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Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
Novonarodený Ježiš, nech vzbudí v našich srdciach lásku, 

aby sme boli poliami lásky, aby sme sa vedeli obdarovať šťastím, 
ktoré Boží Syn priniesol na svet a aby nám všetko slúžilo k dobrému.
Nech je každý deň Nového roku prežiarený prítomnosťou nášho Pána.

Požehnané Vianoce, pokoj i radosť svätej noci s tým najväčším darom pre Vás 
i tento svet s prianím radosti, pokoja a stálej prítomnosti Božieho Dieťaťa vo 

Vašom srdci želajú pátri

Mieczyslaw Jozef Klóska SCJ
Adam Dedík SCJ

 

Drahí bratia a sestry.
Srdečne Vás pozdravujem v tomto vianočnom čase. Žijeme ťažké časy a život sa 

javí tmavý a smutný. Do toho všetkého je tu dobrá správa.
Na túto našu zem z nebies prichádza Boží Syn.

Prichádza s nami zdieľať radosť i bolesť.
Privítajme ho s otvoreným srdcom, aby nás mohol naplniť svojím pokojom.

Požehnaný vianočný čas, nech sa Láska rodí stále v nás.

dekan Mons. Milan Kupčík

Vianoce sviatky pokoja
nech každú bolesť zahoja.

S Ježiškom malým tešme sa spolu,
keď zasadneme k vianočnému stolu.

Veľa zdravia a šťastia
do Nového roku 2022 Vám želá

starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva
a kolektív pracovníkov Obecného úradu.
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Projekty, ktoré menia obec
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - (CIZS)

Projekt podporený Európskym spoločenstvom, 
ktorý prinesie obci moderné zdravotné zabezpe-
čenie pre obyvateľov obce, ale aj pre obyvateľov 
okolitých obcí sa nerodil ľahko. Ako oprávnená 
obec na podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok (NFP) sme sa zapojili do výzvy Mi-
nisterstva zdravotníctva SR a v roku 2018 sme 
podali žiadosť o poskytnutie NFP. Takmer milión 
Euro sa investovalo do výstavby a  zariadenia 
nového zdravotného strediska. So samotnou vý-
stavbou sme započali po verejnom obstarávaní 

a jeho kontroly v októbri 2018 prípravou stave-
niska a  hydrogeologickým prieskumom. Pred-
tým úspešne boli vykonané práce na územnom 
rozhodnutí o  umiestnení stavby a  stavebnom 
povolení. Výstavba tejto stavby bola podmienená 
výstavbou inžinierskych sietí - vodovod, dažďo-
vá kanalizácia, splašková kanalizácia, napojenie 
na elektrickú sieť, odvodnenie pozemku, miest-
nu komunikáciu a chodníky a telekomunikačné 

rozvody. Projektovú dokumentáciu stavby CIZS 
realizovala firma Mediprojekt Piešťany. Práce na 
stavbe realizovala firma CDI Janistav Bratisla-
va. Celkovo je nová budova postavená pre dve 
ambulancie všeobecného lekára, dve zubné am-
bulancie, ambulancia gynekologičky, a pediatra 
a špeciálnej ambulancie. Všetky ambulancie sú 
zariadené vrátane nábytku, vyšetrovacích lôžok, 
zubných a gynekologických lôžok, počítačových 
zostáv a špeciálneho vybavenia podľa požiada-
viek lekárov. Dnes sa blížime do finálnej čas-

ti - kolaudácie a  odovzdávania stavby. Projekt 
na celkové zúčtovania a  realizáciu je posunutý 
do konca januára 2022. Po tomto termíne by 
malo zdravotnícke centrum - CIZS slúžiť verej-
nosti Sme jediná obec okresu Topoľčany, ktorá 
sa zapojila do tohto projektu a odmenou pre jej 
obyvateľov je moderné zdravotnícke zariadenie, 
ktoré bude slúžiť ďalšej generácii obyvateľov 
obce.

IBV Lúka a Staničná II.
V  nádväznosti na projekt CIZS bolo nutné 

vykonať práce pre napojenie nového objektu 
k  inžinierskym sieťam. Tieto budú využité na 
komplexnú prípravu výstavby rodinných domov 
za novou budovou CIZS. Boli realizované územ-
né konania, stavebné konania a  aj realizácia 

projektov na rozšírenie vodovodu, kanalizácie, 
miestnej komunikácie a  chodníkov, elektrickej 
energie s vybudovaním novej trafostanice, odve-
denie dažďových vôd, verejné osvetlenie. V roku 
2022 nás čaká v lokalite IBV Lúka realizácia vý-
stavby trafostanice pri novej budove CIZS a  jej 

prepojenie na káblové rozvody k jednotlivým po-
zemkom, výstavba kanalizácie s  prípojkami na 
pozemky, verejné osvetlenie a splašková kana-
lizácia na jej prepojenie od CIZS. V  súčasnosti 
prebieha majetko-právne rozdelenie pozemkov 
a  vzájomné rozdelenie 19 stavebných pozem-
kov, z ktorých obec vlastní 13 vo veľkosti 8-10 
árov.

 
Vodozádržné opatrenie II. v obci Veľké Ripňany - Základná škola

V  roku 1989 bola postavená Základná škola 
v  našej obci. Štát spravoval prostredníctvom 
Okresného úradu v  Topoľčanoch budovy školy 
a materských škôl. O tom aký bol štát hospodár 
sme sa presvedčili v roku 2003, kedy boli tieto 
nehnuteľnosti delimitované na obec. Spotreba 
plynu sa blížila k osemdesiatim tisícom m3. Za-
tekali strechy, netesnili okná a dvere, premŕzali 
nezateplené časti striech. Nasledovali úspešné 
projekty dotované z  EÚ, SR ale aj z  rozpočtu 
našej obce na zateplenie stropov a obvodového 
plášťa, výmeny okien a dverí, opravy sociálnych 
zariadení, rekonštrukcie kuchyne, prístavby 
jedálne v  materskej škole, rekonštrukcia te-
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prepojenie na káblové rozvody k jednotlivým po-
zemkom, výstavba kanalizácie s  prípojkami na 
pozemky, verejné osvetlenie a splašková kana-
lizácia na jej prepojenie od CIZS. V  súčasnosti 
prebieha majetko-právne rozdelenie pozemkov 
a  vzájomné rozdelenie 19 stavebných pozem-
kov, z ktorých obec vlastní 13 vo veľkosti 8-10 
árov.

V  pokračovaní ul. Sta-
ničnej v  Behynciach by 
malo vzniknúť 8 nových 
stavebných pozemkov 
v priemernej výmere 8-10 
árov. Územné konanie 
na rozšírenie vodovodu 
a  splaškovej kanalizácie 
prebehlo a  v  súčasnosti 

bude vykonané stavebné konanie. Predpoklad 
predaja pozemkov na výstavbu rodinných do-
mov bude v prvej polovici roku 2022, po reali-
zácii týchto inžinierskych sietí. Cenu pozemkov 
a predaj určí Obecné zastupiteľstvo na verejnom 
zasadnutí v roku 2022. Ich výška sa bude odvíjať 
od preinvestovaných finančných prostriedkoch 
na inžinierske siete.

 
Vodozádržné opatrenie II. v obci Veľké Ripňany - Základná škola

V  roku 1989 bola postavená Základná škola 
v  našej obci. Štát spravoval prostredníctvom 
Okresného úradu v  Topoľčanoch budovy školy 
a materských škôl. O tom aký bol štát hospodár 
sme sa presvedčili v roku 2003, kedy boli tieto 
nehnuteľnosti delimitované na obec. Spotreba 
plynu sa blížila k osemdesiatim tisícom m3. Za-
tekali strechy, netesnili okná a dvere, premŕzali 
nezateplené časti striech. Nasledovali úspešné 
projekty dotované z  EÚ, SR ale aj z  rozpočtu 
našej obce na zateplenie stropov a obvodového 
plášťa, výmeny okien a dverí, opravy sociálnych 
zariadení, rekonštrukcie kuchyne, prístavby 
jedálne v  materskej škole, rekonštrukcia te-

locvične. Tieto opravy boli akútne a  sme radi, 
že obec týmito projektami podporila školstvo 
a  predškolskú výchovu, teda hlavne deti, kto-
ré ich navštevujú. Veľkým problémom zostali 
miesta, ktoré nepridajú úsmev na tvári nikomu. 
Átrium uprostred školy nemá zabezpečený od-
tok dažďových vôd od uvedenia do prevádzky 
a  tak voda sa musí buď vypariť ale vzlína do 
podláh a  múrov okolo átria. Východiskom bola 
výzva Ministerstva životného prostredia, v rámci 
operačného projektu Kvalita životného prostre-
dia a  to vybudovaním vodozádržných opatrení. 
Projektovú dokumentáciu realizoval architekt 
Ján Kováč, autor projektov Komunitné centrum 

Výstavba vodovodu

oprava MK Poš-
továVýstavba MK Lúka odkop zeminy

napojenie novej MK Lúka
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mu IROP. Projektantom je Ing. arch. Jozef Katrák. 
Projekt bol úspešne vyhodnotený a po podpise 
dotačnej zmluvy mohol začať proces verejného 
obstarávania a jeho kontroly. Celkový nenávrat-
ný finančný príspevok je vo výške 416.134 €, 
z toho EÚ poskytne finančné prostriedky vo výš-
ke 95 % a 5 % bude hradené z rozpočtu obce. 

Jasle v obci Behynce
Budovu ľudovej školy postavili v  roku 1905. 

Neskôr bola realizovaná prístavba školského 
bytu a sociálnych zariadení. V budove bola zria-
dená materská škola do roku 2004, kedy bola 
zlúčená pre nízky počet deti s materskou ško-
lou vo Veľkých Ripňanoch. V rámci Operačného 
programu EÚ - IROP bola podaná žiadosť na 
realizáciu projektu Jasle. Nenávratný finančný 
príspevok bol schválený riadiacim orgánom vo 
výške 469.220 €. Z toho 95 % uhradí Európske 
spoločenstvo a 5 % obec. Po úspešnom verej-
nom obstarávaní a  následnej kontrole ex post 
na zhotoviteľa stavebných prác bola podpísaná 

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúty MRK v obci Veľké 
Ripňany - výstavba chodníkov

Projekt bol podaný 
na MV SR - Operačný 
program ľudské zdroje, 
Prioritná os 6, Špeci-
fický cieľ 6.  1.  1., kód 
výzvy č.  OPLZ-PO6-
SC611-2019-1, názov 
projektu: Dobudovanie 
základnej technickej 
infraštruktúry pre MRK 
v obci Veľké Ripňany v roku 2019. Následný proces schvaľovania pre-
behol v roku 2021, kedy bola podpísaná zmluva s riadiacim orgánom. 
Následne bolo vykonané verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Celko-
vá dĺžka chodníkov je 565,46 m. Celková plocha betónovej dlažby je 
750,72 m2. Trasa vedie na uliciach Majerská, Mlynská a časť Poštovej 
ulice. Celkové náklady boli vo výške 92 tisíc euro. Dotácia bola poskytnutá vo výške 76 tisíc euro.

Zastávka a Vodozádržné opatrenie č. I. Ten rie-
šil zadržiavanie vody v teréne a jej zber z budov 
Obecného úradu a Kultúrneho domu a jej distri-
búciu pre zeleň pred dvomi rokmi. Následne bola 
spracovaná projektová dokumentácia na projekt 
Vodozádržné opatrenie č.  II. V  roku 2019 sme 
podali žiadosť pre zadržiavanie vody v teréne, jej 
distribúciu pre zeleň aj v priestoroch Základnej 
školy. Projekt bude riešiť odstránenie betóno-
vých nepriepustných povrchov, ich náhradu za 
priepustné materiály a dlažbu. Zároveň bude za-
bezpečené odvodnenie terénu a  dažďová voda 
bude distribuovaná do nádrží na jej využitie pre 
zeleň. Okrem átria sa zrekonštruujú priestory 

hlavného vchodu a zdevastovaných terás na ju-
hovýchodnej strane budovy. V týchto priestoroch 
vzniknú podmienky na výsadbu zelene a drevín, 
ktoré budú tienením zabezpečovať neprehrieva-
nie okolia školy počas letných mesiacoch. Pred-
ložený úrojekt bolúspešne vyhodnotený a zmlu-
va o NFP bola pripravená na podpis v decembri 
2021. Celkové oprávnené náklady projektu sú 
vo výške 220.533,80 € z  toho 95 % nákladov 
hradí EÚ a 5 % obec. Nasledovať bude verejné 
obstarávanie stavebných prác, kontrola verejné-
ho obstarávania. Samotná realizácia by mala byť 
v mesiacoch máj - august 2022.

Denný stacionár STARÁ POŠTA v obci Veľké Ripňany
Začala realizácia stavebných prác denného 

stacionára na Mlynskej ulici. Objekt bol posta-
vený v  roku 1896 ako CK žandárska stanica. 
Po roku 1918 v nej sídlili četníci čiastočne bola 
využitá aj ako pošta. Niekoľko rokov nebola 
obývaná a zub času zanechal na budove svoje 
stopy. Padla úvaha aj o  jej odstránení. No na-
šim cieľom bola jej záchrana. Uchádzali sme 

sa s  projektom cezhraničnej spolupráce INTE-
REG SK-H spoločne s našou partnerskou obcou 
Szánda z  Maďarska. Projekt „Galéria“ nebol 
bohužiaľ úspešný. No aj tak sme sa nevzdávali 
nádeje na jej záchranu prostredníctvom výziev 
z  Európskeho spoločenstva. V  roku 2018 sme 
zmenili projekt na „Denný stacionár“ v  rámci 
Integrovaného regionálneho operačného progra-

Átrium po daždi terasy pred rekonštrukciou

Pred rekonštrukciou počas rekonštrukcie
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mu IROP. Projektantom je Ing. arch. Jozef Katrák. 
Projekt bol úspešne vyhodnotený a po podpise 
dotačnej zmluvy mohol začať proces verejného 
obstarávania a jeho kontroly. Celkový nenávrat-
ný finančný príspevok je vo výške 416.134 €, 
z toho EÚ poskytne finančné prostriedky vo výš-
ke 95 % a 5 % bude hradené z rozpočtu obce. 

V  celkových nákladoch sú oprávnené náklady 
na stavebné práce, vnútorné zariadenie a na 9 
miestny automobil. Práce by mali byť ukončené 
v 1. polovici roka 2022. Kapacita zariadenia je do 
15 klientov. Sociálne služby na báze dennej sta-
rostlivosti o klientov budú poskytované seniorom 
po kolaudácii zariadenia.

Jasle v obci Behynce
Budovu ľudovej školy postavili v  roku 1905. 

Neskôr bola realizovaná prístavba školského 
bytu a sociálnych zariadení. V budove bola zria-
dená materská škola do roku 2004, kedy bola 
zlúčená pre nízky počet deti s materskou ško-
lou vo Veľkých Ripňanoch. V rámci Operačného 
programu EÚ - IROP bola podaná žiadosť na 
realizáciu projektu Jasle. Nenávratný finančný 
príspevok bol schválený riadiacim orgánom vo 
výške 469.220 €. Z toho 95 % uhradí Európske 
spoločenstvo a 5 % obec. Po úspešnom verej-
nom obstarávaní a  následnej kontrole ex post 
na zhotoviteľa stavebných prác bola podpísaná 

zmluva o realizácii. Zhotoviteľom je firma Fradex 
Zlaté Moravce. Následne bude vykonané verej-
né obstarávanie na vnútorné vybavenie objektu 
a zariadenie jaslí.

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúty MRK v obci Veľké 
Ripňany - výstavba chodníkov

Projekt bol podaný 
na MV SR - Operačný 
program ľudské zdroje, 
Prioritná os 6, Špeci-
fický cieľ 6.  1.  1., kód 
výzvy č.  OPLZ-PO6-
SC611-2019-1, názov 
projektu: Dobudovanie 
základnej technickej 
infraštruktúry pre MRK 
v obci Veľké Ripňany v roku 2019. Následný proces schvaľovania pre-
behol v roku 2021, kedy bola podpísaná zmluva s riadiacim orgánom. 
Následne bolo vykonané verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Celko-
vá dĺžka chodníkov je 565,46 m. Celková plocha betónovej dlažby je 
750,72 m2. Trasa vedie na uliciach Majerská, Mlynská a časť Poštovej 
ulice. Celkové náklady boli vo výške 92 tisíc euro. Dotácia bola poskytnutá vo výške 76 tisíc euro.

hlavného vchodu a zdevastovaných terás na ju-
hovýchodnej strane budovy. V týchto priestoroch 
vzniknú podmienky na výsadbu zelene a drevín, 
ktoré budú tienením zabezpečovať neprehrieva-
nie okolia školy počas letných mesiacoch. Pred-
ložený úrojekt bolúspešne vyhodnotený a zmlu-
va o NFP bola pripravená na podpis v decembri 
2021. Celkové oprávnené náklady projektu sú 
vo výške 220.533,80 € z  toho 95 % nákladov 
hradí EÚ a 5 % obec. Nasledovať bude verejné 
obstarávanie stavebných prác, kontrola verejné-
ho obstarávania. Samotná realizácia by mala byť 
v mesiacoch máj - august 2022.

Denný stacionár STARÁ POŠTA v obci Veľké Ripňany
sa s  projektom cezhraničnej spolupráce INTE-
REG SK-H spoločne s našou partnerskou obcou 
Szánda z  Maďarska. Projekt „Galéria“ nebol 
bohužiaľ úspešný. No aj tak sme sa nevzdávali 
nádeje na jej záchranu prostredníctvom výziev 
z  Európskeho spoločenstva. V  roku 2018 sme 
zmenili projekt na „Denný stacionár“ v  rámci 
Integrovaného regionálneho operačného progra-

Pred rekonštrukciou

Po realizácii chodníky ul. Mlynská

Odvodnenie ul. Mlyn-
ská
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„Beckstedtova pajta“
Stavba Viliama Beckstedta po jeho konfiškácii 

v  roku 1948 slúžila obci, poľnohospodárskemu 
družstvu ako sklad hnojív, opäť obci ako po-
mocný sklad. Jej využitie sa skončilo, pretože 
staticky ohrozovala okolité stavby a tak bolo ne-
vyhnutné stavbu odstrániť. Obec vlastnila stav-
bu, no nie pozemok pod stavbou. Pristúpili sme 
k  odstránení stavby a  uvoľnenie pozemku pre 
súkromných vlastníkov pozemkov, nakoľko stavba vo vlastníctve obce stála na cudzích pozemkoch. 
A tak táto stavba pod názvom „Beštekova pajta“ na Poštovej ulici zostane len v pamäti pamätníkov

Reštaurovanie sochy sv. Floriána
V rámci projektu podporeného Nitrianskym samosprávnym krajom bude vy-

konaná reštaurácia sochy sv. Floriána z roku 1871. Túto „statju“ ako sa píše na 
pamätnej tabuli dali postaviť na Slávu a chválu Božiu bratia Pechácsovi. Zub 
času nahlodal pieskovcovú sochu aj podstavec, ktorý je osadený pod výškou 
cesty. A tak je nevyhnutné sochu vyzdvihnuť a ošetriť ju v ateliéri reštaurátora 
Ľudovíta Tokarčíka. Počas jarných mesiacov bude základňa vyzdvihnutá nad 
úroveň cesty, osadí sa podstavec a socha. Socha bude umiestnená o pár met-
rov vpravo. Bude vykonaná revitalizácia podložia, zámkovej dlažby. Na záver 
bude osadené okolo súsošia kované pôvodné zábradlie, ktoré je uskladnené 
v obecnom depozite .

Oprava pomníka padlých
V rámci výzvy Úradu vlády z roku 2019 sme sa zapojili do získania fi-

nančných prostriedkov na opravu súsošia venované padlým spoluobča-
nom vo svetovej vojne. Súsošie bolo osadené počas vojnového Slovenské-
ho štátu. Odhalil ho minister Alexander Mach a radošinský dekan Janík. 
Pozostáva z jedného kuzu podstavca zo švédskej čiernej žuly a zo súsošia, 
ktorého autorom je koplotovský rodák Ľ.L. Pollák. Ten je autorom niekoľ-
kých súsoší v meste Piešťany a toto súsošie Krista podopierajúceho rane-
ného vojaka je jeho prvotinou. Osudným pre toto súsošie sa stala búrka 
v 70 rokoch, ktorá zapríčinila pád lipy, ktorá rozbila pieskovcovú sochu. Tú 
odstránili z podstavca a umiestnili čiastočne opravenú vľavo od kostola na 
tri rúry z azbestu. Myslím, že to bolo aj z ideologických dôvodov. Po roku 1989 sa súsošie vrátilo na 
svoje pôvodné miesto a poškodený podstavec zo švédskej žuly bol nešetrne zabetónovaný dvomi 
schodmi z betónu. Následne bol v roku 2006 pripísaný na podstavec text s menami spoluobčanov, 
ktorí zahynuli v koncentračnom tábore Dachau, kde boli internovaní na základe udania gestapu 
v roku 1944. V roku 2018 Ľudovít Tokarčík zreštauroval toto súsošie majstra Polláka, nakoľko sa 
rozpadávala na niektorých miestach. Bola vykonaná konzervácia, aby odolala zubu času. Tento rok 

„Beckstedtova pajta“

sme zrealizovali výmenu obrubníkov, výmenu betónovej dlažby, nasledovať bude obloženie prostých 
betónových schodov čiernym mramorom.

Revitalizácia židovského cintorína na Obsolovskej ulici
Obec zabezpečuje údržbu šiestim cintorínom 

(Veľké Ripňany - katolícky hlavný, evanjelický, 
Vieska, Mancicko, Behynce - horný a dolný cin-

torín). Tento rok pribudol do správy židovský cin-
torín na Obsolovskej ulici. Ten je vo veľkosti 33,3 
x 33,3 m a vstup do neho je cez malú ceremo-
niálnu miestnosť - Beth olam. Tá bola čiastočne 
(strecha) opravená v roku 2007 z rozpočtu obce. 
V roku 2008 prispel na opravu mramorovej tabu-
le na priečelí posledný preživší zo židovskej ko-
munity Milan Weiss (Vinický). Ten po odchode do 
Palestíny prijal nové meno Moshe Tirosh. Mra-
morová tabuľa hovorí, že pozemok na výstavbu 
tohto cintorína venoval veľkostatkár z  Viesky 

Odvodnenie ihriska a výstavba tribúny
Dlhodobým problémom ihriska OFK je vysoká hladina spodnej vody. 

Po minuloročnej rekonštrukcii kabín sme tento rok finančne zabezpečili 
výstavbu tribúny na ihrisku. Následne v  jesenných mesiacoch bola od-
vodnená plocha za ihriskom. Pôvodná odvodňovacia rúra bola prečiste-

ná a následne do nej 
bola napojená melio-
račná rúra obsypaná 
štrkom, ktorá by mala 
zabezpečiť odvodne-
nie povrchovej vody 
do potoka vedľa ih-
riska.

Oprava pomníka 
padlých
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kých súsoší v meste Piešťany a toto súsošie Krista podopierajúceho rane-
ného vojaka je jeho prvotinou. Osudným pre toto súsošie sa stala búrka 
v 70 rokoch, ktorá zapríčinila pád lipy, ktorá rozbila pieskovcovú sochu. Tú 
odstránili z podstavca a umiestnili čiastočne opravenú vľavo od kostola na 
tri rúry z azbestu. Myslím, že to bolo aj z ideologických dôvodov. Po roku 1989 sa súsošie vrátilo na 
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v roku 1944. V roku 2018 Ľudovít Tokarčík zreštauroval toto súsošie majstra Polláka, nakoľko sa 
rozpadávala na niektorých miestach. Bola vykonaná konzervácia, aby odolala zubu času. Tento rok 

sme zrealizovali výmenu obrubníkov, výmenu betónovej dlažby, nasledovať bude obloženie prostých 
betónových schodov čiernym mramorom.

Revitalizácia židovského cintorína na Obsolovskej ulici
Obec zabezpečuje údržbu šiestim cintorínom 

(Veľké Ripňany - katolícky hlavný, evanjelický, 
Vieska, Mancicko, Behynce - horný a dolný cin-

torín). Tento rok pribudol do správy židovský cin-
torín na Obsolovskej ulici. Ten je vo veľkosti 33,3 
x 33,3 m a vstup do neho je cez malú ceremo-
niálnu miestnosť - Beth olam. Tá bola čiastočne 
(strecha) opravená v roku 2007 z rozpočtu obce. 
V roku 2008 prispel na opravu mramorovej tabu-
le na priečelí posledný preživší zo židovskej ko-
munity Milan Weiss (Vinický). Ten po odchode do 
Palestíny prijal nové meno Moshe Tirosh. Mra-
morová tabuľa hovorí, že pozemok na výstavbu 
tohto cintorína venoval veľkostatkár z  Viesky 

Adolf Fuchs a manželkou Šarlotou rod. Porges. 
Bolo to v období, kedy bola postavená židovská 
synagóga (dnes na tomto mieste stojí COOP 

Jednota), teda v  roku 1908. Tá bola bohužiaľ 
zbúraná v  roku 1953. Na cintoríne sa vykonali 
práce na odstránenie drevín a divokej vegetácie, 
kde budeme na týchto prácach a postupnej re-
vitalizácii pokračovať aj v budúcom roku. Našim 
cieľom je oprava malej ceremoniálnej miestnosti 
a vybudovanie pamätníka všetkým 118 židov-
ským obetiam z našej obce, ktorí zahynuli počas 
2. svetovej vojny. Privítame pomoc dobrovoľní-
kov v jarných mesiacoch na revitalizáciu tohto 
pietneho miesta

Odvodnenie ihriska a výstavba tribúny
Dlhodobým problémom ihriska OFK je vysoká hladina spodnej vody. 

Po minuloročnej rekonštrukcii kabín sme tento rok finančne zabezpečili 
výstavbu tribúny na ihrisku. Následne v  jesenných mesiacoch bola od-
vodnená plocha za ihriskom. Pôvodná odvodňovacia rúra bola prečiste-

ná a následne do nej 
bola napojená melio-
račná rúra obsypaná 
štrkom, ktorá by mala 
zabezpečiť odvodne-
nie povrchovej vody 
do potoka vedľa ih-
riska.

Pred údržbou

tribúna Odvodnenie ihriska

po údržbe
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Zo života školy…
ZŠ s MŠ Veľké Ripňany je školou pre všetky 

deti, čo vyplýva aj z názvu školského vzdeláva-
cieho programu. V tomto školskom roku školu 
navštevuje 224 detí i z okolitých obcí, v mater-
skej škole je 64 detí.

Škola má byť miestom – druhým domovom 
pre deti, kde zároveň nadobúdajú základné 
všeobecné vedomosti, zručnosti, ale samozrej-
me aj výchovné prvky, ktoré dopĺňajú výchovu 
rodičov. Našim cieľom je neustále zlepšovať 
a  modernizovať výchovno-vyučovací proces 
a stav školy, aby sa žiaci cítili dobre, bezpečne 
a radi chodili do školy.

Vďaka priaznivým podmienkam či už perso-
nálnym, materiálnym alebo finančným sa nám 
podarilo za posledné dva roky dosiahnuť zlep-
šenie v  niektorých oblastiach. V  prvom rade 
ide o  vyučovací proces. Vďaka europrojektu 
Národný projekt POP II. môžeme zamestnávať 
školského špeciálneho pedagóga a asistentov 
učiteľa, a  tak pomôcť a  vyučovať žiakov so 
zdravotným znevýhodnením. Čo sa týka mate-
riálneho vybavenia, škola bola vybavená novým 
pripojením na internet, žiakom je poskytnutá 
wifi free zóna vo vestibule školy, v  prípade, 
že čakajú na popoludňajšie aktivity, alebo na 
autobus. Škola má nový kamerový systém, 
monitorovaný je celý objekt z vonkajšej strany. 
Žiakom druhého stupňa sme zakúpili osobné 
skrinky, triedy prvého stupňa sme vybavili no-
vým nábytkom a školskými lavicami. Zakúpili 
sme nové moderné učebné pomôcky pre prvý 
stupeň a pre žiakov so zdravotným znevýhod-
nením. Na chodbách sú k dispozícii relaxačné 
priestory so sedačkami. Nakúpili sme notebo-
oky pre učiteľov a  iné potrebné IKT, aby sme 
zabezpečili možnosť dištančnej výučby v čase 
zatvorenia škôl. Prešli sme na elektronizáciu 

školy – školský informačný systém AsC Agen-
da a prostredníctvom portálu Edupage naplno 
využívame elektronický systém v základnej aj 
v  materskej škole  – elektronická dokumen-
tácia, internetová žiacka knižka, elektronická 
triedna kniha, dochádzka žiakov, rozvrhy ho-
dín, platby ŠKD a MŠ, komunikácia s rodičmi. 
V  novom roku plánujeme rozšíriť využívanie 
Edupage aj na školskú jedáleň. Ďalej sa nám 
podarilo zakúpiť oplotenie a brány na prednú 
časť školy, osadenie by sme chceli zrealizovať 
v jarných mesiacoch. Odstránili sme havarijnú 
situáciu na výhrevnom potrubí. V  materskej 
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škole vďaka projektu Obce Veľké Ripňany bola 
spustená v septembri 2020 do prevádzky nová 
jedáleň a z projektu Plán obnovy obce máme 
vybudované vyvýšené záhony úžitkových 
rastlín a  byliniek, vhodné na výučbu. Záhony 
sú osadené v prednej časti dvora školy. Vďa-
ka podpore Obce Veľké Ripňany sme zrekon-
štruovali a  odstránili havarijný stav na vodo-
vodnom potrubí a odpadoch. V budúcom roku 
máme v pláne vynovenie prezuvárne v budove 
základnej školy, dokúpenie osobných skriniek 
aj pre prvý stupeň ZŠ, vybavenie ostatných 
tried novými školskými lavicami a  nábytkom. 
Školská budova je 36 – ročná. Pomaly sa nám 
ozývajú havarijné stavy jednotlivých potrubí. 
Plánom pre budúci rok bude realizácia postup-

ných opráv a výmen.
Chcem sa poďakovať v prvom rade nášmu 

zriaďovateľovi, Obci Veľké Ripňany, pánu sta-
rostovi, za pomoc a podporu pri realizácii mo-
dernizácie školy, verejnosti, všetkým rodičom, 
ktorí prostredníctvom Rady rodičov podporujú 
našu školu finančne, ale aj osobne pri rôznych 
akciách, súťažiach. Ďakujem všetkým kolegom 
za spoluprácu, ústretovosť, za ich obetavú prá-
cu v tomto kalendárnom roku a zároveň v ná-
ročnom období.

Prajem všetkým požehnané sviatky, plné 
radosti a  pokoja v  kruhu svojich najbližších 
a veľa zdravia.

Andrea Pániková, riaditeľka ZŠ s MŠ Veľké Ripňany
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MIKULÁŠ 2021
6. 12. 2021 k nám do školy opäť zavítal Mi-

kuláš so svojou veselou družinou. Sprevádzal ho 
anjel, ale aj čert. V každej triede už naňho ča-
kali pripravení malí nedočkavci, ktorí mu zare-
citovali, zaspievali alebo prečítali krásne básne. 
Mikuláš si ich pozorne vypočul a za odmenu ich 

Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok?

Naša škola sa aj tento rok zapojila do cha-
ritatívnej zbierky - Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok?

Veríme, že sme potešili na vianoce seniorov 
v domovoch dôchodcov a naplnili nielen krabice 
od topánok darčekmi, ale predovšetkým naše 
a ich srdcia láskou!
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MIKULÁŠ 2021
6. 12. 2021 k nám do školy opäť zavítal Mi-

kuláš so svojou veselou družinou. Sprevádzal ho 
anjel, ale aj čert. V každej triede už naňho ča-
kali pripravení malí nedočkavci, ktorí mu zare-
citovali, zaspievali alebo prečítali krásne básne. 
Mikuláš si ich pozorne vypočul a za odmenu ich 

obdaroval balíčkom sladkých prekvapení. Potom 
sa Mikuláš, anjel a  čert vybrali potešiť našich 
najmenších škôlkarov. Ďakujeme za všetky dar-
čeky od Mikuláša a veríme, že o rok nás príde 
pozrieť zas.

Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok?
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Zber papiera 2021
ZŠ s MŠ Veľké Ripňany a ŽŠR aj v tomto škol-

skom roku zorganizovali zber papiera. Zo Zber-
ných surovín v  Topoľčanoch bol v  areáli školy 
týždeň pristavený kontajner, kde ste odovzdá-
vali triedený grafický papier, noviny a časopisy. 
Umožnené bolo odovzdať aj vlnitú lepenku(kar-
tóny). Spoločne sme vyzbierali 3750 kg trie-
deného papiera za čo škola získala 187,50 € 

a 740 kg vlnitej lepenky – 14,80 €. Za tento 
zber sme spolu teda dostali 202,30 €. Tieto fi-
nancie budú použité na participatívne rozpočty 
ŽŠR. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapo-
jili a  takýmto spôsobom prispeli k ochrane prí-
rody. Srdečná VĎAKA všetkým, ktorí priniesli 
papier a kartóny!

HOVORME O JEDLE
Na čom sme pracovali v tomto ročníku HOVORME O JEDLE?

V  týždni od 11. do 15. októbra sme sa opäť 
zapojili do súťažno –vzdelávacej aktivity Hovo-
rme o jedle.

Spomedzi tém pre jednotlivé dni sme sa 
v  tomto roku zamerali na kompostovanie 

a vzdelávacej aktivity sa zúčastnili deti v škols-
kom klube detí, pod vedením p. vychovávateľky 
Z.Kellnerovej.

Vyvýšené záhony
Školský areál skrášľujú 4 vyvýšené záhony, 

ktorých realizácia sa konala v  rámci projektu 
Plán obnovy obce. Tieto záhony sú rozdelené na 
Sukulentný záhon, Bylinkový záhon - viacročné 
rastliny, Bylinkový záhon - jednoročné rastliny 

BIELA PASTELKA 2021
Dňa 24.septembra 2021 sme sa zapojili do projek-

tu BIELA PASTELKA. Opäť sme vyzbierali veľmi peknú 
sumu 221,88€, ktorú sme odovzdali Únii nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska.

Všetkým, ktorí prispeli, patrí veľké ĎAKUJEME.
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Zber papiera 2021
a 740 kg vlnitej lepenky – 14,80 €. Za tento 
zber sme spolu teda dostali 202,30 €. Tieto fi-
nancie budú použité na participatívne rozpočty 
ŽŠR. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapo-
jili a  takýmto spôsobom prispeli k ochrane prí-
rody. Srdečná VĎAKA všetkým, ktorí priniesli 
papier a kartóny!

HOVORME O JEDLE
Na čom sme pracovali v tomto ročníku HOVORME O JEDLE?

a vzdelávacej aktivity sa zúčastnili deti v škols-
kom klube detí, pod vedením p. vychovávateľky 
Z.Kellnerovej.

Vyvýšené záhony
Školský areál skrášľujú 4 vyvýšené záhony, 

ktorých realizácia sa konala v  rámci projektu 
Plán obnovy obce. Tieto záhony sú rozdelené na 
Sukulentný záhon, Bylinkový záhon - viacročné 
rastliny, Bylinkový záhon - jednoročné rastliny 

a Úžitkové rastliny. Veríme, že spoločne sa bu-
deme o ne starať a tešíme sa na ich krásu budú-
ci rok. Záhony boli financované z projektu plán 
obnovy obce. Za prípravu projektu a  realizáciu 
ďakujeme pánovi starostovi obce.

Jesenná
výstavka

Jeseň pani bohatá, farbí listy do 
zlata. Premaľúva celý sad, zletel vie-
tor šiky – miky, hojdá všetky konáriky, 
vraj by stromy zobliecť rád.

Na niekoľko dní vestibul našej školy 
škrášili výtvory našich detí z krásnych 
plodov jesene. Veď posúďte, akí kre-
atívni sú žiaci s pomocou rodičov…
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Piknik na pažiti
Druhá júlová sobota patrila predovšetkým 

rodinám s deťmi. V  areáli futbalového ihriska 
sa uskutočnil tretí ročník podujatia Piknik na 
pažiti, ktorú zorganizovala obec Veľké Ripňany 
v  spolupráci s  Dobrovoľným hasičským zbo-
rom Veľké Ripňany a s Asociáciou samaritánov 
Slovenskej republiky.

Množstvo ľudí sa podieľalo na príprave 
atraktívneho programu a  ich úsilie bolo od-
menené šťastnými tváričkami detí, spokoj-
nými úsmevmi ich rodičov a  starých rodičov. 
Pre tých najmenších bol pripravený skákací 
nafukovací hrad, ktorý poskytla obec. Hasiči 
pod vedením Radoslava Heráka pripravili pre 
deti miništafetu a  penový raj, zvedavci mohli 
nazrieť do interiéru sanitky a vyskúšať si oži-
vovanie na figuríne.

Deti mali obrovskú radosť z  jazdy na koní-
koch, ktoré na pažiť priviedol miestny chova-
teľ Juraj Šlosárik s pomocníčkami Karolínkou 
a Sabinkou.

Naše pozvanie prijali aj príslušníci kynolo-
gického kubu polície OR PZ Topoľčany. Všetci 
so zatajeným dychom sledovali ukážku výcvi-
ku policajného psa a  zadržania páchateľa so 
psovodom.

Účastníci pikniku s  nadšením privítali pät-
násť jazdcov štvorkoliek z klubu X-Quad. Jazdu 
na týchto mohutných strojoch si vychutnali 
nielen deti, ale aj ich rodičia. Po celý čas sa 
o hudobný doprovod staral Patrik Herák.

Podvečer zaznela slovenská hymna a vyvr-
cholením progamu bolo zapálenie Vatry zvr-
chovanosti, ktorým si pripomíname prijatie 
deklarácie SNR o zvrchovanosti SR.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou 
toto podujatie podporili a rovnako aj všetkým, 
ktorí pomohli Piknik na pažiti zorganizovať.

Rok 2021 - Jednota dôchocov Slovenska - 
územný spolok vo Veľkých Ripňanoch

Naši seniori, členovia Jednoty dôchodcov vo 
Veľkých Ripňanoch, sa stretávajú raz do mesia-
ca. Na týchto stretnutiach rozoberáme a  rieši-
me rôzne témy, ako sú napríklad relaxačné, či 
ozdravovacie pobyty v kúpeľoch alebo poznáva-
cie výlety. Kúpeľný pobyt tento rok absolvovalo 
osem členov. V júni sme usporiadali výlet, počas 
ktorého sme navštívili Betliar a Ochtinskú ara-
gonitovú jaskyňu. Tohto krásneho spoločného 
podujatia sa zúčastnilo 48 členov. 31. augusta 
sme na ihrisku OFK Veľké Ripňany usporiadali 
Okresné športové hry, na ktorých sa zúčastnili 
seniori z  jedenástich okolitých obcí. I keď nám 



17
stranaRipňansko-Behynský občasník Ripňansko-Behynský občasník
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Veľkých Ripňanoch, sa stretávajú raz do mesia-
ca. Na týchto stretnutiach rozoberáme a  rieši-
me rôzne témy, ako sú napríklad relaxačné, či 
ozdravovacie pobyty v kúpeľoch alebo poznáva-
cie výlety. Kúpeľný pobyt tento rok absolvovalo 
osem členov. V júni sme usporiadali výlet, počas 
ktorého sme navštívili Betliar a Ochtinskú ara-
gonitovú jaskyňu. Tohto krásneho spoločného 
podujatia sa zúčastnilo 48 členov. 31. augusta 
sme na ihrisku OFK Veľké Ripňany usporiadali 
Okresné športové hry, na ktorých sa zúčastnili 
seniori z  jedenástich okolitých obcí. I keď nám 

počasie neprialo, trošku sme si zašportova-
li a  veľmi dobre sme sa zabavili. Pracovníčky 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne záujemcom 
z  našich radov zmerali hladinu cukru v  krvi 
a  niektorým z  nás odovzdali darčekové pred-
mety. V septembri sme mali naplánovaný výlet 
do Terchovej, no ten sa z dôvodu pandémie ne-
uskutočnil. V októbri bolo pripravené posedenie 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, kde bola 
prednesená báseň a  podané občerstvenie. Za 
tieto možnosti a  celoročnú podporu ďakujeme 
Obecnému úradu Veľké Ripňany a prajeme veľa 
zdravia a pohody do ďalších rokov.

Adamkovičová Eva
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Mikuláš
5. 12. 2021 pri Kultúrnom dome Mikuláš, 

anjel aj s  čertom odmenil dobré deti balíč-
kom. Počasie prialo, ligotavá výzdoba na 
vianočnom stromčeku navodila čarovnú at-
mosféru pre deti aj dospelých. Mikuláš stihol 
odovzdať darčeky aj našim seniorom v  Do-
move sociálnych služieb Spln a ponáhľal sa 
odmeniť všetkých, ktorí robia dobré skutky.

Adventný veniec
V čase adventu pripravujú pracovníci obce 

konštrukciu na adventné vence s  čečinou, 
aby ju naše ženy vyzdobili ako vo Veľkých 
Ripňanoch, tak aj v Behynciach. Aj tento rok 
ďakujeme všetkým ktorí pripravili a vyzdobi-
li tento čas vianočný, adventnými vencami, 
stromčekmi a  ligotavou výzdobou. Výzdobu 
zabezpečujeme z vlastných zdrojov. Tak ven-
ce ako aj svetlá na stĺpy nie sú komerčne za-
kúpené od žiadneho výrobcu, ale sú vyrobené 
pracovníkmi obce. Budúci rok chceme rozší-
riť výzdobu na stĺpoch verejného osvetlenia 
vo väčšom počte.

Radošinkou, ako za starých čias
Dňa 31.júla 2021 premával na železničnej 

trati Zbehy - Radošina osobný vlak. Osobná i ná-
kladná vlaková doprava na trati T142 fungovala 
od roku 1909 až do roku 2003, kedy bola roz-
hodnutím vlády zrušená. Sme radi, že sa niekoľ-
kým nadšencom a  priateľom železníc podarilo 
zorganizovať podujatie, kedy si môžeme pripo-
menúť časy nedávno minulé. Záujem cestujú-
cich o jazdu vlakom bol obrovský. Vláčik M152, 
ktorý bol vyrobený v roku 1977, začal svoju púť 
v  Trenčianskej Teplej, prechádzal cez Trenčín, 
Leopoldov a  Zbehy až do Radošiny. Obec Veľ-

ké Ripňany v spolupráci so Strednou odbornou 
školou dopravnou v  Trnave pri tejto príležitosti 
pripravili sprievodný program. V  Komunitnom 
centre Zastávka vo Veľkých Ripňanoch bola na-
inštalovaná modelová železnica. Záujemcovia si 
mohli prezrieť modely vlakov, vlakových súprav 
a električiek. Pre milovníkov umenia bola v ga-
lérii Komunitného centra sprístupnená výstava 
fotografií s názvom „U susedov v Radošine“ od 
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Radošinkou, ako za starých čias
Dňa 31.júla 2021 premával na železničnej 

trati Zbehy - Radošina osobný vlak. Osobná i ná-
kladná vlaková doprava na trati T142 fungovala 
od roku 1909 až do roku 2003, kedy bola roz-
hodnutím vlády zrušená. Sme radi, že sa niekoľ-
kým nadšencom a  priateľom železníc podarilo 
zorganizovať podujatie, kedy si môžeme pripo-
menúť časy nedávno minulé. Záujem cestujú-
cich o jazdu vlakom bol obrovský. Vláčik M152, 
ktorý bol vyrobený v roku 1977, začal svoju púť 
v  Trenčianskej Teplej, prechádzal cez Trenčín, 
Leopoldov a  Zbehy až do Radošiny. Obec Veľ-

ké Ripňany v spolupráci so Strednou odbornou 
školou dopravnou v  Trnave pri tejto príležitosti 
pripravili sprievodný program. V  Komunitnom 
centre Zastávka vo Veľkých Ripňanoch bola na-
inštalovaná modelová železnica. Záujemcovia si 
mohli prezrieť modely vlakov, vlakových súprav 
a električiek. Pre milovníkov umenia bola v ga-
lérii Komunitného centra sprístupnená výstava 
fotografií s názvom „U susedov v Radošine“ od 

autorky Márie Escherovej. V popoludňajších ho-
dinách sa na parkovisku pri bývalej železničnej 
stanici zišli majitelia starých áut a motoriek, tak 
si aj priaznivci veteránov prišli na svoje. Veríme, 
že premávanie vlakov na tejto trase sa stane tra-
díciou aspoň raz v roku a jazda vláčikom poteší 
nielen deti, ale aj tých, ktorí takto cestovali den-
ne do školy, či do zamestania.
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Aktivity v obci Behynce
Počas tohto končiaceho sa roku sme reali-

zovali viacero aktivít zameraných na úpravu, 
opravu a  údržbu našej obce. Už tradične ne-
smela chýbať jarná a  jesenná obecná očista, 
ktorá sa udomácnila v  kalendároch mnohých 
rodín našej obce. Pravidelne zveľaďujeme ve-
rejné priestranstvá v  centre obce, cintoríny, 
okolie autobusových zastávok, priestory kosto-
la a jeho okolia a minulý rok k tomu pribudla aj 
stromová alej a okolie zrekonštruovanej kapln-
ky. Nové myšlienky a  nápady na budúcnosť 
krajšej a upravenejšej obce chceme spoločne 
pretaviť do reality aj v ďalšom roku a preto sa 

treba veľmi pekne poďakovať všetkým, čo pra-
videlne pridávajú pomocnú ruku k dielu na úkor 
voľného času a neváhajú použiť svoje vlastné 
stroje, materiálne vybavenie, kosačky a nára-
die pre spoločný cieľ. Veríme, že naše spoločné 
úsilie bude pokračovať aj naďalej a odmenou 
za prácu a úsilie nám bude dobrý pocit pri po-
hľade na čistú a upravenú obec a samozrejme 
aj spoločné výlety, akcie a aktivity oddychové-
ho charakteru, ktorých pevne veríme, že bude 
môcť byť budúci rok viac… Ďakujeme!

Zastávky dostali nový vzhľad 
– erb a názov obce.
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Kosenie okolia kaplnky, okrajové časti obce

Výmena dverí na kostole za nové z dubového 
dreva, úprava záhonov, okolia kostola, upratova-
nie.
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Mikuláš v Behynciach
Z dôvodu ťažkej situácie spôsobenej pandémiou, Mikuláš odmenil deti priamo v bezpečí domova. 

V nedeľu 5. 12. 2021 od 17:00 postupne prešiel celú dedinku. Deti ho čakali a tešili sa z jeho prí-
chodu a sladkej nádielky.

Pobožnosť pri kaplnke
V nedeľu 12.9 2021 sme sa po druhýkrát stretli pri kaplnke zasvätenej Sedembolestnej Panne 

Márii, ktorá sa nachádza v poli na pomedzí Behyniec a Radošiny. Po krátkej pobožnosti, ktorú viedol 
dekan Mons. Milan Kupčík, pokračovalo stretnutie v príjemnej atmosfére. Nechýbalo občerstvenie 
a dobrá nálada.

Svätá omša ku 
Všetkým svätým

Svätá omša ku Všetkým svätým sa konala 
na cintoríne v Behynciach, aby sa jej mohlo zú-
častniť čo najviac veriacich, po nej sa konala 
pobožnosť za všetkých zosnulých.

Uvítanie leta 2021 - Behynce
Radostné tváre detí, dobré jedlo a priateľská atmosféra…
Aj tento rok sa spoločne podarilo zorganizovať 

pekné sobotné posedenie spojené s hrami detí, 
zábavou, športom a oddychom.

Pochutiny z grilu, výborný guláš a cukrovinky, 
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Mikuláš v Behynciach
Z dôvodu ťažkej situácie spôsobenej pandémiou, Mikuláš odmenil deti priamo v bezpečí domova. 

V nedeľu 5. 12. 2021 od 17:00 postupne prešiel celú dedinku. Deti ho čakali a tešili sa z jeho prí-
chodu a sladkej nádielky.

Pobožnosť pri kaplnke
V nedeľu 12.9 2021 sme sa po druhýkrát stretli pri kaplnke zasvätenej Sedembolestnej Panne 

Márii, ktorá sa nachádza v poli na pomedzí Behyniec a Radošiny. Po krátkej pobožnosti, ktorú viedol 
dekan Mons. Milan Kupčík, pokračovalo stretnutie v príjemnej atmosfére. Nechýbalo občerstvenie 
a dobrá nálada.

Vážska cyklomagistrála: 55km
Aj tento rok sme v  zastúpení všetkých ve-

kových kategórií úspešne absolvovali cyklo-
výlet. Tentokrát z Nového Mesta smer Trenčín 
a  následne cieľ trasy-historický kláštor Veľká 
Skalka. Čas oddychu bol obohatený odbor-
ným historickým výkladom o  danom mieste 

a  sv.  omšou. Po šťastnom návrate úsmev na 
tvárach detí dal peknú bodku za príjemným 
a športovým dňom.

Ďakujeme všetkým za účasť a pomoc pri or-
ganizácii i doprave bicyklov a vybavenia.

Uvítanie leta 2021 - Behynce
Radostné tváre detí, dobré jedlo a priateľská atmosféra…
Aj tento rok sa spoločne podarilo zorganizovať 

pekné sobotné posedenie spojené s hrami detí, 
zábavou, športom a oddychom.

Pochutiny z grilu, výborný guláš a cukrovinky, 

ktoré nezištne pripravili gazdinky boli čerešnič-
kou na torte toho večera.

Ďakujem za účasť a  hlavne všetkým ochot-
ným, čo pridali ruku k dielu za pomoc…
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Farské putovanie do Banskej Štiavnice
V stredu 21. 7. 2021 o 7:00 sa dva autobusy 

plné ľudí rôznych vekových kategórií presúvajú 
smer Banská Štiavnica, aby spolu zažili deň plný 
pekných chvíľ a zážitkov. Po výstupe na hrad Sit-
no a následne rozhľadňu na tomto vrchu nasle-
doval krátky oddych na Počúvadlianskom jaze-
re. Športovú časť dňa sme zakončili sv. omšou, 
ktorú celebroval náš dekan Mons. Milan Kupčík 

a  po prechádzke a  káve v  historickom centre 
tohto banského mesta, ktoré bolo v  roku 1993 
zaradené do zoznamu Svetového kultúrneho 
a  prírodného dedičstva Unesco nasledoval vý-
stup na Kalváriu. Bezpečný návrat domov vo 
večerných hodinách bol úspešnou bodkou za 
pekným dňom stráveným s milými ľuďmi.

Daň z nehnuteľností
Upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, že ak 

v priebehu roka 2021 a teda k 1. 1. 2022 nastala 
v ich vlastníctve zmena - predaj, kúpa, darovanie, 
právoplatnosť stavebného povolenia, kolaudácia, 
drobná stavba budovy, a  podobne, sú v  zmysle 
§ 18 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskor-
ších predpisov povinní podať daňové priznanie na 
Obecnom úrade vo Veľkých Ripňanoch, prípadne 
elektronicky najneskôr do 31. 1. 2022. Tlačivo na 
podanie daňového priznania je na stránke obce 
v časti tlačivá-daň z nehnuteľnosti.

Administratívne 
centrum 
v Behynciach

Obyvatelia Behyniec majú možnosť 
každý pondelok v čase od 13:00 hod. do 
15:30 využiť služby Administratívneho 
centra, ktoré je zriadené v  kultúrnom 
dome v Behynciach. Vybaviť môžete na-
sledujúce: osvedčenie podpisu, podanie 
žiadosti, zaplatenie dane a  poplatkov, 
podanie daňového priznania, vyhotove-
nie fotokópie a pod.

Zo života hasičov
Na záver roka sa Vám, ako už tradične, prihovárajú aj Vaši dobrovoľní hasiči, ktorí sa chcú s Vami 

podeliť o radosti aj starosti, ktoré sa udiali počas roka 2021.
Tak ako predchádzajúci, tak aj tento rok sa niesol v podobe rôznych obmedzení a opatrení, ktoré 

nás všetkých limitovali. Po neustálom testovaní, ktoré prebiehalo sústavne od začiatku roka aj 
vďaka našim hasičom, sa opatrenia s oteplením a príchodom leta mierne uvoľnili, čo sme hneď 
využili a začali trénovať a súťažiť. Ako každý, tak aj tento rok sme sa zúčastnili povinnej previerky 
pripravenosti, na súťaži v H. Obdokovciach.

V spolupráci so starostom obce a samaritánmi sme zorganizovali brigádu, na ktorej sme v našom 
háji očistili od suchých konárov dva 80-ročné ovocné stromy, ktorých okolie dlhé roky obrastalo 
inými náletovými drevinami. Stromy neskôr nádherne zakvitli, čo ocenili najmä včielky.

Začiatkom prázdnin sme si počas Obecného dňa pripomenuli podpis deklarácie zvrchovanosti 
Slovenskej republiky vatrou zvrchovanosti a počas dňa sme si pre deti pripravili rôzne prekvapenia. 
Ukrátené neboli ani deti z Behyniec, kde naši hasiči predviedli ukážku hasenia.

Aj tento rok sme zorganizovali Súťaž o Pohár Starostu obce Veľké Ripňany, ktorý bol už štvrtým 
ročníkom. Zasúťažili si deti a potom aj dospelí. Najskôr si zmerali sily detské družstvá, ktoré si 
zasúťažili v dvoch disciplínach, a to v štafete 8 x 50 m a potom aj v hasičskom útoku. Zo všetkých 
detských družstiev zvíťazili naše domáce dievčatá, avšak chlapci boli tiež výborní, aj napriek veľkej 
konkurencii. Po súťaži sme si užili bohatú tombolu a samozrejme, hasičskú penu. Ďakujeme všet-
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Farské putovanie do Banskej Štiavnice
a  po prechádzke a  káve v  historickom centre 
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zaradené do zoznamu Svetového kultúrneho 
a  prírodného dedičstva Unesco nasledoval vý-
stup na Kalváriu. Bezpečný návrat domov vo 
večerných hodinách bol úspešnou bodkou za 
pekným dňom stráveným s milými ľuďmi.

Zo života hasičov
Na záver roka sa Vám, ako už tradične, prihovárajú aj Vaši dobrovoľní hasiči, ktorí sa chcú s Vami 

podeliť o radosti aj starosti, ktoré sa udiali počas roka 2021.
Tak ako predchádzajúci, tak aj tento rok sa niesol v podobe rôznych obmedzení a opatrení, ktoré 

nás všetkých limitovali. Po neustálom testovaní, ktoré prebiehalo sústavne od začiatku roka aj 
vďaka našim hasičom, sa opatrenia s oteplením a príchodom leta mierne uvoľnili, čo sme hneď 
využili a začali trénovať a súťažiť. Ako každý, tak aj tento rok sme sa zúčastnili povinnej previerky 
pripravenosti, na súťaži v H. Obdokovciach.

V spolupráci so starostom obce a samaritánmi sme zorganizovali brigádu, na ktorej sme v našom 
háji očistili od suchých konárov dva 80-ročné ovocné stromy, ktorých okolie dlhé roky obrastalo 
inými náletovými drevinami. Stromy neskôr nádherne zakvitli, čo ocenili najmä včielky.

Začiatkom prázdnin sme si počas Obecného dňa pripomenuli podpis deklarácie zvrchovanosti 
Slovenskej republiky vatrou zvrchovanosti a počas dňa sme si pre deti pripravili rôzne prekvapenia. 
Ukrátené neboli ani deti z Behyniec, kde naši hasiči predviedli ukážku hasenia.

Aj tento rok sme zorganizovali Súťaž o Pohár Starostu obce Veľké Ripňany, ktorý bol už štvrtým 
ročníkom. Zasúťažili si deti a potom aj dospelí. Najskôr si zmerali sily detské družstvá, ktoré si 
zasúťažili v dvoch disciplínach, a to v štafete 8 x 50 m a potom aj v hasičskom útoku. Zo všetkých 
detských družstiev zvíťazili naše domáce dievčatá, avšak chlapci boli tiež výborní, aj napriek veľkej 
konkurencii. Po súťaži sme si užili bohatú tombolu a samozrejme, hasičskú penu. Ďakujeme všet-
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kým sponzorom za veľkú podporu.
Dospelí hasiči si zmerali sily v hasičskom úto-

ku. Naše ženy sa umiestnili na 2. mieste a muži 
na 3.mieste. Počas roka sme sa zúčastnili aj na 
hasičskej súťaži v Lužanoch, Zbrojníkoch a Ry-
banoch.

Na záver prázdnin si naši mladí hasiči zasúťa-
žili na detskej súťaži v Urminciach. Zmerali si sily 
v štafete, hasičskom útoku a v preteku jednot-
livcov. Dievčatá súťažili v  tomto roku v zložení: 
Nikola Chalániová, Lenka Chalániová, Dominika 
Ondrušková, Ema Plešivková, Aneta Chrástová, 
Ema Krešová, Mirka Šimková, Nina Krištofová, 
Nina Vlasáková. Chlapci súťažili v  zložení: Se-
bastián Vlasák, Kristián Vlasák, Angelo Novotný, 
Adrián Lakata, Patrik Rusnák, Benjamín Čertek, 
Peter Majgot, Michal Rodina a  Števko Julini. 
Dievčatá sa umiestnili na 3. mieste, chlapci ob-
sadili 4. miesto. V preteku jednotlivcov obsadi-
la 1. miesto Ema Plešivková a 3. miesto Nikola 
Chalániová, z  chlapcov obsadil 2. miesto Peter 
Majgot a  3. miesto Angelo Novotný. Ako naj-
mladší hasič bol ocenený Števko Julini.

V septembri sme organizovali 2. ročník Súťaže o putovný pohár hasičských družstiev s vozidlami 
Iveco Daily s posádkou piatich hasičov. Obhajobu prvenstva úspešne zvládlo družstvo z Veľkých 
Ripnian, ktoré sa opäť tešilo z putovného pohára. Celkové poradie: 1. miesto: Veľké Ripňany, 2. 
miesto: Kuzmice, 3. miesto: Stará Turá – Drgoňova dolina. Ocenení boli aj najmladší a najstarší hasič 
a tiež aj družstvo najstarších hasičov. Najmladším súťažiacim hasičom bol z DHZ Drgoňova Dolina – 
Martin Jarábek (14 rokov), najstarším súťažiacim hasičom bol z DHZ V. Ripňany – Vladimír Hertel 

(72 rokov). Družstvo najstarších hasičov bolo 
družstvo DHZ Veľké Ripňany č. 2 v zložení: Vladi-
mír Hertel, Jaroslav Brezovák, Peter Masarovič, 
Tomáš Filip a Patrik Herák, so súčtom rokov 233.

Počas našich súťaží nám asistenciu zdravot-
nej služby vykonávajú dobrovoľníci z  ASSR vo 
Veľkých Ripňanoch, za čo im patrí srdečná vďa-
ka. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na 
ďalšie ročníky.

Aj naďalej neustále pracujeme na rekonštruk-
cii hasičskej zbrojnice, ktorá si ešte vyžaduje 
práce na vonkajších priestoroch a fasáde. Naše 
poďakovanie patrí zamestnancom Komunálneho 
strediska, ktorí sú nám neustále nápomocní.

Rok 2021 si vyžadoval spolu 22 zásahov rip-
nianskych hasičov, z  ktorých bolo 18 technic-
kých výjazdov a 4 požiare, z nich posledný bol 
počas decembra v  ACHP Levice (silo), kde sa 
následkom iskier pri rezaní rekonštrukcie vznie-
til obilný prach.

A čo si zaželať do nadchádzajúceho roka? Iba 
ak len to, aby sme konečne prekonali obdobie 
neželaných vírusov a všetkých obmedzení, ktoré 
nás sprevádzajú už druhý rok, s očakávaním no-
vých a priaznivejších príležitostí. Želáme si, aby 
sme sa znova mohli tešiť z víťazstiev a spoloč-
ných stretnutí.

Za veľkú podporu v tomto roku ďakujeme sta-
rostovi obce a  Obecnému zastupiteľstvu obce 
V. Ripňany, všetkým sponzorom a priaznivcom, 
so želaním zdravia a spolupráce do nasledujú-
ceho roku. Poďakovanie patrí aj pánovi Jozefovi 
Kučerkovi, ktorý nás aj v tomto roku sprevádzal 
počas našich hasičských súťaží a  iných spolo-
čenských udalostí a zdokumentoval nám ich po-
mocou videa a fotografií.

Na záver Vám celá DHZ prajeme, aby ste Vy 
a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie v poko-
ji a bez obáv z požiarov. Zároveň Vám všetkým 
želáme pokojné prežitie vianočných sviatkov 
a veľa zdravia a úspechov v novom roku 2022.

Jaroslav Brezovák, predseda DHZ
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mladší hasič bol ocenený Števko Julini.
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Veľkých Ripňanoch, za čo im patrí srdečná vďa-
ka. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na 
ďalšie ročníky.

Aj naďalej neustále pracujeme na rekonštruk-
cii hasičskej zbrojnice, ktorá si ešte vyžaduje 
práce na vonkajších priestoroch a fasáde. Naše 
poďakovanie patrí zamestnancom Komunálneho 
strediska, ktorí sú nám neustále nápomocní.

Rok 2021 si vyžadoval spolu 22 zásahov rip-
nianskych hasičov, z  ktorých bolo 18 technic-
kých výjazdov a 4 požiare, z nich posledný bol 
počas decembra v  ACHP Levice (silo), kde sa 
následkom iskier pri rezaní rekonštrukcie vznie-
til obilný prach.

A čo si zaželať do nadchádzajúceho roka? Iba 
ak len to, aby sme konečne prekonali obdobie 
neželaných vírusov a všetkých obmedzení, ktoré 
nás sprevádzajú už druhý rok, s očakávaním no-
vých a priaznivejších príležitostí. Želáme si, aby 
sme sa znova mohli tešiť z víťazstiev a spoloč-
ných stretnutí.

Za veľkú podporu v tomto roku ďakujeme sta-
rostovi obce a  Obecnému zastupiteľstvu obce 
V. Ripňany, všetkým sponzorom a priaznivcom, 
so želaním zdravia a spolupráce do nasledujú-
ceho roku. Poďakovanie patrí aj pánovi Jozefovi 
Kučerkovi, ktorý nás aj v tomto roku sprevádzal 
počas našich hasičských súťaží a  iných spolo-
čenských udalostí a zdokumentoval nám ich po-
mocou videa a fotografií.

Na záver Vám celá DHZ prajeme, aby ste Vy 
a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie v poko-
ji a bez obáv z požiarov. Zároveň Vám všetkým 
želáme pokojné prežitie vianočných sviatkov 
a veľa zdravia a úspechov v novom roku 2022.

Jaroslav Brezovák, predseda DHZ

Jablone
Viac ako sto ročné ovocné stromy v  obci 

sa týčia na hranici katastrálnych území Veľ-
ké a Malé Ripňany za „Víšťanským hájom“. 
S  dobrovoľníkmi zo spolkov DHZ a  Sama-
ritánov sme urobili malú brigádu v  sobotu 
24.apríla, aby sme oslobodili tieto krásavice 
z divokého porastu. Dnes kvitnú už viac ako 
sto rokov do krásy.
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Parkovanie vozidiel na chodníkoch a zimná údržba
V súvislosti s plynulým zabezpečením zimnej údržby ciest pracovníkmi a mechanizmami obce, 

s poukázaním na opakujúce sa problémy s parkovaním vozidiel na miestnych komunikáciách 
a na chodníkoch (ulica Mlynská od križovatky s ulicou Topoľčianskou, Školská, Mládežnícka, 
Nová) Vás touto cestou vyzývame k rešpektovaniu pravidiel s využívaním dostupných parkova-
cích plôch. Preto Vás žiadame ponechajte voľnú šírku jazdných pruhov v zmysle zákona o cest-
nej premávke. Parkovať treba tak, aby:

a) nedošlo k poškodeniu vášho vozidla;
b) bol zabezpečený plynulý a bezpečný prejazd a činnosť vozidiel zimnej údržby.
inak v danom úseku nebude vykonaná zimná údržba.
Za posledné obdobie bolo vo viacerých častiach obce zistené, že sa dlhodobo parkuje s mo-

torovými vozidlami na chodníkoch tak, že zaparkované vozidlo znemožňuje plynulý prechod 
chodcov po chodníku (napríklad na uliciach Poštová, Hlohovecká, Piešťanská, Hlavná v Behyn-
ciach). Pri parkovaní na chodníkoch v obci dochádza takto k porušovaniu zákona o cestnej pre-
mávke, k zníženiu bezpečnosti a plynulosti premávky, ako aj k obmedzovaniu pohybu chodcov 
po chodníkoch. Chodci ako aj seniori a mamičky s kočíkmi musia často vozidlo obchádzať mimo 
chodníka resp. až na cestu.

Zákon pritom hovorí: „ak dopravným obmedzením, napr. obmedzujúcimi dopravnými 
značkami, nie je zakázané zastavenie a státie, tak je možné parkovať aj na chodníku, ak 
zvyšná voľná časť chodníka je najmenej 1,5 m

Pristúpili sme k  spracovaniu projektovej dokumentácie na osadenie dopravného značenia 
ohľadom obmedzenia rýchlosti, hmotnosti vozidla na nápravu, dopravného značenia zákazu stá-
tia a zastavenia na miestach kde sú účastníci cestnej premávky obmedzovaní stojacimi vozidla-
mi. Po schválení Dopravným inšpektorátom budú osadené dopravné značky.

Veríme, že toto upozornenie napomôže k bezproblémovej zimnej údržbe obce.
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Srdce na správnom 
mieste

Tam, kde sa nenájde pomoc u  kompetent-
ných, tam sa nájdu dobrí ľudia. Ďakujem vám, 
ktorí ste vrchnáčiky zbierali a  darovali ich Ja-
níčkovi.

Keď sme inštalovali kovové srdce na zber 
vrchnákov z PET fliaš ani sme netušili ako rýchlo 
sa bude zapĺňať. Nazbierali a odovzdali sme 11 
plastových vriec.

Veľká vďaka všetkým, ktorí sa do tejto pomoci 
pustili a neriešili komentáre o  vláde a o politi-
ke…

Spolupatričnosť a ochota urobiť iného človeka 
šťastným je totiž na prvom mieste. Pomohli sme 
mladej rodinke zo Štrby, ktorí si to nesmierne 
vážia. Pri odovzdávaní týchto plastových vrch-
nákov padli slzy na oboch stranách. Verím, že 
budeme v  zbere pokračovať a  zadosťučinením 
každému, ktorý si našiel čas a odovzdal aspoň 
jeden štuplík do kovového srdca tak pomohol 
rozohriať to ľudské…

P. S.: keď budete chcieť vrchnáky z PET fliaš odovzdať, 
neváhajte kontaktovať Katku Borbélyovú v Komunitnom cen-
tre Zastávka. Nazbierame ďalšiu krásnu kopu a doručíme ju 
Jankovi do Štrby.

P.  S. 2: ak máte chuť a  možnosť prispieť finančne na 
liečbu a rehabilitácie, Jankovi rodičia vám budú vďační. Info 
nájdete na stránke OZ Šikovníček Janko
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Alexander Urminský
čestný občan obce Veľké Ripňany

19. júna 2021 sa konalo v Komunitnom centre 
Zastávka slávnostné odovzdanie titulu „Čestný 
občan obce“ p.  Alexandrovi Urminskému. Na-
rodil sa vo Veľkých Ripňanoch 6. apríla 1941 
v nedeľu, manželom Aurélii a Júliusovi ako ich 
šieste dieťa. Vyštudoval elektrotechnickú prie-
myslovku v  Bratislave. Od roku 1964 bol za-
mestnaný v podniku Mlyny a cestovinárne Pieš-
ťany. V Ružovom Mlyne pracoval pán Urminský 
od roku 1980 ako technický námestník až do 
roku 1991. S manželkou Máriou, vychovali dve 
deti, syna Martina a dcéru Alexandru a dnes mu 
robia radosť traja vnuci a vnučka. Od roku 1969 
ja členom Klubu filatelistov Piešťany. Zo zbierok 
známok vytvoril dva exponáty:
• Mince a bankovky na poštových známkach.
• Mlyny v tzv. otvorenej triede. 

Tieto vystavoval od roku 1999 na výstavách: 
na Slovensku, v  Českej republike, v  Poľsku, 

v  Maďarsku, v  Rakúsku, v  Spojených štátoch 
amerických, vo Francúzsku. 

Za túto kolekciu získal strieborné medaily na 
Svetovej výstave vo Washingtone a na Výstave 
európskych filatelistov v Paríži.

Za prácu vo filatelistike a v numizmatike, bol 
niekoľkokrát ocenený. No svoje vedomosti zúro-
čil aj v knižných podobách, kde bol jedným zo 
spoluautorov monografie obce Veľké Ripňany 
v  roku 2006. V  roku 2009 získal ocenenie za 
kultúrny počin roka 2009 svojou knihou Údolím 
Radošinky. Od primátora mesta Piešťany bol 
dvakrát ocenený ako osobnosť roka, za kultúru 
a históriu. Na základe Uznesenia č. 5. zo dňa 16 
marca 2021 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých 
Ripňanoch jednohlasne udelilo ocenenie „Čest-
ný občan obce Veľké Ripňany“ za kultúrny prínos 
a prezentáciu rodnej obce doma a v zahraničí.
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Alexander Urminský
čestný občan obce Veľké Ripňany

v  Maďarsku, v  Rakúsku, v  Spojených štátoch 
amerických, vo Francúzsku. 

Za túto kolekciu získal strieborné medaily na 
Svetovej výstave vo Washingtone a na Výstave 
európskych filatelistov v Paríži.

Za prácu vo filatelistike a v numizmatike, bol 
niekoľkokrát ocenený. No svoje vedomosti zúro-
čil aj v knižných podobách, kde bol jedným zo 
spoluautorov monografie obce Veľké Ripňany 
v  roku 2006. V  roku 2009 získal ocenenie za 
kultúrny počin roka 2009 svojou knihou Údolím 
Radošinky. Od primátora mesta Piešťany bol 
dvakrát ocenený ako osobnosť roka, za kultúru 
a históriu. Na základe Uznesenia č. 5. zo dňa 16 
marca 2021 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých 
Ripňanoch jednohlasne udelilo ocenenie „Čest-
ný občan obce Veľké Ripňany“ za kultúrny prínos 
a prezentáciu rodnej obce doma a v zahraničí.

OFK Veľké Ripňany

Mužstvo sa po dvoch rokoch pôsobenia v V.
lige predstavilo v  ročníku 2021/2022 o súťaž 
nižšie v VI lige a bolo vidieť vo viacerých zá-
pasoch, že mladší chalani nazbierali potrebné 
skúsenosti. Takmer v každom zápase sme mali 
herne a kondične navrch. Smolu nám prinies-
la druhá polovica sezóny, kedy sa nazbierali 
zranenia, vypadlo sa z  tréningového procesu 
a z posledných štyroch kôl sme získali iba je-
den bod, a  tak zimujeme na 7.mieste. Adam 
Štetka ako kapitán mužstva s 19 gólmi sa stal 
v  jesennej časti najlepším strelcom. Redakcia 
MY - Topoľčany.sk o  ňom napísala: „Kapitán 
tímu a  jednoznačne s 19 gólmi najlepší stre-
lec súťaže VI. ligy. Skúsenosti v minulých se-
zónach naberal v V. lige Stred, teraz je lídrom 

tímu z Veľkých Ripnian. 
V  okrese Topoľčany 
patrí medzi najlepších 
útočníkov. Na jeseň 
strelil presnú polovicu 
všetkých gólov OFK“.

Dorast s  pomerne 
mladými hráčmi po-
stupne naberá potrebné 
skúsenosti a  je len otázkou času, kedy bude 
v tabuľke aj výkonnostne rásť.

Žiakom U“15“ a U“11“ by som chcel poďa-
kovať za reprezentovanie obce, rovnako aj ro-
dičom, ktorí nezištne pomáhajú a bez ktorých 
by to nešlo. Chcem poprosiť chlapcov, aby sa 
v tejto náročnej dobe pokúsili viac kamarátov 

A mužstvo - horný rad zľava: Dalibor Halo, Dušan Krasňanský, Martin Borbély, Tomáš Frťala, Adam Štetka, Matej 
Štetka, Filip Bosý, Samuel Szkubán
Dolný rad zľava: Sebastián Svorad, Marcel Fábry, Adrián Pagáč, Ján Hubinský, Sebastián Ozimák

Adam Štetka

starí páni Veľké Ripňany - Devínska Nová Ves počas hodového zápasu
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stiahnuť na svoju stranu a prišli im ukázať, ako 
sa hrá a bojuje na ihrisku.

Ako predseda klubu by som chcel poďa-
kovať za poskytnutú pomoc na rozvoj v  roku 
2020 obci Veľké Ripňany a PD Radošinka Veľ-
ké Ripňany. Sme vďační, že sme spoločnými 

silami opäť mohli zvelaďovať náš stánok.
Do nového roka prajem všetkým futbalis-

tom, ale aj funkcionárom a priaznivcom futba-
lu všetko len to najlepšie, hlavne veľa zdravia 
a nech každý do nového roka vstúpi tou správ-
nou nohou.  Tomáš Frťala

Dorast: Prvý rad zľava: Adam Štetka - tréner, Tomáš Šlosárik, Timotej Pánik, Frederik Svorad, Patrik Lukáč, Dávid 

Havlíček, Alex Petrík, Adrián Pánik, Martin Borbély - tréner
Druhý rad zľava: Richard Beňo, Samuel Siget, Oliver Gajdica, David Benkovský, Filip Krištof, Šimon Masarovič, Matúš 
Frťala, Tretí rad zľava: Marek Besedič, Kristián Vavrinec

HORE

Utorok, 14. decembra, 2021 Meniny má Branislava, Bronislava Prihlásenie

HORE

Utorok, 14. decembra, 2021 Meniny má Branislava, Bronislava Prihlásenie

HORE

Utorok, 14. decembra, 2021 Meniny má Branislava, Bronislava PrihlásenieUtorok, 14. decembra, 2021 Meniny má Branislava, Bronislava Prihlásenie

U11 prípravka

U19 starší dorast

Dospelí U15 starší žiaci
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Spoločenská rubrika za rok 2021
Narodili sa:
Michalaková Linda
Vavrečková Adela
Oravcová Jasmína
Slamka Rudolf
Csóka Ester
Barátová Natália
Pňačeková Lenka
Kliment Matias
Ondreička Oliver

Gancarčíková Simona
Rejňák Jakub
Belobrad Adam
Pecháčová Lenka
Pecháčová Nina
Nagy Leona
Horváthová Rebeka
Ďuro Vladimír
Svíčka Matias

Gerši Richard
Adamčík Jakub
Dubná Karolína
Dubná Emily
Hertelová Valéria
Kupcová Lucia
Hertel Matteo
Bajzík Tomáš
Bubla Tomáš

Černická Agáta
Fico Matúš
Beliansky Marko
Šlosárik Matúš
Orlický Damián
Danišíková Alisia

Vitajte medzi nami!

Opustili nás:
Božena Hubinská
Irena Herdová
Eduard Marušic
Angela Poništová
Jozef Prostredný
Mgr. Anna Gulabová
Veronika Nehézová
Bernardína Osúchová
Irena Mazáková
Lýdia Pavlíková

Štefan Herák
Mária Bachratá
Ján Pavlovič
Oľga Repová
Eva Frťalová
Irena Sýkorová
Zdenek Nemec
Terézia Matejovičová
Filomena Kubíková
Ján Králik

Alfonz Močko
Angela Repková
Rudolf Kukla
Peter Čičmiš
Robert Plšek
Mária Grolmusová
Marián Gregorička
Elena Magová

Spomíname!

Manželstvo uzavreli:
Matej Barantal a Monika Jakubičková
Jaroslav Polák a Simona Petríková
Jaroslav Hudák a Radka Mihalíková
Tomáš Bubla a Lenka Hlobiková
Matej Štetka a Adriána Krošláková
Michal Dubný a Svetlana Rodinová
Filip Hromádka a Mgr. Dominika Mazáková

Martin Vavreček a Lenka Balážiková
Peter Zachar a Mgr. Zuzana Masarovičová
Ľuboš Brezovský a Bc. Dominika Majgotová
Milan Lacika a Martina Cifrová
Andrej Cabaj a Monika Plešková
Jozef Fronc a Michaela Bosá
Blahoželáme!

HORE

Utorok, 14. decembra, 2021 Meniny má Branislava, Bronislava Prihlásenie

HORE

Utorok, 14. decembra, 2021 Meniny má Branislava, Bronislava Prihlásenie

U19 starší dorast

U15 starší žiaci
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Okrúhle životné jubileá oslavujú:
Mokoš Roman
Lipár Róbert

Ondrášek Andrej
Orlický Patrik

Oravec Roman
Ponteš Marek

Kondrla Marián
Chalupka Marián
Borbély Vojtech

Rybanský Jaroslava
Grmanová Miriam

Bosá Danka
Plešková Angelika
Lendelová Jarmila

Kubalová Anna
Repková Erika
Hertelová Jana

Martináková Jana
Frťalová Martina
Vetríková Janka
Hubinská Medea
Balážik Miroslav
Hubinský Jozef
Balážik Peter

Madaras Juraj
Štetková Eva

Beláňová Liliana
Vlasák Ivan

Podoba Miloš
Besedič Martin

Brezováková Beáta

Golis Ivan
Oravec Miroslav

Chaláni Jozef
Csomorová Xénia
Zelinková Dana

Machovičová Ľubica
Kupec Eduard

Havlíček Radovan
Krogmann Pavel

Belobradová Janka
Chaláni Ľubomír
Sajtlerová Sylvia

Belobradová Darina
Szkubanová Bibiána

Svorad Drahomír
Heráková Darina

Grman Jozef
Stiene František
Judák Miroslav
Hanzlík Jozef
Kubala Ivan

Valková Jana
Štefkovič Milan

Gerši Pavel
Lendelová Eva

Brezovák Jaroslav
Nosál Pavol

Kolková Soňa

Holienčin Miroslav
Gogola Ľubomír

Mgr. Antolová Alena
Bachratý Ján

Lendelová Ľudmila
Mateičková Daniela

Kováč Jozef
Ozimák Rudolf
Dubná Emília
Marko Jozef

Ing. Pravdová Ľudmila
Beláň František
Marková Beáta

Karvayová Alžbeta
Košíková Zita
Bosý Jozef

Ing. Bosá Magdaléna
Stanko Vladimír
Lanferová Ľuba
Minarovič Milan

Krystýnková Alena
Bosá Viera

Vlasák Marián
Zelísková Katarína

Krupa Daniel
Pleška Peter

Jakubička Pavel
Majtenyiová Mária
Pecháčová Mária

Bobula Milan
Obermajer Rudolf

Kynčl Pavel
Bachratá Božena
Frťalová Kamila

Štrausová Helena
Barátová Emília

Rybanský Ľudovít
Pecháč Ladislav

Balážik Juraj
Hubinský Dušan
Chalániová Eva

Antalík Albín
Močko Ľuboš

Balážiková Růžena
Pajgert Milan

Plachý Ľubomír
Majchrák Karol

Ing. Csóka Melichar
Tarda Ladislav

Balážiková Mária
Bečková Daniela

Machovičová Margita
Hubinský Milan

Švihoríková Alžbeta
Kúdelová Edita
Michálik Oskár
Hubinský Ján

Mazaňová Margita
Adamkovičová Eva

Zelíska Jozef
Kučerka Jozef

Šlosáriková Helena
Bilenný František

PaedDr. Lesayová Valéria
Nováčik Ján

Kučerková Helena
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Okrúhle životné jubileá oslavujú:
Karvayová Alžbeta

Košíková Zita
Bosý Jozef

Ing. Bosá Magdaléna
Stanko Vladimír
Lanferová Ľuba
Minarovič Milan

Krystýnková Alena
Bosá Viera

Vlasák Marián
Zelísková Katarína

Krupa Daniel
Pleška Peter

Jakubička Pavel
Majtenyiová Mária
Pecháčová Mária

Bobula Milan
Obermajer Rudolf

Kynčl Pavel
Bachratá Božena
Frťalová Kamila

Štrausová Helena
Barátová Emília

Rybanský Ľudovít
Pecháč Ladislav

Balážik Juraj
Hubinský Dušan
Chalániová Eva

Antalík Albín
Močko Ľuboš

Balážiková Růžena
Pajgert Milan

Plachý Ľubomír
Majchrák Karol

Ing. Csóka Melichar
Tarda Ladislav

Balážiková Mária
Bečková Daniela

Machovičová Margita
Hubinský Milan

Švihoríková Alžbeta
Kúdelová Edita
Michálik Oskár
Hubinský Ján

Mazaňová Margita
Adamkovičová Eva

Zelíska Jozef
Kučerka Jozef

Šlosáriková Helena
Bilenný František

PaedDr. Lesayová Valéria
Nováčik Ján

Kučerková Helena

Vičanová Alena
Tupá Magdaléna
Múčková Irena

Mgr. Bartoníková Alžbeta
Machovič Július
Štefíková Božena
Ing. Ondrej Ján
Močko Marian
Belková Emília
Sujová Daniela
Lisý Slavomír

Balážiková Marta

Belková Veronika
Močková Mária

Bernátová Anna
Sigetová Mária

Mikulová Helena
Rybanský Jozef

Nováčiková Anna
Buknová Marta
Ivanová Emília

Marušicová Anna
Rácová Mária

Holienčinová Mária

Frťalová Marta
Belobradová Mária

Frťalová Valéria
Bisáková Veronika

Dobrovodská Helena

Gratu
lujeme!
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ASSR & SOS gombík
Domáce tiesňové volanie

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky 
(ASSR) je neverejným poskytovateľom sociál-
nej služby DTV – domáce tiesňové volanie/SOS 
gombík, ktorá je v Zákone o sociálnych službách 
defi novaná ako sociálna služba s  použitím te-
lekomunikačných technológií  – monitorovanie 
a signalizácia potreby pomoci.

Služba DTV/SOS gombík, podporuje nové so-
ciálne trendy v Európe, spojené so sociálnou in-
tegráciou ľudí. Snahou samaritánov je, aby klient 
čo najdlhšie využíval pre svoj pobyt vlastné do-
máce prostredie a  za pomoci rodiny, okolitého 
sociálneho prostredia alebo profesionálov, mal 
zaistenú pomoc v  prípade akejkoľvek krízovej 
situácie.

Služba DTV/SOS gombík je dôležitým kompo-
nentom v sieti sociálnych služieb na Slovensku. 
Jej hlavným cieľom je znížiť zdravotné a  soci-
álne riziká starších alebo postihnutých osôb, 
pre ktoré štyri steny vlastného domova často 
znamenajú riziko nebezpečenstva. Hlavným 
prínosom tejto služby je jednoduché ovládanie 
a  najmä skutočnosť, že v  prípade potreby sa 
klient vždy dovolá pomoci. SOS gombík pomáha 
zdravotne postihnutým osobám a  seniorom vo 
vysokom veku prežiť svoj život dôstojne, podľa 
svojich prianí a v prirodzenom prostredí.

Monitoring a  signalizáciu potreby pomoci 
zabezpečuje dispečing ASSR, ktorý spĺňa naj-
náročnejšie kritériá pre prijímanie tiesňových 
hovorov. Dispečing ASSR pracuje v  režime ne-
pretržitej prevádzky - 24/7.

Od 8. 6. 2020 je ASSR, s. r. o. registrovaným 
sociálnym podnikom.

Nenahraditeľné skúsenosti:
ASSR úspešne ponúka túto službu už 12 ro-

kov. Spolupracuje s  mnohými samosprávami 
miest po celom Slovensku a  poskytuje službu 
hlavne k spokojnosti ich občanom (napr. Brati-
slava -Petržalka, Bratislava-Staré Mesto, Bra-
tislava - Ružinov, Bratislava -Podunajské Bis-
kupice, Brezno, Senec, Senica, Piešťany, Nitra, 
Vráble, Zlaté Moravce, Galanta, Trnava, mestá 
a obce Trnavského kraja, Partizánske, Hlohovec, 
Lučenec, Žilina, Vysoké Tatry, Stará Ľubovňa, 
Prešov…).

ASSR patrí, v  rámci medzinárodnej organi-
zácie Samaritan International, do siete sama-
ritánskych organizácií, ktoré majú vo svojom 
portfóliu rovnakú sociálnu službu už desaťročia. 
Umožňuje to plodnú diskusiu, výmenu najlepších 
príkladov z praxe, resp. informácie o novinkách, 
výhodách, nevýhodách…

Vzhľadom na výhodnosť služby počas „Korona 
krízy“ sa záujem miest a obcí o tento typ služby 
ešte zvýšil




