čo je nonsens?

V Prašiciach sa strieľalo

Červené stužky



 Každoročne z príležitosti Medzinárodného dňa školských 

knižníc organizujeme na našej škole zaujímavý vyučovací deň. 

Tento rok sa konal 25. októbra. Chceli sme zábavnou formou 

podporiť záujem detí o čítanie kníh,  častejšie využívanie 

školskej knižnice a tým u nich pestovať trvalý kladný vzťah ku 

knihám ako zdroja zábavy a poznávania nového.

 Celýpondelkový  vyučovací deň prebiehal v duchu 

tohtoročnej témy Medzinárodného dňa školských 

knižníc:Rozmanitosť, náročnosť, pružnosť: Školské knižnice 

majú všetko. Pretože žiaci 1.stupňa základnej školy čítajú 

najradšej rozprávky, celé vyučovanie bolo motivované a 

pospájané prierezovými témami s rozprávkovými motívmi. 

Vyvrcholilo čítaním rozprávok v knižnici, prípravou vhodných 

kostýmov a kulís a  následnou prezentáciou rozprávkových 

postáv: Hádaj, kto som? Takmer všetci žiaci 1. – 4. ročníka 

rozmanitými formami interpretácie (hraním divadielka, 

dramatizáciou úryvkov rozprávok, bábkovým divadlom, 

hádankami, indíciami, pantomímou) znázorňovali literárne, 

zväčša rozprávkové postavy. Úlohou ostatných bolo uhádnuť 

meno rozprávkovej postavy a názov rozprávky, v ktorej 

vystupuje. Po úspešnom zvládnutí prezentácií si všetci zaslúžili 

sladkú odmenu, pretože každý priložil ruku k dielu. Aktivity sme 

prihlásilido súťaže oganizovanej Slovenskou pedagogickou 

knižnicou Bratislava.

 Chceme, aby sa z našich žiakov stali pravidelní užívatelia 

školskej knižnice. Ukázali sme im, že aj čítanie môže byť 

nielen zdrojom nových informácií, ale aj potešením a zábavou. 

Vďaka patrí pani učiteľkám 1.-4. ročníka  a Rade rodičov za 

poskytnutie fi nančných prostriedkov na sladké odmeny.   

a.g.

Medzinárodný deň školských knižníc  25. október 2010

Pondelok.

Človek by si myslel, že príde do školy a každodenný rituál 

sa opäť zopakuje. Veď viete. Ťažké vstávanie, tlačenica v 

autobuse, škola...

Väčšina z nás si ani neuvedomuje aké vlastne máme šťastie, 

že nás ráno odprevadia povzbudzujúce slová rodičov,alebo že 

sa môžme pekne a čisto obliecť.

Áno. Na také nepatrné veci sa ľahko zabúda. Preto pondelková 

návšteva z Unicefu mala veľký význam. 

Mala nám pripomenúť, že všetci máme právo na život.

Mala ukázať, ako žijú iní.

Mala rozprávať príbehy ľudí, ktoré nemajú šťastné konce. To 

všetko splnila. Ale spravila aj niečo navyše. Každému vstúpila 

do svedomia a nútila nás, zamyslieť sa.

Niektoré deti  rodičov nemajú. Robím všetko pre to, aby som 

tým svojim dokázala, že ich mám rada?

V mnohých krajinách chýba vzdelanie. Vážime si dostatočne 

svojich učiteľov a školu?

Vo svete sú tisícky hladujúcich. Prečo ja to nedojedené jedlo 

zahadzujem?

Dalo by sa toho vymenovať ešte mnoho.

Tieto nešťastia sú však riešiteľné.

Na svete sú ešte dobrí  ľudia, ktorí sa snažia pomôcť tým, ktorí 

to potrebujú. Oslovujú aj druhých, aby sa k nim pridali. Preto 

som rada, že prišli aj k nám , otvoriť nám oči, lebo sa to týka 

nás všetkých.

Keď sympatická Mirka hovorila o nešťastnom osude detí v iných 

krajinách, myslím, že sme všetci v duchu súhlasne prikyvovali.

Kúpou pohľadnice UNICEF sme aj my prispeli k zlepšeniu 

životnej situácie hladujúceho alebo týraného dieťaťa  niekde 

vo svete.

Ďakujeme.                                                    

 Kristína Pechová IX.A

Návšteva z UNICEFU
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Aj naša škola sa pripojila  k stovkám ďalších materských, 

základných, stredných, špeciálnych a umeleckých škôl na 

Slovensku, ktoré jednoduchým spôsobom a s podporou 

UNICEF zapájajú rozvojové vzdelávanie do svojho 

vyučovania .

Rozhodli sme sa zapojiť do týchto aktivít:

• 90-minútová prezentácia Dve tváre jedného sveta, ktorú 

odvedie pedagógmi vyškolený dobrovoľník Slovenského 

výboru pre UNICEF priamo na vašej škole. Táto prezentácia 

sa na našej škole uskutočnila  8. novembra 2010. Viac info v 

príspevku Návšteva z Unicefu od Kristíny Pechovej.

• Zapojenie žiakov do predaja vianočných pohľadníc 

UNICEF. Žiaci-dobrovoľníci predajom pohľadníc podporia 

jednak dlhodobé projekty UNICEF na pomoc deťom v 

ohrození a jednak svoju vlastnú školu. Práve v týchto dňoch 

žiaci našej školy predávajú pohľadnice UNICEF a možno 

práve vy ste ich kúpou tejto pohľadnice podporili. Ďakujeme!                                 

• Zapojenie žiakov do kampane Týždeň modrého gombíka. 

Žiaci-dobrovoľníci môžu vlastným pričinením ovplyvniť osud 

a lepší život detí na celom svete, ktoré potrebujú pomoc. 

Táto aktivita nás čaká   v máji. Veríme, že aj občania Veľkých 

Ripnian podporia deti na celom svete.                                                      

 

Mgr. Ľubica Mazákova

Škola spolupracujúca s UNICEF
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 Jednou z výrazných osobností našej 
dediny z čias môjho detstva, bol pán 
Michal Frťala, prezývaný aj: „CIPAV“. 
Líšil sa od ostatných dedinčanov, 
naozaj výrazne. Bol štíhlej vysokej 
postavy, ktorú si vedel vždy hrdo 
niesť. Kdekoľvek sa zjavil, bol 
neprehliadnuteľný a vždy vyčnieval, 
ako sa hovorí z radu. „Cipós“je po 
maďarsky: topánkar, či obuvník, preto 
mu prischla táto prezývka ešte z 
obdobia maďarizácie, ktorá ho veru 
veľmi netešila.
 Bol to vychýrený majster-živnostník, 
výrobca širokej škály ručne šitej obuvi 
a to aj parádnych husárskych čižiem 
„s tvrdou sárou.“ No darmo sa snažil 
od rána do večera poctivo pracovať 
pre svojich zákazníkov, nakoniec ho 
aj tak zruinoval BAŤA, svojimi lacnými 
topánkami pre každého. Asi aj preto, 
ako sa pamätám, že nemal rád Čechov. 
Bol to však veľmi hrdý človek, 

na svoje výrobky a na všetko, čo urobil vlastnými rukami. Čokoľvek on 
v živote urobil, nieslo punc vysokej kvality jeho poctivej práce.
 A keď ho už nedokázala uživiť výroba obuvi, musel si voľky-
nevoľky privyrábať, už len opravou obuvi pre dedinčanov. Bol to rázny, 
niekedy až impulzívny človek, ktorý rád verejne hlásal rôzne zásady 
a poučky, všeobecne platné pre život poctivého človeka. Ako si ho ja 
pamätám, vždy bol v akcii a stále sa na čomsi aktívne podieľal v našej 
obci. Veľká sústredenosť na všetko čo robil, mu bola daná hádam od 
kolísky. Ako sa vraví, obracal sa od rána do večera.
 Mal svojrázne, povedal by som že, až vojenské vystupovanie 
a parádny krok, ktorý dokázal priviesť k mimoriadnej dokonalosti, 
najmä keď sa zúčastňoval rôznych dedinských osláv. Treba povedať, 
že toto bola doslova priam parketa jeho osobnosti. Keď pochodoval 
na týchto, v tých časoch pomerne častých dedinských oslavách, pri 
slavnostných „parademaršoch“, doslova strihal rukami, sťa dôstojník 
jeho cárskeho veličenstva.
 No najmä však bol obdivuhodným veliteľom dedinského 
hasičského zboru vo Veľkých Ripňanoch. Nosil čierne, vzorne 
pestované, jemu charakteristické fúzy, na ktoré bol aj patrične hrdý. 
Veľmi pripomínajúce časy Rakúsko-Uhorskej monarchie. Starú 
hasičskú uniformu mal vždy v perfektnom stave a myslím, že mu na 
nej tak bytostne záležalo, ako na čomsi, bez čoho by jeho život asi 
nemal zmysel. Starodávnu hasičskú prilbu, mal vždy vzorne vyleštenú 
a nosil ju tak noblesne na svojej hlave, ako kráľovskú korunu. To by 
hádam nedokázal žiaden iný hasič, 
široko-ďaleko.
 Ja som ho najčastejšie vídaval na hornej škole, kedysi nazývanej 
aj ako „meštianka“.         Bol totiž dlhé roky našim školníkom. Ako 
všetko, tak aj toto povolanie vykonával, ako svoje poslanie. Bol 
mimoriadne pracovitý a školský dvor bol preto, jedna vzorne upravená 
záhradka, pekne vysypaná bielym štrkom na naše vychádzky cez 
veľkú prestávku, ktoré boli vtedy, neviem prečo, ale povinné. Bol na 
to všetko sám a nemal žiadnu modernú techniku, či mechanizáciu, 
ako školníci dnes. Večne nosil pracovnú zásteru. Bez motyky a kanvy 
na zalievanie si ho hádam ani neviem predstaviť. V tých časoch, čo si 
sám neurobil, alebo nezohnal, tak to nemal. Bolo to na neporovnanie 
z dnešnými špinavými školskými dvormi, aké vídame dnes.
 Pravidelne aj niekoľko krát ročne, ručne zastrihával zelené 
orgovánové ploty okolo školského dvora s precíznosťou jemu 
vlastnou, ako bežnú samozrejmosť. Sadenice na tento pekný školský 
dvor si samozrejme nekupoval, lebo vtedy ani nebolo kde, ale si ich 

aj sám musel pekne vypestovať v starom školníckom byte. Udržovaný 
trávnik v tých časoch na dedine, veru nebol samozrejmosťou, ale my 
sme ho na našom školskom dvore vtedy už mali. A to bola tiež zase 
len jeho poctivá vlastnoručná práca.
 Hneď v ľavom rohu nášho školského dvora bola jeho pýcha, 
záhradnícka skalka, na ktorej veľmi často a rád pracoval. Jej skalnatý 
vrchol mal znázorňovať Kriváň a na ňom mával občas, pri slávnostných 
príležitostiach postavenú veľkú a veľmi peknú porcelánovú sošku 
Juraja Jánošíka. Nám deckám pri takýchto príležitostiach zápalisto 
vysvetľoval dejiny Slovákov. Pamätám si to dodnes, ako veľmi ho to 
potešilo, keď sa niekto pri nej zastavil a pochválil mu ju, aká je pekná. 
Bol veľkým buditeľom a patriotom nášho národa a všetkého 
slovenského, čo s tým súviselo. Vždy nám rád prednášal o 
vlastenectve a jeho vety pritom vyznievali ako presné defi nície.          
Nuž takýto bol, ten náš pán školník, Michal Frťala.
 
Záhradníctvu sa venoval aj v rámci našej farnosti a to najmä na 
našom miestnom                        
cintoríne. Staral sa o sochy všetkých svätých, zametal okolo nich, 
prinášal im čerstvé kvety
 a dbal o to, aby bol okolo nich poriadok, pokým ostatní dedinčania 
sa starali len o vlastné hroby. No jednej soche však nikdy nepriniesol 
kvety, ani za ten svet. A tou bol Svätý Ján Nepomucký, pôvodom 
Čech. Lebo vychýrený dedinský obuvník, náš školník aj hasič v 
jednej osobe nemal nikdy rád Čechov, ba čo, až ich priam bytostne 
nenávidel...
 Jeho záhradnícky kamarát bol Ďulko Pecháč, tiež celou svojou 
dušou záhradník od kosti. Široko ďaleko nebolo takých odborníkov v 
tomto obore a to sa písali vtedy päťdesiate roky. Myslím, že aj dnes 
by sa ťažko našli v našej dedine takí majstri, ako boli vtedy oni dvaja.
 Keď sa pripravovala dedina na také veľké cirkevné slávnosti, ako 
bolo napríklad: „Ducha“, tak títo dvaja chlapi boli ochotní robiť, až 
do zodratia. Pomáhali im pri tom, iba dedinské ženičky. Pamätám sa 
najmä na stavbu tzv. „Budíčiek“, čo boli zelené modlitebné stánky 
po dedine, pri ktorých sa zastavovala cirkevná procesia, aby sa 
tam všetci spolu pomodlili. Už len zohnať tú kopu zelene z ktorej ich 
museli každoročne postaviť, musela byť veru riadna fuška. Fortieľ s 
akým ich každoročne stavali bol pre nich dvoch priam povestný.
  Na druhý deň po tejto ťažkej práci vôbec neoddychoval, zase bol 
v centre diania. Nosieval aj so svojimi hasičskými druhmi, slávnostný 
tmavočervený sametový baldachýn, nad našim pánom farárom, 
nesúcim sviatosť oltárnu, ktorému mu to dodávalo nesmiernu vážnosť 
v očiach všetkých dedinčanov. Pamätám sa, že sa nám to páčilo 
všetkým, bez rozdielu.
 No v našej dedine sa v tých, inak chudobných päťdesiatych 
rokoch, toho dialo veru oveľa viacej, ako dnes. Bývali hody, dožinky a 
mnoho iných slávností, na ktorých mal Michal Frťala nezastupiteľné 
miesto. Z detských čias si pamätám aj na tú úžasnú noblesu 
vyzdobených konských záprahov, pri ktorých, keď išli okolo nás, tak 
nám z ich prekrásneho zjavu až priam naskakovali zimomriavky po 
tele.
 Istý čas si náš pán Frťala privyrábal aj predajom čriev na klobásky 
pre našich dedinčanov. Neviem teda odkiaľ ich zháňal, ale bol 
tým známy, ako spoľahlivá fi rma. Raz aj mňa, moja mama takto k 
nemu poslala, aby som išiel kúpiť zopár metrov čriev, lebo sa u nás 
chystala zabíjačka. Mohol som mať vtedy takých hádam osem rokov. 
Pravdupovediac som tam nešiel rád, lebo pán „Cipav“, ako som ho 
ja dovtedy poznal, mal povesť veľmi prísneho človeka. No a mal som 
ich ešte aj kúpiť od neho, za čo najnižšiu cenu a to som ja, za ten svet 
nevedel, že ako..? Prišiel som teda večer k nim a ako slušný chlapec 
som pozdravil: „Dobrý večer pán Cipav“. Starý pán Frťala na mňa 
zlovestne zagánil a čosi nezrozumiteľné si zamrmlal pod nos. Hneď 
som mu aj povedal, že na čo som prišiel. On mi povedal koľko stoja a 
ukázal mi ako vyzerajú. No ja som vtedy takým črevám na zabíjačku 

IV. - O našom školníkovi...

M. Frťala s hasičskou zástavou Sv. Floriána



vôbec nemohol rozumieť. Dal som mu teda peniaze a odišiel som. Bol 
som rád, že som zase vonku aj keď bolo už riadne tma a ponáhľal 
som sa vtedy rýchle domov.
 Keď som prišiel, mama ma spovedala, že ako som to vybavil. Ja 
som jej samozrejme povedal ako som pozdravil, že: „Dobrý večer pán 
Cipav“. Jej to bolo prenáramne smiešne, no ja som nevedel prečo. 
Keď mi to vysvetlila, tak od vtedy som už vedel, že Cipav je len jeho 
prezývka a že jeho občianske meno je Michal Frťala, to som ja vtedy 
počul po prvý raz v živote, lebo každý v dedine ho volal každý len že: 
„Cipav.“ 
 Raz na jednej dedinskej zábave, organizovanej práve hasičským 
zborom, mu dali jeho, tiež kamaráti, zahrať českú pesničku „Kolíne-
Kolíne“. Frťala, hrdý Slovák, zareagoval na to tak, že si hneď obliekol 
kabát, zobral svoju manželku pod pazuchu a na smrť urazený potom 

demonštratívne odišiel zo sály kultúrneho domu domov..! Tých čo tak 
urobili to aj potom trocha mrzelo, ale už bolo neskoro. Nuž pešiaci si 
zase raz urobili posmech z generála..!
 Michal Frťala sa nakoniec dožil požehnaného veku a do neskorej 
staroby zostal verný svojmu presvedčeniu a tradíciám v našej dedine. 
Lenže čas letí a tam kde bola kedysi naša „horná škola“ je dnes už len 
akási výrobná prevádzka. A nová škola stojí na druhom konci dediny, 
ale aj tá, je už stará.  Čas odvial staré dávne časy, kdesi do nenávratna. 
Naše spomienky a zožltnuté fotografi e v kronike veľkoripnianského 
Dedinského hasičského zboru, sú už len blednúcou spomienkou na 
jedného síce trocha staromódneho, ale veľmi výnimočného človeka.    
            

Partizánske: 2.dec. 2009.                                                                                   

Pavol Beláň 

 Keď sa dielo podarí, vždy  slúži ďalším generáciám 

 Školstvo a  vzdelávanie  vo Veľkých Ripňanoch  má bohatú históriu. 
Vyučovanie  sa uskutočňovalo v postupne vznikajúcich  budovách škôl. 
 Školská kronika Štátnej meštianskej školy vo Veľkých Ripňanoch 
uvádza, že „škola“ bola  v obci založená pravdepodobne v roku 1750, 
kedy sem bola presťahovaná zo susednej obce Obsolovce. Vyučovalo 
sa v súkromnom dome.  Prvá budova školy bola podľa údajov 
kanonickej vizitácie postavená v roku 1804. Tým bol položený základ 
pre vznik rímskoka-
tolíckej ľudovej školy.
V roku 1912 vystavali občania za podpory ostrihomského arcibiskupa 
novú školskú budovu, ktorá mala dve triedy a učiteľský byt. Škola bola 
zriadená na ťarchu cirkevnej obce a niečo venoval na zariadenie aj 
biskupský úrad v Ostrihome. 
Začiatkom októbra  1933 bola dokončená budova  meštianskej  školy.  
8. októbra 1933 bola posviacka školy. Na postavení budovy školy majú 
veľkú zásluhu občania obce, ktorí na jej výstavbu prispeli najviac. 10. 
septembra 1934 bola ukončená prístavba tried a odovzdaná svojmu 
účelu.
 Súčasná budova školy bola otvorená 4. septembra 1989. Oproti 
predchádzajúcim stavbám bola vybudovaná ako moderná budova so 
všetkým príslušenstvom. Za dvadsať rokov prevádzky budova  stratila 
svoj nový výzor a vzhľad. Prestala sa nám páčiť. Preto sa zriaďovateľ 
školy – Obec V. Ripňany  po konzultáciách  s vedením školy,   rozhodol  
zapojiť do Regionálneho operačného programu  Infraštruktúra školstva 
a v roku 2007 predložil projekt na MVaRR. Náš projekt bol úspešný a 
dnes môžeme konštatovať, že sa aj zrealizoval. 
 Dnešná budova školy po rekonštrukcii vzbudzuje svojím vzhľadom 
oprávnený záujem nielen obyvateľov obce. Aj jej farebný plášť prispel k 
tomu, že sa škola opäť  stala  dominan-
tou obce. Všetci sa z toho tešíme. Dôležité však je, že rekonštrukcia 
priniesla energetické úspory, pretože sa zateplila strecha a plášť 
budovy školy. Už nebude aj napriek vykurovaniu žiakom v triedach 
chladno. Radosť máme aj z celkovej rekonštrukcie školskej kuchyne, 
ktorá zodpovedá súčasných hygienickým štandardom.
Žiakov určite potešila nová počítačová učebňa. V najbližšom  čase sa 
zariadia  učebne na technickú a výtvarnú výchovu. 
 Rekonštrukcia  sa uskutočnila aj v priestoroch materskej školy. 

Zrekonštruovali sa vnútorné priestory - toalety, vytvorila sa nová trieda, 
nový detský nábytok, výdajňa  stravy, vymaľované sú priestory.
Budova taktiež dostala nový vonkajší vzhľad. Je zateplená a má novú 
fasádu.  
Celkové náklady    809 740,87 €
z toho nenávratný príspevok  701 877,76 €
5 % spoluúčasť  obce  36 940,93 €
ostatné výdaje  obce  70 922,18 €
  Sme pekní zvonku. Budova ZŠ by však potrebovala obnoviť 
aj vnútorné priestory – zrekonštruovať toalety, vymaľovať, vymeniť 
podlahovú krytinu a postupne aj školský nábytok. 

 V tomto roku sme predložili aj projekt na rekonštrukciu sociálnych 
zariadení na ministerstvo školstva. Žiaľ tento zámer nám zatiaľ 
neprešiel. Budeme sa pokúšať ďalej, aby sme zmenili interiér školy. 
Možno v niektorých   veciach – maľovanie tried,   by mohli pomôcť aj 
rodičia.
Sme veľmi radi, že sa nám projekt rekonštrukcie podaril zrealizovať. 
Ak sa verejnosť obce bude k budovám  školy správať ako k svojmu 
majetku, nebude treba do jej vonkajších opráv zasahovať niekoľko 
desaťročí. Verím, že k tomu prispeje aj kamerový systém, ktorým sú 
budovy školy monitorované.
História obce a školy zaznamená, že sa tento projekt zrealizoval na 
základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 
2006-2010. Preto sa chcem 
poďakovať Obecnému zastupiteľstvu, všetkým poslancom, že svojimi 
rozhodnutiami, najmä v oblasti zabezpečenia dodatočných fi nančných 
prostriedkov, podporili dokončenie rekonštrukcie. 
 Osobitne sa chcem poďakovať pánovi starostovi za jeho aktívnu 
účasť pri realizácií projektu. Jeho osobné nasadenie zohralo veľmi 
dôležitú úlohu pri dokončení rekonštrukcie.
 Poďakovanie patrí aj realizátorovi  stavebnej fi rme OMOSS Trstená  
a ďalším subdodávateľom.
 My, učitelia, žiaci i rodičia,  sa tešíme zo spoločného diela, ktoré 
bude slúžiť ďalším generáciám v regióne.
 Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na na 
rekonštrukcii školských  budov.

Mgr. Jozef Jančovič, riaditeľ školy

 Keď sa škola páči

15 strana

 



16 strana

Ripňansko-Behynský občasník – Občasník zo života občanov Veľkých Ripnian a Behyniec. Zodpovedná redakcia: Jozef Krištof, 

Gabriela Urminská, Ing. Magdaléna Bosá. Názov a sídlo vydavateľa: Obec Veľké Ripňany, Obecný úrad, Poštová 461, Veľké Ripňany 956 07, tel. 

038/5392314, fax: 038/5392387, e-mail: obec@velkeripnany.sk. Rozširuje: Obecný úrad Veľké Ripňany, redakcia. Redakcia si vyhradzuje právo 

na úpravu a krátenie textov. Nevyžiadané rukopisy a fotografi e nevracia. Sadzba a tlač: PRIMA-PRINT a.s., Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky, 

tel. 038/5320897

 Obec a Obecné zastupiteľstvo Vo Veľkých Ripňanoch 
usporiadalo slávnostné posedenie pri príležitosti 40. výročia 
obnovy futbalového klubu  TJ Družstevník Behynce v Kultúrnom 
dome v Behynciach dňa 8. augusta 2010. 
 V programe bol futbalový zápas medzi:  Dolné Behynce 
– Horné Behynce o 15,00 hod. na futbalovom ihrisku 
v Behynciach a následne po príhovore  Starostu obce Jozefa 
Balážika nasledovalo posedenie s cimbalovou muzikou Zobor 
Nitra, ktorá sa postarala o dobrú náladu. Posedenie bolo 
spestrením pre pamätníkov, ktorí mali na čo spomínať.

40. výročia obnovy futbalového klubu.

Foto V. Lesay

Klub Z V R P Skóre Body + Body

1. TJ Slovan Veľké Bedzany 13 12 0 1 50 : 6 36 18

2. OFK Kuzmice 13 9 1 3 35 : 14 28 10

3. ŠK Veľké Ripňany 13 7 4 2 25 : 14 25 7

4. OŠK Závada 13 7 2 4 25 : 14 23 2

5. TJ Družstevník Kamanová 13 6 3 4 35 : 28 21 0

6. OFK Horné Štitáre 13 6 1 6 23 : 27 19 -2

7. TJ Slovan Bojná B 13 5 2 6 21 : 18 17 -4

8. TJ Družstevník Norovce 13 4 5 4 19 : 22 17 -4

9. MFK Topvar Topoľčany B 13 5 0 8 22 : 27 15 -6

10. OFK Chrabrany 13 4 2 7 17 : 21 14 -7

11. OFK Kovarce 13 4 2 7 12 : 27 14 -4

12. TJ Ponitran Koniarovce 13 3 3 7 17 : 33 12 -6

13. OFK Tesáre 13 3 1 9 14 : 32 10 -8

14. TJ Čeladince 13 2 2 9 13 : 45 8 -10

Klub Z V R P Skóre Body + Body

1. TJ Slovan Krušovce B 10 10 0 0 47 : 10 30 12

2. OFK Malé Ripňany 10 8 0 2 35 : 13 24 12

3. TJ Sokol Šalgovce 10 6 2 2 38 : 24 20 5

4. TJ Horné Chlebany 10 5 2 3 21 : 15 17 -1

5. TJ Družstevník Hajná Nová Ves 10 4 2 4 17 : 23 14 -1

6. TJ Družstevník Behynce 10 2 4 4 17 : 24 10 -5

7. OFK Krnča B 10 3 1 6 15 : 26 10 -5

8. OFK Blesovce 10 3 1 6 23 : 39 10 -5

9. FK Orešany 10 2 2 6 23 : 32 8 -4

10. OFK Nitrianska Blatnica B 10 2 1 7 19 : 26 7 -5

11. TJ Družstevník Lipovník 10 2 1 7 13 : 36 7 -11

Aktuálna tabuľka - II. TRIEDA

Aktuálna tabuľka - III. TRIEDA

Ako hráme po jesennej časti?


