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Milostiplné a požehnané vianočné sviatky.
Nech sa v našich srdciach zrodí Láska,
ktorá prišla na tento svet
a nech pretrváva náš každodenný život.
Nech nás Betlehemské Dieťa poteší,
veď je to Emanuel, Boh s nami.

Želá Milan Kupčík
farár z Radošiny
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Priicháádzaa sviiatoočnýý čaas,
naa ktorý sa dlho teší kažždýý z nás.
Vôôňa kolááčovv vôôkol sa rozlliehha,
Vianoočnej nállade kažždýý
z nás podlliehaa.
Zaabuudnimee na sm
mútook, zanec
echaajme zvvady,
buďme k sebe milí, dobbrí a majme sa raddi.
Priššiel čass Viianočnýý, zvvončeek tíškoo cinnkáá,
kažždéé mu saa spplní túžžba, asppoň mallilinnká.
Šťťasttné a veselé želajjme si sppoluu,
ečernném
mu sttoluu.
a potom spooloočne k Šteddroveč
Naa Viannocee, keď svet stíchhne,
ech Vá m Božžie dieť
eťa vdd ýchhne,
nec
pokkoj, radossť, dobrúú vooľu
a nieelen v túto svätú chvííľu,
ale kažžd ý deňň v Novom rooku 20211.
To Vám praje starosta obce,
poslanci Obecného zastupiteľstva,
pracovníci Obecného úradu
a redakčná rada
Ripňansko-Behynského občasníka
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VO VEĽKÝCH RIPŇANOCH
Obecné zastupiteľstvo (OZ) vo V. Ripňanoch na prvom
zasadnutí v roku 2020 dňa 02.apríla prerokovalo :
1. informáciu o predložených projektoch o nenávratných
ﬁnančných príspevkoch (NFP) a informáciu o realizovaných
projektoch v roku 2020, ktoré poslanci vzali na vedomie
2. Žiadosť Jozefa Janička, bytom Považany 228, o odkúpenie pozemku CKN č.179/1 , CKN 178/1 na LV 229 v k.ú.
Behynce vo vlastníctve obce. Pozemok nachádzajúci sa pri
4-bytovej jednotke Hlavná 134, ktorý užíva a udržiava. OZ
navrhlo vypracovanie GP na náklady žiadateľa a navrhujú
odkúpiť spoločenstvu bytov celú výmeru, ktorú užívajú.
3. zámennú zmluvu s PD Radošinka V. Ripňany z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9 odst.8 písm.e) zákona o majetku obcí a dodatok č.1 k tejto zámennej zmluve/
viď.web stránka obce/. Zdôvodnenie -pozemky sú dlhodobo
užívané obcou. Poslanci OZ zámennú zmluvu s PD Radošinka schválili.
4. interpelácia poslancov : Lesay Miroslav - úprava okolia priestoru Administratívneho centra Behynce, výsadba
stromčekov, – čistenie krajníc ciest – zabezpečiť ﬁrmu na
orezanie orecha, Okružná ul. a osloviť vlastníka pozemku
5. Poslanci OZ schválili názov novej ulice – Orechová
v zmysle zákona č.369/1990Zb.§4 ods.5 písm.a) bod 1
a §6, ktorá naväzuje na ulice Malinová a Nová.
Druhé zasadnutie OZ sa konalo 9.júna 2020, v Kultúrnom dome vo V. Ripňanoch
Poslanci prerokovali nasledovné :
a) informáciu o vývoze odpadu na Zberný dvor vo Veľkých Ripňanoch, o druhu a množstve odpadu, ktoré môžu
občania V. Ripnian vyvážať na zberný dvor je zverejnená na
web stránke obce a tiež priamo ako info na zbernom dvore
b)informáciu o tvorbe nelegálnych skládok odpadu
v obci. Napriek tomu ,že v obci je vybudovaný zberný dvor
a prebieha separovaný zber odpadu v obci sa tvoria nelegálne skládky najmä pod Vieskou, za Vinohradskou ulicou
- slivková cesta a v bývalej pieskovej bani .
Dňa 25.mája 2020 zasadala Komisie pre územné
plánovanie, stavebnú činnosť v obci, verejného poriadku
a ochrany životného prostredia, kde bola prerokovaná nelegálna skládka odpadu v priestoroch pieskovej bane. Zistení
vývozcovia odpadu boli následne vyzvaní starostom obce
na odstránenie odpadu. K dnešnému rokovaniu obecného
zastupiteľstva bol odpad vyzvaných občanov odvezený. Na
predchádzanie takýchto nelegálnych skládok bolo navrhnuté v spolupráci s PD Radošinka Veľké Ripňany vybudova-

nie závor v extraviláne obce, monitorovanie pieskovej bane
fotopascami.
c) Žiadosť Belákovej Janky, Šurianky 226 o kúpu stavebného pozemku. Uvedená žiadosť bola zaradená do poradovníka, lebo v súčastnosti obec nedisponuje stavebnými
pozemkami.
d) Žiadosť Olivera Vlčeka, Ľ. Zúbka 3349/21, Hlohovec
o odkúpenie časti pozemku EKN č.706/1 v k.ú. Veľké Ripňany. Podľa geometrického plánu (GP) bola vytvorená nová
parcela CKN č.711/84 zast. plochy a nádvoria o výmere 535
m2. OZ schválilo prevod pozemku parc. podľa § 9a ods. 8
písm. b/ zákona č.138/1991 Zb. z. o majetku obcí ,z dôvodu prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, t.j.
schváli zmluvu za cenu obvyklú, nie je tu povinnosť vypracovať znalecký posudok. Cena za m2 pozemku vo výške
5,00€, v celkovej sume 2675,00€.
e) Žiadosť Juliany Lesayovej a Ing. Mariána Lesaya,
V. Ripňany, o odkúpenie pozemku CKN č.83/13- vodná
plocha v k.ú. Veľké Ripňany o celkovej výmere 35 m2.
Poslanci OZ schválili prevod podľa § 9a ods. 8 písm. b/
zákona č.138/1991 Zb. z. o majetku obcí ,z dôvodu prevodu
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, t.j. schváli zmluvu
za cenu obvyklú, nie je tu povinnosť vypracovať znalecký
posudok. Cena za 1 m2 pozemku vo výške 5,00 €.
f) Žiadosť Štefánie Benovičovej, V. Ripňany o odpustenie
nájmu v prevádzke Pohostinstvo Papuča, počas trvania mimoriadnej situácie - COVID-19.
g) Žiadosť Petra Grznára – Hostinec u Raka Behynce o odpustenie nájmu z dôvodu mimoriadnej situácie
COVID-19, kde podľa nariadenia ÚVZ SR musela byť prevádzka zatvorená.
h)Žiadosť ﬁrmy DENTIM s.r.o., Piešťany, o odpustenie
nájomného za priestory počas obdobia druhého a tretieho štvrťroka 2020, v dôsledku poklesu obratu za obdobie
COVID-19.
Poslanci OZ súhlasili s odpustením nájomného pre Pohostinstvo Papuča, Hostinec u Raka, pre
Dentim s.r.o. za mesiace apríl a máj 2020 vo výške 50% v termíne od 14.03.2020 do 31.05.2020.
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Dňa 08. októbra 2020 sa konalo tretie zasadnutie OZ,
kde sa poslanci prerokovali:
1) informáciu o pripravovaných projektoch a projektových zámeroch: projektový zámer na Cyklochodník s prepojením na Malé Ripňany / Behynce, Nové verejné osvetlenie
s miestnym rozhlasom pre ulicu Orechová osadenie 8 ks
stĺpov verejného osvetlenia s osvetlením v dĺžke 400 m,
ktoré obec realizuje z vlastných prostriedkov. Z Enviromentálneho fondu nákup komunálneho vozidla - predloženie
Žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2021 z oblasti
ochrany ovzdušia A3 – „Nákup komunálneho vozidla pre
zlepšenie kvality ovzdušia.“ Vypracovanie architektonickej
štúdie na podanie zmien a doplnkov do územného plánu
obce (ÚPO). Podaní žiadosti na zriadenie Obecného sociálneho komunálneho obce.
2) Správu hlavnej kontrolórky č. 2020/1- kontrola účtovných dokladov, dodržiavanie účtovných postupov, vedenie
pokladničnej agendy, ceniny, bankové účty, plnenie príjmov
a čerpanie výdavkov a ﬁnančné operácie obce - predmetné obdobie I. polrok 2020 - overenie objektívneho stavu
kontrolovaných skutočností so zameraním na dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení
s ﬁnančnými prostriedkami a majetkom obce.
3) Správu hlavnej kontrolórky č.2020/2- kontrola platných nájomných zmlúv-predmetom bolo overiť stav v oblasti
uzatvárania nájomných zmlúv, súlad obsahu a náležitostí
nájomných zmlúv
4) úpravu rozpočtu za rok 2020 jej zapracovanie do rozpočtu v príjmovej časti návratnú ﬁnančnú výpomoc z MF
SR vo výške 40.779 € ako výpadok dane z príjmu fyzických
osôb, ktorý sa začne splácať v roku 2024. Čerpanie rezervného fondu vo výške 30.000 € v rozpočte na rok 2020 bolo
schválené čerpanie vo výške 15.000 € a navýšenie čerpania o 15.000 € do konca kalendárneho roka.
5) Žiadosť Lukáša Kôpku, V. Ripňany- Behynce o povolenie prechodu cez parcely EKN č.1058/1 a CKN č.1087/1,
ktoré sú vo vlastníctve obce a nachádzajú sa v susedstve
s parcelou EKN č.1062/1 ktorá je vo vlastníctve žiadateľa
a k uvedenej nehnuteľnosti nevedie iná vhodná prístupová
cesta. Poslanci OZ súhlasili s výhradou, že žiadateľ vypracuje zmluvu zriadení vecného bremena a správny poplatok
hradí v plnej výške.
Obec Veľké Ripňany sa nebude podieľať ﬁnančne na výstavbe komunikácie a inžinierskych sieti.
6) Žiadosť Martina Lanfera, V. Ripňany-Behynce o odkúpenie pozemkov: parcela EKN č.63/1 a parc. EKN č.63/2,
ktoré sa využívajú ako príjazdová cesta k jeho rodinnému
domu. Nakoľko uvedené pozemky užíva v dobrej vôle a nerušene iba žiadateľ a obec tieto pozemky neužíva. Poslanci
OZ schválili predaj parciel podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona o majetku obcí - prevod pozemku zastavaného stavbou

vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou a za cenu obvyklú 5,00 €/1m2, v celkovej hodnote
3.670,00 €.
7) Žiadosť Vanessa Mozolová, V. Ripňany, o prenájom
priestorov v zdravotnom stredisku Veľké Ripňany na poskytovanie kozmetických služieb. Poslanci OZ zaujali nasledovné stanovisko k žiadosti : Uvedená žiadosť je zaevidovaná,
nakoľko nájomné vzťahy s nájomcami sú stále platné
a v súčasnej dobe nie je známe, ako sa bude po výstavbe
nového zdravotného strediska pokračovať s nájomnými
zmluvami súčasných nájomcov, bude to predmetom rokovania až po výstavbe CIZS.
8) Žiadosť Lenky Mozolovej, Kaderníctvo V. Ripňany
o odpustenie nájmu v prenajatých priestoroch na zdravotnom stredisku za obdobie 11.03. do 06.05.2020 z dôvodu
zatvorenej prevádzky. OZ schvaľuje žiadosť o odpustenie
nájmu v prenajatých priestoroch na zdravotnom stredisku
za obdobie 11.03.do 31.05.2020 z dôvodu mimoriadnej
situácie /COVID-19/ , kedy došlo k zatvoreniu prevádzky.
9) Žiadosť Tomáša Vadrnu a manželky Ing. Adriany Vadrnovej, o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce - parcely CKN č.160/17 o výmere 69 m2,parcela CKN č.160/10
o výmere 325 m2, parcela EKN č.160/1 o výmere 288 m2.
Poslanci OZ súhlasili s podmienkou vypracovania GP
a rozdelenia parcely EKN č.160/1 , ktorú obec nevyužíva
a v budúcnosti ani využívať nebude. Na uvedenej parcele
EKN č.160/1 sa nachádza nehnuteľnosť /Beckstedtová pajta/ o povolenie zbúrať nehnuteľnosť, požiadala obec stavebný úrad ,vzhľadom na jej havarijný stav.
Po odstránení stavby vyzve obec žiadateľov /Vadrna a
Brenessel/ na spracovanie GP a podľa dohody o zameranie nehnuteľnosti s tým že im bude táto nehnuteľnosť odpredaná podľa §9a ods.8 písm. b/ zákona o majetku obcí z dôvodu prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
10) Žiadosť Petra Szkubana, V. Ripňany o posúdenie
poplatku za kanalizáciu ,vzhľadom na vybudovanie vlastnej
prečerpávacej šachty, s čím sú spojené poplatky za samotnú prečerpávaciu šachtu, elektrinu, údržbu a prípadne
opravy, ktoré si musia hradiť sami. Poslanci OZ nesúhlasili
so žiadosťou na odpustenie poplatku za kanalizáciu, nakoľko
na stanovenie poplatku za kanalizáciu je vypracovaná smernica obce, ktorá by sa musela zmeniť. Pri súčasnom paušálnom poplatku nie je ekonomicky možné, aby si uplatňovali
domácnosti dotáciu na prípojku splaškovej kanalizácie.
11) Žiadosť Jána Brenessela a manž. Ivety V. Ripňany,
o odkúpenie pozemku - časti, parcela EKN č.160/1 zastavané plochy a nádvoria, poslanci OZ súhlasili s podmienkou
ako pri žiadosti Tomáša Vadrnu a manž. Adriany Ing.
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12) Žiadosť ﬁrmy Ju a RO V. Ripňany-Behynce, o odstránenie stromov (topoľ biely 8 ks a hrab 1 ks) v areáli futbalového ihriska Behynce. V prípade odstránenia je potrebné
požiadať obec o vydanie rozhodnutia odstránenia drevín
na náklady žiadateľa. Poslanci OZ súhlasili s odstránením
drevín topoľ biely na parcele EKN č.258 orná pôda o výmere 2194 m2, kde obec Veľké Ripňany je vlastníkom v podiele
2/3, na parcele EKN č. 259 orná pôda o výmere 2676 m2
v podiele 1/10, na parcele EKN č.261 orná pôda o výmere
5086 m2 v podiele 37/200. Na opílenie /odstránenie/ hrabu
pred ﬁrmou JU a RO je potrebné odborné vyjadrenie dendrológa v zmysle platnej vyhlášky MŽP SR č.24/2003 o spoločenskom ohodnotení drevín v znení neskorších predpisov.
Po vydaní rozhodnutia je možné stromy odstrániť na náklady žiadateľa, ako je uvedené v žiadosti. Obec v uvedenom
prípade bude postupovať v zmysle zákona č.356/2019 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny. Keďže dreviny sa nachádzajú
na pozemkoch, kde viacej vlastníkov, je potrebné postupovať verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obce. Tu bude zverejnený postup a v prípade odstránenia drevín až následne
môže obec vydať rozhodnutie, ak nebudú voči zámeru
vznesené námietky .
13) Žiadosť Vladimíra Kúdelu a Viliama Obucha, Veľké
Ripňany o doplnenie zmien do územného plánu obce,
nakoľko ako vlastníci pozemkov majú zámer budovanie

rodinných domov na hranici intravilánu a extraviláne obce
v lokalite Prvý klas. Jedná sa o parcelu CKN č.749/2. Uvedená lokalita je čiastočne zahrnutá v ÚPO Veľké Ripňany.
Pri spracovaní štúdie a doplnenie dodatkom č.3 ÚPO bude
menovaných navrhnutá. Pripomienkové konanie k zmenám
a doplnkom č.3 bude zverejnené na mieste obvyklom(úradná tabuľa obce a web. sídlo obce)
14) Žiadosť Michaely Sopkovej a manž. Jozefa, Veľké
Ripňany, o posúdenie ceny pozemku. Odpredaj pozemku
o výmere 100 m2, bol schválený OZ dňa 25.08.2018, uznesením č.5/2018 v bode 6 a) so zdôvodnením – cena podľa
znaleckého posudku, čo je diskriminačné. Poslanci OZ
schvaľujú zrušenie tohto uznesenia a nahradiť ho novým
schválením OZ, kde pri predaji pozemku sa stanovuje cena
obvyklá v obci, t.j. 5,00 €/1m2 a celková hodnota pozemku
je 500,00 €.
15) Poslanci OZ súhlasili s objednaním služieb od ﬁrmy
SEZAKO na vykonanie dymových skúšok splaškovej kanalizácie, nakoľko je neprípustné a zakázané napojenie z
dažďových zvodov do splaškovej kanalizácie.
16) OZ schvaľuje – vznik odberného miesta pre pneumatiky z osobných motorových vozidiel a motocyklov zo
Zberného dvora obce Veľké Ripňany ﬁrmou ELTMA / ELT
Management Company Slovakia s.r.o./, Vajnorská 171/A,
831 04 Bratislava a to bezodplatne.

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Aký bol rok 2020 ?
Blíži sa záver roku 2020 a je treba bilancovať.
Čo všetko sa nám podarilo a to, s čím sme neboli
spokojní, je treba napraviť. Nechcem hodnotiť negatívne udalosti, nedá mi aby som nespomenul aj tie
udalosti, ktoré boli spojené s COVID 19. No nebudem
hovoriť o tom, čo dennodenne počúvate a pozeráte
v médiách. Vďaka všetkým čo pomohli a čo pracovali
aj v tomto ťažkom období. Verím, že čoskoro už na
tieto udalosti budeme iba spomínať. Aj napriek tomu
sa život zastaviť nedá a je treba plniť predsavzatia
a úlohy, ktoré sme si vytýčili.
Aj v tomto roku sme pokračovali v investičných
projektoch, ktoré boli podporené z rozpočtu obce,
z rozpočtu SR a EÚ. Úspešne sme ukončili a skolaudovali tieto projekty podporené EÚ vo výške 95%
a 5% z rozpočtu obce.

1) Prístavba - rozšírenie kapacity materskej
školy. Výzva na predloženie projektu vyšla ešte
v roku 2016 pre Integrovaný operačný program
(IROP) - PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl. Naša žiadosť bola
schválená v máji 2018. Po kontrole verejného obstarávania v roku 2019 sme zahájili stavebné práce
v marci 2019 s ﬁrmou Betonárka Nadlice s.r.o.
Vnútorné vybavenie kuchyne vykonala ﬁrma JAZ
Nové Mesto nad Váhom. Celkové náklady vo výške viac ako 204 tis. boli ﬁnancovanie zo strany EÚ
vo výške 194.070 €.
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Po ukončení stavebných prác pracovníci obce vykonali práce na rekonštrukcii skladových priestorov,
prestavby spálne pre tretiu tiredu, rekultivácii trávnika,
oplotenia, nových vstupných schodov s prestrešením, rekonštrukcie terás, výstavbe chodníkov o ploche 200 m2. Nutné bolo preloženie plynovej prípojky
a NN elektrického vedenia, ktoré boli ﬁnancované
z rozpočtu obce.
2) Zníženie energetickej náročnosti verejnej
budovy v obci V. Ripňany, časť Behynce“. Výzva
z Operačného programu Kvalita životného prostredia (KŽP) PO4-SC431-2017-19 Výzva z roku 2017
zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. V našom prípade je to rekonštrukcia
budovy Kultúrneho domu na Administratívne centrum, v ktorom bude vysunuté pracovisko Obecného
úradu pre miestnu časť Behynce vo vyhradenej dobe.
Žiadosť bola podaná 27.10.2017 v 2. kole, následne
schválená a po kontrole verejného obstarávania boli
práce zahájené v septembri 2019 víťaznou ﬁrmou.
Celkové náklady vo výške 244 tis. euro, z toho z prostriedkov EÚ v sume 232.032 €. O rok sme kolaudovali. Projekt riešil výmenu otvorov, rekonštrukciu plynovej prípojky a rozvodov zemného plynu v budove,
ústredného kúrenia a prípravy teplej vody, elektrickej
prípojky, všetkých svietidiel, zateplenia obvodových
múrov a stropov, rekonštrukcia suterénu, vybudovanie fotovoltaickej elektrárne, rekuperačnej jednotky.
Z rozpočtu obce boli vykonané rekonštrukčné práce
na kompletnej výmene javiska, javiskovej techniky,
výmeny podlahy v sále, výmeny plechovej krytiny na
prístavbe, pokládky zámkovej dlažby, rekonštrukcie
splaškovej kanalizácie, výstavby schodov do pivnice
a nadzemných schodov k zadnému vchodu.

3) Vodozádržné opatrenia v obci Veľké Ripňan (1.etapa). Výzva z Operačného programu KŽP,
ny
PO2
P SC211-2018-40, Cieľom výzvy je zníženie rizika
k povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
z 20.4.2018, Žiadosť bola schválená v júni 2019
a dotácia z EÚ bola vo výške 162.903,68 €, Stavebné
práce
boli zahájené po kontrole verejného obstarávap
nia
n v marci 2020 a kolaudácia prebehla v auguste
2020.
Projekt rieši vsakovanie a využívanie dažďovej
2
vody, odstránenie nepriepustných povrchov v okolí
Obecného úradu a Kultúrneho domu. Zároveň je využívaná dažďová voda na zavlažovanie rastlín opornej steny a výsadby, jej vsakovanie do spodných vôd.
V rámci projektu bol inštalovaný mobiliár, nové verejné osvetlenie, vybudovanie stojiska pre kontajnery
na separovaný odpad.
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Z rozpočtu obce boli realizované tieto stavby:

10) Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v obci Veľké Ripňany.

4) Rekonštrukcia kabín Obecného futbalového
klubu – realizovalo sa zateplenie celej budovy, prestavba nových sociálnych zariadení v rámci budovy
pre verejnosť, prestavba kabín a sociálnych zariadení pre rozhodcov, rekonštrukcia rozvodov elektrickej
energie, teplej vody, vybudovanie žumpy a výstavba
malej tribúny pre verejnosť, rekonštrukcia závlah.
Projekt v gescii Ministerstva zdravotníctva SR
Z areálu ihriska boli odstránené suché stromy
v rámci IROP-PO2-SC212-PZ-2018-33. Projektovú
5) Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice – Pre do- dokumentáciu vypracoval MEDIPROJEKT s.r.o. Piešbrovoľných hasičov sme realizovali kompletnú rekon- ťany. Podanie zámeru : 8.6.2018, zámer schválený
štrukciu budovy (bývalý sklad v rámci Komunálneho 09/2018, žiadosť o Nenávratný ﬁnančný príspevok
strediska na Hlohoveckej ulici). Práce boli vykonané na vo výške 95 % podaný 12/2018. Schválenie projektu
výmene strešnej krytiny, zateplenie budovy, výmena 17.06.2019 vo výške 780.579,43€, oprávnené výokien a brán, vybudovanie vykurovania, rekonštrukcia davky : 821.662,56€, kontrola verejného obstarávania
podláh. Touto rekonštrukciou je zabezpečená požiar- podaná na MZ SR ex post 5.8.2020, schválenie výna ochrana zo strany obce pre obyvateľov, nakoľko stavby 5.10.2020, odovzdanie staveniska 12.10.2020
musíme zabezpečiť pre nové hasičské vozidlo Iveco a realizácia stavby ﬁ CDI JANISTAV Bratislava. Je
Daily , ktoré sme prevzali od Ministerstva vnútra SR nutná výstavba Lekárne, ktorá nie je oprávneným výdavkom, no musíme ju postaviť. Je možná spoluúčasť
vyhrievanú garáž.
na výstavbe súkromným investorom pri odpredaji po6) Výstavba verejného osvetlenia na ulici Orezemku pod budovou alebo úverom zaistiť výstavbu zo
chová / Malinová. Po výkopových prácach boli osade- strany obce a následným prenájmom. Z rozpočtu obce
né stĺpy verejného osvetlenia so svetlami a rozvodom bude prebiehať výstavba inžinierskych sietí a cestných
miestneho rozhlasu v celkovej dĺžke 400 m.
komunikácií, vrátane chodníkov a parkoviska.
7) Rekonštrukcia verejného osvetlenia v areáli
11) Denný stacionár Stará pošta, Projekt IROP
Základnej a Materskej školy, areál kostola vo Veľ- SORO, Zámer podaný v 07/2018, schválený v 1/2019.
kých Ripňanoch. Riešením bola oprava rozvodov Žiadosť o NFP podaná 30.04.2019. Rozpočet: 311
verejného osvetlenia a výmeny svietidiel
954,47 podľa VO, spoluúčasť 5%. Žiadosť o NFP bola
8) Výsadba zelene – Výsadba a rekonštrukcia schválená, nachádzame sa v príprave na vyhlásenie
verejných priestorov na uliciach Poštová, Hlohovecká verejného obstarávania, začiatok rekonštrukcie bude
nasledovať po kontrole verejného obstarávania prava pri Obecnom úrade
depodobne v marci 2021.
9) Výmena zámkovej dlažby pri Kultúrnom
12) Jasle v obci - Rekonštrukcia bývalej MŠ Bedome – gumená dlažba bola nahradená betónovou
hynce
na Jasle pre deti do 3 rokov, Projekt IROP
dlažbou, ktorá bola použitá a očistená z projektu vodoSORO, Zámer na podanie projektu odovzdaný
zádržných opatrení. Táto gumená dlažba bude použitá
v septembri 2018, schválený 2/2019, žiadosť o NFP
v areáli Materskej školy v budúcom roku.
podaná 30.5.2019, Rozpočet: 416.735 €, podľa VO,
Projekty, ktoré realizujeme a ktoré budeme realizo- spoluúčasť 5%, SCHVÁLENÁ žiadosť o NFP, príprava
VO, realizácia pravdepodobne v máji 2021
vať v budúcom roku 2021.
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Tento rok ešte predkladáme ďalšie projekty – do
15. decembra podávame tri projekty prostredníctvom
Enviromentálneho fondu a to v oblastiach: A3 – nákup
multifunkčného komunálneho vozidla, BR1 – dobudovanie splaškovej kanalizácie v novej lokalite za
rozostavaným zdravotným strediskom s názvom individuálna bytová výstavba (IBV) Lúka a v oblasti C3
– výstavba haly na separovaný odpad o rozmeroch
10x24 m v rámci Zberného dvora.
Tých plánov a projektových zámerov je samozrejme veľmi veľa. Nie všetky sa nám podarí dotiahnuť
do úspešného konca. Príprava žiadostí, realizácia,
verejné obstarávanie až po kolaudáciu je veľmi náročná. Zaberie obrovské množstvo času, zožerie veľa
energie. Veď len realizácia nápadu, výzvy, projektu od
jej podania na príslušné ministerstvo po realizáciu sa
pohybuje okolo troch či štyroch rokov. Ako sami vidíte,
každé investované euro do obce a do nehnuteľností
prináša navyšovanie majetku obce. Dnes účtovný
majetok obce je vo výške viac ako 14 miliónov euro.
Na jeho správu je potrebné aj jeho ﬁnancovanie. Som
veľmi rád, že Obec splatila bankový úver, ktorý sme
splácali takmer šesť rokov. Keď sme schvaľovali úver
pred šiestimi rokmi vo výške viac ako 360 tisíc euro
za doplatok projektu Kanalizácia II a III. etapa, nákup
nehnuteľností – bývalé stavebniny Metalstav, mal som
trochu obavy, aká bude situácia na splatenie tohto dlhu. Tie „dobré roky“ si myslím máme za sebou.
Čo nás čaká budúci rok? Už tento rok sme dostali na
daniach z príjmu fyzických osôb o takmer 90 tisíc euro
menej. Na budúci rok sa očakáva ďalší prepad. Navyšuje sa poplatok za skládku komunálneho odpadu
Bojná. Od roku 2021 je povinnosťou obcí zberať biologicky rozložiteľný odpad (BRO) z domácností. Vďaka
kompostérom, ktoré sme distribuovali do domácností,
táto povinnosť sa pre našu obec odkladá na dva roky.
No i tak to bude ﬁnančne náročné pre každú obec
a tým pádom aj pre obyvateľov všetkých obcí. Zatiaľ
neplánujeme zvyšovať poplatky za komunálny odpad
a zostávame na úrovni z minulého roka.

Veľkým problémom je stále znečisťovanie hrubými
nečistotami a olejom odpadové vody v splaškovej
kanalizácii. Obyvatelia obce vhadzujú do kanalizácie
plienky, spodné oblečenie, noviny, vlhčené utierky, rôzne textílie (napr. aj kabát, vrece), dlažobné kocky, kosti,
drevo alebo kusy plastov... Toto všetko vážení spoluobčania vážne narúša chod a činnosť prečerpávacích
staníc, ktorých máme na 14 km potrubí celkovo 8.
Každá stanica má dve čerpadlá. Tie po upchatí napríklad plienkou je potrebné vytiahnuť, vyčistiť. Nehovoriac o tom ako sa čerpadlá znehodnocujú. Sú to navyše poplatky, ktoré za nás nikto nezaplatí, zaplatíme
to všetci spoločne, aj za tých nezodpovedných HLUPÁKOV !!! Pretože normálny človek toto nemôže urobiť. Veľkým problémom sú balastné a dažďové vody
v splaškovej kanalizácii. Externá ﬁrma vykonala tzv.
dymové skúšky, kde sme takmer 50 previnilcov riešili
upozornením, no v budúcnosti takéto niečo nemôžeme strpieť a budeme to riešiť ﬁnančnými sankciami.
Prosím Vás, dažďovú vodu odvádzajte do svojho
pozemku, už len preto, že zadržiavaním dažďových
vôd pomáhate aj sebe samému a hlavne spodným
vodám, ktorých je každým rokom menej.
Výzvou pre obec je vybudovanie Obecného komunálneho podniku, ktorý chceme vybudovať v našej
obci. Je to projekt podporovaný EÚ na podporu pre
obce, z dôvodu zamestnanosti nielen pre sociálne
znevýhodnené skupiny obyvateľov. Zriadenie s.r.o. so
100 % účasťou obce prináša pre jej obyvateľov veľa
beneﬁtov podľa živnostnenských oprávnení, na ktoré
si obec trúfne.
Budúci rok nás čaká aj diskusia ako ďalej s výstavbou rodinných domov, nových ulíc a prehodnotenie
Územného plánu obce, ktorý bol schválený v roku
2006. Medzitým boli prijaté a schválené dva dodatky a
to v roku 2008 a 2010. Nemáme však schválené žiadne regulatívy, ako a aké stavby by mali v obci vyrásť.
Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našim obciam, či vo Veľkých Ripňanoch alebo
v Behynciach a želám si, aby nás dobrovoľníkov bolo
čo najviac.
Jozef Krištof
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NEZABUDNITE NAHLÁSIŤ ZMENU
PRI PREDAJI, NÁJME ALEBO KÚPE
NEHNUTEĽNOSTÍ DO 31. JANUÁRA
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi
zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie
nehnuteľnosti.
Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová
povinnosť týmto dňom.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci
stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú
povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho
obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje
inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa
vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia
príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti
dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni,
v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na
základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo
rozhodnutia o dedičstve.

ZO ŽIVOTA HASIČOV

S príchodom nového roka sa hasiči vždy tešia na
novú sezónu, začínajú s fyzickou prípravou v telocvični a vylepšovaním súťažného náradia. No všetko toto
sme my hasiči v marci museli prerušiť z dôvodu vynútených prázdnin a voľna. Všetci sme očakávali, kedy
to všetko skončí, aby sme sa mohli znovu rozbehnúť
po tráve s našimi hadicami a prúdnicami. Naše plány
nám však v tomto roku prekazil neočakávaný a neviditeľný súper, ktorý má iné pravidlá, ako sú tie naše.
Nedovolil nám súťažiť. Avšak naše odhodlanie bolo
veľké a chuť do života ešte väčšia, tak sa nám podarilo zúčastniť sa počas prázdnin dvoch súťaží, kde sa
staršie dievčatá v obci Zbrojníky umiestnili na druhom

m
mieste
a v Lužanoch zvíťazili
zvíťazili. V Lužanoch sa súťaže
zúčastnilo aj naše družstvo mužov, ktoré sa umiestnilo na štvrtom mieste.
Detské družstvo nemalo také šťastie, pretože súťaže sa nekonali. My sme však nezaostávali a v rámci
možností sme sa stretávali na ihrisku, kde sme trénovali, ako sa len dalo.
V roku 2020 malo premiéru aj nové hasičské auto.
Od začiatku roka hasiči s autom zasahovali na siedmich zásahoch, najskôr pri hasení stohu slamy,
potom nasledovali požiare odpadu, neskôr balkóna
bytu či trávy, odčerpávanie vody a na konci októbra
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a začiatkom novembra sme zabezpečovali dezinfek- budovy, ktorá už dávno neslúžila svojmu účelu, pociu priestorov pri celoplošnom testovaní obyvateľstva stupne stáva hasičská zbrojnica. Veríme, že našim
na Covid 19.
hasičom poskytne príjemné zázemie a priláka do
svojich radov nových členov spomedzi našich obyV septembri nám naši duchovní otcovia nové auto
vateľov.
slávnostne posvätili. Pri tejto príležitosti sme prizvali
našu bratskú organizáciu Samaritánov, ktorým tiež
A čo si želať do nasledujúceho roka? Iba ak len
bolo posvätené ich záchranné vozidlo. Svedkom nám to, aby sme prekonali obdobie neželaných vírusov a
bol náš patrón sv. Florián, pri ktorom sa celý akt usku- obmedzení s očakávaním nových príležitostí a znova
točnil. Tieto vozidlá boli slávnostne pokrstené vodou sa tešili z víťazstiev a spoločných stretnutí.
našimi najmenšími hasičmi. Slávnosť sme ukončili
Za podporu v tomto roku ďakujeme starostovi
malým občerstvením. Atmosféru nám spríjemňovala
obce, všetkým sponzorom a priaznivcom, so želaním
dychová hudba Ripňančanka v kultúrnom dome.
zdravia a spolupráce do nasledujúceho roku.
Na záver mesiaca september sme uskutočnili prvú
Poďakovanie patrí aj pánovi Jozefovi Kučerkovi,
súťaž s novými autami, ktorej cieľom bolo preveriť priktorý nás sprevádzal počas našich hasičských súťaží
pravenosť hasičov. Najšikovnejší hasiči boli domáci,
a iných spoločenských udalostí v tomto roku a zdokuktorí získali aj nádherný putovný pohár starostu obce.
mentoval nám ich pomocou videa a fotograﬁí.
Mrzí nás iba malá účasť kvôli pandemickej situácii.
Na záver Vám hasiči prajú, aby ste Vy a celá Vaša
V priebehu roka sme vo svojom voľnom čase
rodina prežili zimné obdobie pokojne a bez obáv
nezaháľali, ale naopak, neustále sme brigádovali na
z požiarov, zároveň Vám želáme pokojné prežitie Vianových priestoroch hasičskej zbrojnice, čím sme prinočných sviatkov a Veľa zdravia a úspechov v novom
spievali k urýchleniu rekonštrukcie starých priestorov
roku 2021.
bývalých stavebnín. S podporou obce sa z pôvodnej
J. Brezovák, predseda DHZ
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SÚŤAŽ O POHÁR STAROSTU OBCE
VEĽKÉ RIPŇANY
26. septembra sa uskutočnila súťaž o pohár
starostu obce Veľké Ripňany, tentoraz v novej
súťažnej disciplíne a to so zásahovými vozidlami Iveco Daily a prekážkovou traťou s útokom na
terče. Nás teší, že premiérové víťazstvo zostáva
doma vo Veľkých Ripňanoch a dobrovoľným hasičom z Veľkých Ripnian poďakovanie za zorganizovanie súťaže v náročných podmienkach.
Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorými sú
Obec Veľké Ripňany a Nitriansky samosprávny
kraj. Výsledky súťaže :
1. miesto - Veľké Ripňany
2. miesto - Radošina
3. miesto - Kuzmice
4. miesto - Malé Zálužie
Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

ZO ŽIVOTA MŠ A ZŠ
SVETOVÝ ČISTIACI DEŇ – 19. SEPTEMBER 2020
Dňa 18.9.2020 sa na podnet ŽŠR zapojila naša do prírody i napriek tomu, že v obci máme zberškola do aktivity Upracme Slovensko - Upracme si ný dvor! Vrecia a ochranné pomôcky nám zaslalo
školu a okolie. Do upratovania sa zapojilo 135 žiakov UPRACME SLOVENSKO o.z. a odvoz odpadu zaa 16 vyučujúcich. Žiaci I. stupňa čistili okolie školy, ži- bezpečil obecný úrad.
aci II. stupňa upratovali extravilán obce - Slivkovú a
Ďakujem za pomoc všetkým, ktorí sa do čistenia
Vinohradskú cestu, okolie letiska a vodnej nádrže. Nezapojili.
milo sme boli prekvapení, koľko odpadu ľudia vozia
ŽŠR
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BIELA PASTELKA 2020
Tradične sme aj tento rok podporili zbierku BIELA
PASTELKA. Počas hlavného zbierkového dňa sme
v ZŠ s MŠ Veľké Ripňany a v obci vyzbierali
193 €. Veríme, že nevidiacim náš príspevok pomôže
v neľahkom živote. Všetkým, ktorí zbierku podporili
veľká vďaka.

ŠKOLA V PRÍRODE
– RZ PRAŠNÍK DÚBRAVA
Hurááááá! Konečne sme sa dočkali! Po
dlhých mesiacoch čakania sme predsa len
mohli so žiakmi 4. a 5. ročníka stráviť v dňoch
od 14.-18.9.2020 prekrásny slnečný týždeň
v RZ Prašník Dúbrava. Keďže nám počasie
prialo, naozaj sme prežili celé dni v prírode.
Po výdatných a chutných raňajkách sme sa dopoludnia venovali učeniu na terasách i v blízkom
okolí, ktoré prebiehalo podľa rozvrhu v integrovaných blokoch. V rámci nich sa striedali aktivity
statické i dynamické – hry a aktivity v prírode
i turistická vychádzka do okolia. Obed deťom
vždy chutil, pretože na čerstvom vzduchu naop
p
zajj dobre trávi. Popoludní
a večer zabezpečo-

vali pre deti program animátori, ktorí pripravili rôzne zábavné aktivity súťaže a diskotéky.
Pobyt si deti skutočne užili, dôkazom sú fotograﬁe, ktoré nájdete v galérii.
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ZBER PAPIERA
Na škole sme zrealizovali zber papiera od 5.10. - 9.10.2020. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.
Spoločne sme vyzbierali 6640 kg a získali 199,20 €, ktoré budú použité na činnosť ŽŠR.
ĎAKUJEME!
OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
V mesiaci Október sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam
a problémom, ale aj radostiam a spomienkam na mladosť.
Staroba je prirodzenou súčasťou života. Ani sa nenazdáme, roky uplynú ako voda a pani staroba navštívi aj nás. Aby tie naše spomienky na mladosť boli radostné, mali by sme už dnes myslieť
na to, že šťastie človeka nespočíva v pominuteľných, hmotných veciach, ale v tom, koľko ľudí sme
urobili počas života šťastnými, koľko z bohatstva svojej osobnosti sme rozdali tým, s ktorými žijeme, pracujeme a každodenne sa stretávame.
Úprimné slová vďaky patria vám, za to, že ste dali život našim rodičom:
Vďaka Vám za všetko, za slnečné dni,
za prebdené noci, za pokojné sny.
Vďaka Vám za všetko, za trpezlivú dlaň,
za pohladenie v bôli i za milú tvár.
Vďaka Vám za všetko, za každý vrúcny cit,
bez tepla Vašich sŕdc nemohli by sme žiť.
Vďaka vám naši starí rodičia, žite ešte dlho v zdraví a v láske medzi nami.
To Vám zo srdca želajú vaše deti zo ZŠ s MŠ Veľké Ripňany.
AKO SME ABSOLVOVALI 8.ROČNÍK SÚŤAŽE HOVORME O JEDLE ?
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili spolu s MŠ do súťaže Hovorme o jedle. Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácii sa organizátori súťaže rozhodli ponechať možnosť výberu realizácie aktivít v ľubovoľnom týždni od 16. septembra do 16. októbra, podľa osobného rozhodnutia
škôl. Prispôsobiť sme sa museli aj aktuálnej situácii a vybrať také aktivity, ktoré nepredstavujú
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žiadne potencionálne riziko pre zúčastnených. Musíme po-vedať, že sme to stihli len tak, tak. Do programu boli zapoje-né deti v MŠ, deti na prvom stupni, deti v školských klubochh
a výsledkom celého týždňa sú nielen vedomosti nadobudnu-té o potravinách, ale aj výtvory, ktoré sú dôkazom šikovnostii
vašich detí a našich žiakov. Poďakovanie patrí skupine de-viatakov ku ktorým sa pridali aj dievčatá zo siedmeho roč-níka. Dúfam teda, že sa aj v budúcom školskom roku nájduu
ochotní dobrovoľníci a budeme v tradícii hovorenia o jedlee
pokračovať.
Dobrú chuť pri prezeraníí
J. Vaškováá
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KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?
Naša škola spolu s materskou školou sa zapojila do tejto celoslovenskej zbierky, ktorej cieľom
bolo potešiť darčekom osamelých ľudí v domove dôchodcov . Aktivita bola dobrovoľná.
ĎAKUJEME všetkým dobrodincom. Darčeky sme odoslali do Domov dôchodcov vo Veľkých
Ripňanoch, Horných Štitároch a v Piešťanoch.
Prajeme KRÁSNE VIANOCE...

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL
4. november je v našej materskej škole už tradične spojený s oslavou Dňa materských škôl.
Práve v tento deň v roku 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území
Slovenska, ktorej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Tento rok sme Deň materských škôl oslávili spoločnou zábavou v novej školskej jedálni. Neútulné biele steny novostavby
sme spoločnými silami premenili na rozprávkové, vysadili sme kvietky a vyzdobili okná. To bol
darček kolektívu zamestnancov materskej školy deťom, aj našej materskej škole k jej sviatku.
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2.A

MIKULÁŠ V ZŠ A MŠ
M
Mikulášska nálada zavítala aj do našej školy a škôlky. Žiaci a deti Mikulášovi zaspievali
a zarecitovali pekné piesne a básne. Mikuláš ich
sspolu so svojimi pomocníkmi odmenil sladkým
bbalíčkom. Dôkazom toho, že všetci mali veľkú
rradosť, sú momentky z tohtoročného Mikuláša.

3.A
MŠ MRAVČEKOVIA

MŠ VČIELKY

1.A

MŠ LIENKY

3.B
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BEHYNCE
Globálny nepriaznivý vývoj pandemickej situácie v tomto roku poznačil aj život v našej malej komunite. Aktivity, kultúrne podujatia a spoločné akcie sme museli obmedzovať, prípadne niektoré úplne zrušiť. O to viac nás
potešili tie, ktoré sa konať mohli a ktoré svojim výsledkom prispeli ku krajšej, upravenejšej a súdržnejšej obci.
Hneď začiatok roku nám priniesol potešujúce ukončenie rekonštrukcie administratívneho centra, ľudovo
nazývaného kultúrny dom. Príjemné chvíle strávené v novom priestore nám umelecky dotvorilo zoskupenie
ochotníckeho divadelného súboru Hlavina a samozrejme nechýbalo ani drobné občerstvenie.

Stavanie mája za pomoci techniky:
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Leto prinieslo viacero športových aktivít. Najskôr sme ppre našich najmenších
j
usporiadali
p
letné sobotné
popoludnie,
pp
, kde pprivítali pprázdninyy vo veľkom štýle.
ý
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Spolu s pánom dekanom sme započali organizáciu športovo-duchovných putovaní. Jednou z takých bol
práve výstup na Kľak (1351m.n.m):

Cyklovýlet do Nitry so sv.omšou na hrade:
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Putovanie na Bobrov, Klin a Starú Bystricu absolvovali všetky vekové kategórie:

Hody
ody sme
s e absolvovali
abso o a v síce
s ce oklieštenom
o eš e o režime,
e e, noo výzdoba
ý doba kostola
os o a nemohla
e o a cchýbať:
ýba

Skromný mikulášsky podvečer:
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Verejné priestranstvá a okolie nám nie sú ľahostajné, čo sa potvrdilo aj na viacerých aktivitách pri
skrášľovaní, upratovaní a úprave okolia našej rodnej
viesky v tomto roku. Už tradične sa stretávame pri
jarnej a jesennej očiste, ako sme v minulosti nazvali celoobecnú brigádu. Tento rok však ďalšiu aktivitu
pridala aj mládež, keď počas leta vo svojom voľnom
čase chlapci a dievčatá ochotne opravili, vybrúsili
a ponatierali oplotenie na starom cintoríne. Spoločne
sme osvetlili zvonicu, ktorá bola osadená minulý
rok a záver roku patril rozsiahlejšej rekonštrukcii

kaplnky v poli, na pomedzí Behyniec a Radošiny.
Sakrálnej budove sme vdýchli nový šat svojpomocne.
15.9 ju dekan Milan Kupčík zasvätil oslave sviatku
Sedembolestnej Panny Márie. Pri kaplnke je osadená informačná tabuľa, kde návštevník nájde informácie o okolí, obci a samotnej stavbe. Bola revitalizovaná aj stromová alej, ktorá vedie práve k tomuto
miestu. V takýchto realizáciách sa prejavuje potenciál
občanov, kde pre dobrú vec sa dokážeme spojiť
a vytvoriť pekný výsledok prospešný pre celé okolie.
Za
Z všetko patrí obrovská vďaka a uznanie!
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VIAC FOTIEK A INFORMÁCIÍ JE K DI
DISPOZÍCII NA FB: OBEC BEHYNCE
KAPLNKA
Murovaná kaplnka zasvätená Panne Márii stojí v polohe Dolné Diely neďaleko Behyniec v tesnej blízkosti
hranice katastrálnych území obcí Behynce a Radošina. Medzi staršími občanmi Behyniec sa tradovalo,
že kaplnku dala postaviť grófka, ktorá vlastnila okolité
pozemky. Na tomto mieste mal blesk udrieť a zabiť
furmana, ktorý pracoval na jej statku. Preto sa môžeme domnievať, že priamou pohnútkou k vybudovaniu
kaplnky bola tragická smrť človeka a vyjadrenie viery
a oddanosti všemohúcemu Bohu. Ústne podanie
ďalej hovorí o veľmi ústretovom vzťahu grófky k obyčajným ľuďom.
Počas celej histórie kaplnky sa o jej zovňajšok starali
ochotní ľudia a v roku 2020 prešla rekonštrukciou za
pomoci občanov obce Behynce.
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Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2020
bola slávnostne vysvätená. Mons. Milan Kupčík zasadil pri kaplnke jabloň, ktorá bude aj do budúcna
pripomínať krásnu udalosť. Dňa 22.11.2020 bola do
kaplnky prenesená socha sedembolestnej Panny
Márie. Takto môže kaplnka naďalej poskytovať priestor na rozjímanie a modlitbu každému, kto sa rozhodne navštíviť toto krásne, pokojné miesto. Ďakujeme
všetkým, ktorí krásnu myšlienku pretavili do reality
a obetovali svoj čas a sily, aby sa dielo takto krásne
vydarilo.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA ZA ROK 2020
Narodili sa:
Briganová Eugénia
Frťalová Jasmína
Ďuricová Ema
Kondraťuk Tobias
Rybanská Monika
Keresteš Dávid
Praženka Liam
Bédiová Iveta
Klemanová Karolína
Minksová Izabela
Moravčíková Nina
Bago Timotej
Lepiešová Lýdia
Matejková Alžbeta
Krátka Ela
Poláček Melisa
Lanferová Paulína
Habiňák Alex
Vitajte medzi nami!

Manželstvo uzavreli:
Marek Dvorský
a Michaela Hertelová
Patrik Pecháč
a Dominika Magulová
Ing. Martin Gulaba a
Daniela Cifraničová
Andrej Michna
a Sabína Kuricová

Tomáš Kubala
a Zuzana Chňapková
Ľubomír Plachý
a Iveta Ciróková
Dávid Frťala
a Lucia Kubaščíková
Ján Komár
a Monika Matejovičová
Roman Lanfer
a Ing. Ingrid Berežná
Ing Jozef Končír
a Veronika Frťalová
Viliam Obuch
a Daša Glosová
Ondrej Šišmič
a Zuzana Schmizingová
Patrik Ondreička
a Katarína Kôpková
Marcel Svíčka
a Andrea Kôpková
Lukáš Kôpka
a Katarína Šlosáriková
Alexander Hlobik
a Ing. Barbora Bartošová
Jozef Pospišil
a Paula Ciróková
Jozef Jankula
a Jana Hertelová
Radoslav Nemec
a Lenka Kikušová

Tomáš Obuch
a Michaela Zelísková
Jozef Rejňák
a Daniela Marková
Blahoželáme!
Opustili nás:
Lukáčová Eva
Bezeková Anna
Chalupová Jozefína
Balážik Karol
Sojka Ján
Gubáňová Valéria
Jančovičová Jolana
Guliková Anastázia
Lendel Dušan
Lendel Karol
Minksová Ida
Sýkora Vladimír
Decheťová Mária
Kapustová Anna
Pleška Juraj
Urminská Gabriela
Karvay Peter
Šebestová Anna
Kapusta Ivan
Janiš Milan
Minarovič Ernest
Lackovič Libor
Spomíname!

Okrúhle životné
jubileá oslavujú:
Holienčin Rudolf
Chalková Elena
Bobulová Iveta
Bosý Ján
Ing. Beňo Marián
Velič Radek
Judák Jaroslav
Urminský František
Frťala Stanislav
Chalupková Anna
Hanzlík Miloš
Masarovič Peter
Pagáč Norbert
Rybanský Igor
Chalupka Miroslav
Mičina Ivan
Svoradová Mária
Audy Miroslav
Ing. Gáliková Eva
Lendel Miroslav
Antalík Milan
Vlček Miroslav
Kôpka Ondrej
Vadrna Peter
Madacká Ana
Veličová Miriam
Mičinová Hana
Kurčinová Naďa
Urminská Daša
Král Eduard
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Sucháň Jozef
Hubinský Miroslav
Adamovič Peter
Gregorička Emil
Ozimák Peter
Macháč Roman
Krajčír Ľubomír
Barát Michal
Richnáková Andrea
Krajčík Jozef
Lesayová Magdaléna
Kôpka František
Hertelová Alena
Szkuban Tibor
Kvašnica Vladimír
Sojka Ivan
Repka Vladimír
Lesay Zdenko
Frťala Vladimír
Chmelinová Ľubica
Beláňová Zuzana
Štefkovič Arnold
Madacki Jan
Gubáň Richard
Frťala Ľubomír
Lendelová Ružena
Ing. Chalániová Mária
Karvay Jaroslav
Pavlovičová Darina
Jančovič Ľuboslav
Ozimáková Oľga
Kuklová Blanka

Masarovičová Helena
Tupá Mária
Hudák Jaroslav
Mgr. Ozimáková Henrieta
Osuch Eleg
Balažik Daniel
Majchráková Marta
Kurucová Mariana
Košík Ján
Belobrad Peter
Frťala Miloš
Mgr. Gulabová Anna
Matejov Vladimír
Ing. Frťala Milan
Doležay Peter
Frťalová Emília
Tonhauzer Jaroslav
Pravda Peter
Papšová Eva
Hlobiková Mária
Slážik Vladimír
Frťala Ivan
Hertel Vladimír
Struháriková Daniela
Vlasáková Janka
Bosý Miroslav
Krajčo Milan
Bago Vladimír
Pavlovičová Iveta
Petríková Jana
Grolmusová Mária

Poništ Miroslav
Macháč Michal
Nováčiová Božena
Kukla Rudolf
Kupčulíková Alena
Mateičková Gabriela
Sýkorová Ľudmila
Mikulová Daniela
Benovičová Štefánia
Doležajová Anna
Michalak Ladislav
Jakubičková Anna
Prostredný Jozef
Ing. Šutta Karol
Režová Mária
Hubinský Ján
Kocianová Zdenka
Kučerová Oľga
Štetková Marta
Glos Viliam
Filová Mária
Kukučka Jozef
Mičinová Alžbeta
Nevidal Igor
Frťalová Anna
Valková Valéria
Mateička Marian
Durák Vladimír
Hubinská Anna
Madarásová Gabriela
Balážik Pavol

Záturová Mária
Matejovičová Blanka
Vavrisová Zlatica
Beňová Margita
Belányiová Vilma
Mokošová Mária
Mateička Peter
Pagáčová Valéria
Hubinská Božena
Ondrášeková Valéria
Pecháčová Mária
Nováčik Augustín
Masarovičová Marta
Močko Anton
Mago Vojtech
Gloš Štefan
Poláková Marta
Bosá Margita
Belko Viliam
Lukáčová Marta
Hubinská Mária
Hanzlíková Mária
Ozimáková Emília
Zelísková Alžbeta
Ďuračková Marta
Rybanská Mária
Blahoželáme!

FOLKLÓRNY SÚBOR RIPÍN VEĽKÉ RIPŇANY VYNOVIL KROJE
Zásluhou úspešného projektu náš súbor vynovuje maľby z 19.st a to z okolia Jelšoviec a Prašíc, ako
kroje na používanie v chladnejších dňoch. Nitriansky najbližšie zachovaných malieb v dobových odevoch.
samosprávny kraj podporil náš projekt sumou 1700 Pre ženy boli vyrobené repliky viac ako 100 ročného
euro. Za tieto ﬁnancie sme dali vyrobiť 5 mužských kabátika od p. Magdalény Gaťárovej v počte 13 ks.
pastierskych kabátov bez výšivky. Keďže sa neza- Tešíme sa na najbližšiu možnú prezentáciu v nových
choval žiaden originál z tohto regiónu, inšpiráciou boli krojoch.
RADOŠINSKÝ EXPRES A JEHO JAZDA S TURISTAMI
4. júla premával osobný vlak zo Žiliny do Radošiny. obce sme im sprístupnili zrekonštruované priestory
Krátku zastávku mal aj u nás, kde odviezol deti a turis- bývalej železničnej stanice, kde sa informovali o jej
tov do Radošiny. Podujatie organizoval Klub priateľov rekonštrukcii a ďalšom využití.
železníc pri Žilinskej univerzite. Pri príchode do našej
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KVAPKA KRVI
Územný spolok červeného kríža v spolupráci
s Obcou Veľké Ripňany a Národnou transfúznou
sslužbou vykonali dva odbery krvi v našej obci.
331.1.2020 absolvovalo odber 58 darcov z čoho bolo
110 prvodarcov a 25.9.2020 to bolo 53 darcov z toho
6 prvodarcov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zúččastňujú a zároveň prosíme tých, ktorí môžu darovať
ttúto vzácnu tekutinu, aby sa odhodlali na svoj prvý
oodber, pretože pomáhate iným v záchrane života.

PAMÄTNÍK PADLÝCH PREJDE OPRAVOU
Keď v roku 1941 minister vnútra a podpredseda
vlády Slovenského štátu s dekanom Janíkom odhalili
súsošie raneného vojaka v náručí Krista od akademického sochára Ladislava Ľudovíta Polláka, netušili
akým osudom prejde toto súsošie. L.Ľ.Pollák 19122002, je rodák z neďalekých Koplotoviec, ktorý tvoril
v Piešťanoch. Jeho diela nájdete po celom Slovensku
– v Piešťanoch je busta Beethovena v parku, historizujúca fontána pred kinom, plastika Vinobranie pred
Hotelovou akadémiou, súsošia Rodina a Hra detí,
socha Pionierka, Pamätník účasti piešťanských letcov v SNP. Realizoval aj pamätné tabule budovateľovi
Piešťanských kúpeľov Ľudovítovi Winterovi (1991) na
hoteli Zelený strom a Alexandrovi Šindelárovi, katolíckemu farárovi a starostovi Piešťan, na budove fary
v starých Piešťanoch, ďalej pamätnú tabuľu Aurelovi
Kajlichovi a jeho otcovi Antonovi na Vile Anna i pamätnú tabuľu na Kolonádovom moste, plastika Jánošíka v Palúdzke, plastika Adama Trajána z Benešova
či plastiky v Liptovskom Mikuláši).
Pamätnik tvorí podstavec z čiernej švédskej žuly,
na ktorej sú vyryté mená padlých spolubčanov
v 1. svetovej vojne, na rube pribudli v roku 2005 obyvatelia obce, ktorí zahynuli v koncentračnom tábore
Dachau. V sedemdesiatych rokoch bolo súsošie
„upratané“ na azbestovom podstavci vedľa kostola
a podstavec z čiernej žuly bol vhodným pamätníkom
bez Krista. Ten sa vrátil späť na podstavec po nežnej

v roku 1990. No bol vo veľmi zlom stave. Pieskovcová
socha bola na rozpadnutie, preto Obec pred rokom
prostredníctvom reštaurátora D. Tokarčíka vykonala
jej opravu a konzerváciu. Zároveň sme sa uchádzali o grant na obnovu pamätníkov, kde sme uspeli
a s čiastkou 6000 euro budú vykonané práce na
prekrytie betónových schodov čiernym kameňom,
výmena dlažby, obrubníkov a sadovej úpravy.
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ZVÝŠENÁ HLADINA POTOKOV A VYHLÁSENIE
POVODŇOVEJ AKTIVITY NA RADOŠINKE
Tento rok na niekoľkoročné
naliehanie zo strany obce zaradil
Vodohospodársky podnik potok
Radošinka na vyčistenie koryta,
kde nánosy bahna dosahovali pri
spodnej časti takmer dva metre,
čo robilo zo zaneseného koryta
riziko na vznik záplav. V letných
mesiacoch bolo vyčistené koryto
od nánosov a náletových drevín
od futbalového ihriska po čistiareň
odpadových vôd, kde je riziko záplav v zastavanej časti obce veľmi
veľké. Nikto nečakal koľko vody
spadne v jesenných mesiacoch
a tak sme tŕpli, no našťastie sa Radošinka nevyliala ako v roku 2006.
Každý rok nás sužovali záplavy
zo zlikvidovaného potoka „Šinkov
jarok“, kde pri veľkom prevýšení
terénu + 70 m sme boli neustále
ohrozovaní prívalovými dažďa-

mi alebo topením snehu. Tento
problém vyriešilo vybudovanie
suchého poldra v lokalite Studená dolina, ktorá zastaví a spomalí
odtok prívalových dažďov. Tieto
práce vykonala obec z vlastných
prostriedkov, dnes je napojený na
tento systém dažďová kanalizácia

s priemerom potrubia 600 mm,
v dĺžke 300 m, ktoré je zaústením
do dažďovej kanalizácie ul. Hlohovecká. Práce na tomto úseku
prebehli minulý rok z prostriedkov
Enviromentálneho fondu. Myslím,
že z tejto strany je riziko povodní
zažehnané navždy.

VEĽKÉ RIPŇANY NA POŠTOVEJ ZNÁMKE
MAGNA VIA - dávne poštové trasy. Slovenská tlačovom liste -TL8, v náklade 160 000 kusov. Zaujípošta vydala 16. apríla 2020, novú poštovú známku mavosťou je že spomedzi 56 poštových staníc zo 16.
v nominálnej hodnote 1.20 €, v počte známok na storočia je aj stanica RIPPIN, ako najstaršia poštová
stanica
v Nitrianskom kraji. V tomto čase všetky kras
jiny
ji EU vydajú poštovú známku k dávnym poštovým
t
trasám
svojej krajiny, teda ide o celoeurópsku akciu.
O Veľké Ripňany pri tejto príležitosti vydala poObec
hľadnice
h
a príležitostnú pečiatku na
d 30.4.2020. Filatelisti z celédeň
ho
h Slovenska prišli na poštu v
našej
n
obci, aby si touto príležitostnou
t
pečiatkou opečiatkovali
túto
t známku na pohľadniciach.
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POCHOVÁVANIE BASY ETELY ALEBO JEJ SKONANIE V ŠKOLE
Každoročne pripravia členovia folklórneho súboru reckých výkonov, za scenár Katke Borbélyovej a réžiu
Ripín v spolupráci s hasičmi a s členkami Jednoty Martiny Krištofovej.
dôchodcov tradičné pochovávanie basy Etely, čím
začne na „škaredú stredu“ čas pokoja hudby a zábavy. Končí sa fašiangové obdobie a začína sa 40-dňový pôst. Aj tento rok sme basu pochovali v piatok
21.februára. Pred samotným pohrebom basy Etely
sme odohrali príbeh jej skonu. Nakoľko každý rok sa
nahrá nový príbeh, tento rok to bolo v škole. Vďaka
všetkým 23 účinkujúcim za prípravu a zvládnutie he-

MIKULÁŠ V OBCI
Aj tento rok zavítal Mikuláš do našej obce aby
potešil malých a veľkých. Najskôr 5. decembra prišiel potešiť darčekmi seniorov v Domove sociálnych
služieb a potom deti, ktoré ho čakali pri Kultúrnom
dome. Keďže všetky deti vo Veľkých Ripňanoch sú
poslušné, každému Mikuláš s anjelom podali darček
a čert vyšiel
y naprázdno,
p
, ppretože zlých
ý detí u nás niet.
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OBECNÝ DEŇ PIKNIK NA PAŽITI
17. júla 2020 sa konal 2. ročník pikniku, Obecného
dňa, kde sme si uctili sviatok prijatia štátnosti a zapálili sme vatru zvrchovanosti. Aj keď nám počasie
neprialo a pár hodín pred akciou sme uvažovali o jej
zrušení, myslím, že sa vydarila a potešila všetkých,
ktorých kroky smerovali do areálu OFK Veľké Ripňany. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie. Jazdu pre
deti na koňoch zabezpečili bezodplatne Dominika
Šlosáriková, Karolínka Šlosáriková a Monika Bírová.
Na štvorkolkách povozili deti Peter Bezek a Tomáš
Plešivka. Za hudobný doprovod ďakujeme Igorovi
Pavlovičovi alias DJ Spigi. Dúfam, že ste sa cítili dobre a na budúci rok sa s Vami tešia organizátori z obce,
dobrovoľných
ý hasičov a Asociácie samaritánov SR.

AKTIVITY JEDNOTY DÔCHODCOV SR
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA VO VEĽKÝCH RIPŇANOCH
V roku 2020 sa JDS zúčastnila na akciách : Kúpanie v Poľnom Kesove, zájazd do Spišskej kapituly,
Štrbské pleso a ľadové sochy vo Vysokých Tatrách.
13 našich seniorov boli v kúpeľnej liečbe vo Vyšných
Ružbachoch, v Dudinciach, Turčianskych Tepliciach
a v Sklenených Tepliciach. Novoročné posedenie sa

konalo v Kultúrnom dome, kde sme seniorom odovzdali darčeky. Výročná členská schôdza sa uskutočnila 3. marca s občerstvením. Seniori sa schádzali
počas celého roka každý pondelok na členských
schôdzach.
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NAŠE HODY
4. októbra 2020 sa konala „Hodová“ svätá omša vo
farskom kostole Sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých
Ripňanoch. V ľudových tradičných krojoch s pátrom
Mieczyslawom Kloskom. Tohtoročné hody boli iné.
A tak ďakujeme Pánu Bohu, tak ako vždy ďakovali

naši predkovia na osemnástu nedeľu po Duchu svätom. Táto tradícia je od roku 1837 a keďže ctiť si tradície je v dnešnej dobe potrebné, som rád, že v tejto
tradícii pokračujeme aj v roku 2020.

SVETOVÝ ČISTIACI DEŇ 18. A 19. SEPTEMBRA
Svetový čistiaci (upratovací) deň začali žiaci a učitelia Základnej školy s materskou školou vo Veľkých
Ripňanoch, ktorí upratovali obec po úsekoch v intraviláne a extraviláne obce. Koordinátorkou projektu bola
p. učiteľka Ľubica Mazáková. Je neuveriteľné čoho sú
ľudia všetkého schopní. I keď máme v obci Zberný
dvor už viac ako tri roky, stále máme medzi sebou
„neľudí“ (pretože toto ľudia nerobia), ktorí znečisťujú
životné prostredie, vyhadzujú komunálny, stavebný,
nebezpečný odpad, dúfajúc, že tam sa to „nejako
stratí“. Príkladom detí by sa mali inšpirovať viacerí
dospelí v dobrovoľníckej činnosti pre obec. Aj dnes či
vo Veľkých Ripňanoch alebo v Behynciach nás bolo
vidieť pri skrášľovaní našich obcí. Smutné je to, že
sú to stále tí istí dobrovoľníci, akoby sa to ostatných
netýkalo. Vo Veľkých Ripňanoch sme vysádzali stromy a zeleň pri chodníkoch a štátnej ceste, v Behynciach bola hlavná práca pri kultúrnom dome, kostole
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a cintorínoch. Ďakujem
m
všetkým ktorí prišli, pra-covali a zapojili sa doo
svetovej výzvy. Zostávaa
nám veriť, že nás v bud-úcnosti bude viac, preto-že máme čo skrášľovať..
Ďakujem Vám priateliaa
dobrovoľníci !
Jozef Krištoff

DIVADLO
RND U NÁS
5.septembra 2020 odohralo Radošinské naivné divadlo divadelnú hru Besame mucho lebo „Čo sa skrýva
v kufri (a v nás)“ autora a textov piesní Stanislava Štepku. Bolo to po prvý krát, kedy „radošinci“ zavítali do
našej obce a stará sála burácala smiechom a nadšením všetkých divákov. Hru režíroval Ondrej Spišák, hudbu
skomponoval Juraj Haško. Vďaka účinkujúcim hercom bolo v Ripňanoch veselo s očakávaním ďalšieho účinkovania u nás v Ripňanoch. Hrali: Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, René Štúr, Jožko Adamčík, Simona
Miháliková, Marta Maťová, Andrea Martvoňová, Lacko Hubáček a Vladimír Svítek.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MÁRIE ESCHEROVEJ „U
U SUSEDOV“
Pred predstavením divadelného predstavenia RND otvoril Stanislav Štepka výstavu fotograﬁí autorky Márie
Escherovej s príznačným názvom „U susedov“, ktorá je inštalovaná v Komunitnom centre Zastávka. Mária
tvorí fotograﬁe rodnej obce Radošina s perfektným okom a načasovaním tak precízne, že máte pocit akoby
fotograﬁe nevznikli o pár kilometrov od nás, ale niekde v ďalekom toskánskom vidieku. Nádherné vyobrazenie
radošinskej doliny, kde ústredným motívom je obec a život v nej. Máriine fotograﬁe by si zaslúžili samostatnú
knihu.
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STRATENÝ POKLAD MÁRIE THURZOVEJ
A BÁSNIK PETER BENICKÝ
„Nemajíce práce jinše na prekážce, lenivý nechtíc
býtí, umínil jsem sobe, kvůli všakže tobe [...] čtenáři
neco ... vyložiti.“
Prihovárame sa Vám úvodnými veršami zemana Petra Benického (1603/06-1664) z jeho zbierky
Slovenské verše, ktoré boli 222 rokov stratené
a vyšli až v roku 1873. Učebnice literatúry Petra
Benického predstavujú ako významného barokového básnika píšuceho maďarsky aj slovensky. Nedozvieme sa však, že sa často zdržiaval
u baróna Michala Viskelethyho a grófky Márie
Thurzovej v kaštieli v Hajnej Novej Vsi. A ako sa
ich životné cesty spájali vyrozpráva tento zabudnutý a zaujímavý príbeh.
Mária Thurzová pochádzala z výnimočnej aristokratickej rodiny európskeho formátu. Narodila sa
v Bytčianskom zámku 14. novembra 1599 ako šiesta
dcéra Alžbety Czoborovej a uhorského magnáta Juraja Thurzu. Veľká historická osobnosť Juraja Thurzu,
ktorý bol oravským dedičným županom, kráľovským
radcom, hlavným kráľovským pohárnikom a stolníkom, kapitánom preddunajského vojska a súčasne
veliteľom novozámockej posádky a od roku 1609 palatínom, teda postavením hneď po kráľovi, je v našej
histórii neprehliadnuteľná. V neustálom osmanskom
ohrození v boji za svoju krajinu strávil väčšinu života.
Juraj Thurzo sa pri sporoch zastával vždy Slovákov a
vo svojich listoch mestám používal vyjadrenie „nostra
natio Slavica“ alebo naša slovenská nácia a kronikár
Závodský ho označil ako Panónske slnko. Bytčiansky zámok patril na začiatku 17. storočia k centrám
slovenskej renesancie. Palatín Thurzo sem povolal
najvzdelanejších ľudí: architektov, staviteľov, maliarov,
umelcov a v jeho službách pôsobili viacerí humanistickí vzdelanci. V časoch osmanského ohrozenia sa
rodina zdržiavala na Lietavskom hrade, čo možno
deti vnímali ako prázdniny. Máriina matka študovala
lekársku literatúru, bola liečiteľkou a komunikovala s
dedinskými bylinkárkami, v čom bola dcéram veľkým
vzorom. Po smrti jediného syna Imricha prevzala
funkciu Oravského župana, čo je v dejinách niečo

nevídané. Ich syn ale aj dcéry dostali dobrú výchovu
a vzdelanie. Učili sa gramatiku, písanie, čítanie, matematiku a náboženstvo. Dievčatá ako 12 ročné oddelili od chlapcov. Vychovávali ich ako budúce gazdiné.
Všetky dcéry vedeli čítať a písať po maďarsky a slovensky, mali domácich učiteľov. Učili ich spoločenskému správaniu, vedeniu domácnosti, ručným prácam.
Mladá grófka sa 25. marca 1618 vydala za Michala Vizkelethyho, syna baróna Tomáša Vizkelethyho,
vysokého uhorského hodnostára, popredného protestanta a staviteľa kaštieľa v Hajnej Novej Vsi. Ich
svadba bola v bytčianskom svadobnom paláci, ktorý
dal palatín Thurzo postaviť práve za účelom svadieb
svojich potomkov. Sobáše jeho dcér boli veľkolepou
európskou spoločenskou udalosťou a trvali niekoľko
dní. Prichádzali významní hostia z celej Európy. Zaujímavý je zoznam v rozsahu 4 strán, ktorý uvádza,
čo všetko a za koľko bolo zaobstarané v súvislosti s
Máriinou svadbou. Na pohostenie sa minulo niekoľko tisíc zvierat, okovov vína a piva. Svadobné veno
okrem dedičného podielu na Oravskom komposesoráte a iných Thurzovských majetkoch (Thurzo
testamentárne zakázal deliť majetky, dcéry si delili
výnosy z nich) tvorilo niekoľko plných truhlíc s vyberanou výbavou, šatami, vzácnymi šperkami a drahými
kameňmi. Archívne záznamy zaznamenali aj Máriine
svadobné dary, napr. uvádzajú: 5 ks náhrdelníkov s
rubínmi, smaragdami, perlami, diamantmi, 15 kusov
zlatých retiazok so zafírmi, smaltom, diamantmi,
strieborný servis pre 12 ľudí s rubínmi a perleťou,
oblečenie zdobené zlatom a striebrom, kožušiny a
výbava domácnosti od vzácnych čipiek po koberce či
bielizeň. Toto veno priniesla Mária do krásneho kaštieľa v Hajnej Novej Vsi. Do tohto momentu môže príbeh vyzerať viac než ideálne ale... V tých časoch bola
svadobná politika krutou realitou. Aj keď vieme, že
medzi rodinami bol priateľský vzťah, Michal a Mária
sa mohli v detstve poznať, je veľmi pravdepodobné,
že išlo o racionálnu dohodu ich ovdovelých matiek.
Manželstvo Márie a Michala zostalo bezdetné, nebolo ale neplodné (z listu jej sestre sa dozvedáme, že
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Mária v 3. mesiaci o dieťa prišla). Grófka sa venovala
podobne ako jej matka a sestry liečivým rastlinám a
liečiteľstvu a ako zbožnej a urodzenej pani jej formátu
prináležalo, vybudovala a podporovala starobinec popri fare vo Veľkých Ripňanoch. Michal nezastával žiaden významný post a vplyv rodiny sa strácal. Uhorsko
sa zmietalo v ťažkej politickej, náboženskej a ekonomickej kríze, ktorá nemala konca. Neustále ohrozenie
Osmanskou ríšou, stavovské povstania, protihabsburský centralizmus, zápas o moc a náboženský
vplyv. Chaos, strach a obrovská bieda obyvateľstva.
Michal Vizkelethy zostal verný katolíckej Habsburskej korune, aj keď sa rovnako ako Mária narodil do
poprednej protestantskej rodiny. Renesančné ideály
sa nenaplnili. Mária Thurzová a Michal Vizkelethy
boli jednými z prvých protestantských šľachticov,
ktorí sa priklonili k protireformácii. Okolo roku 1638,
ako píše evanjelický dejepisec Paulíny, vyhnal zemepán Michal Vizkelethy z fary vo Veľkých Ripňanoch
Jakuba Petroselina, evanjelického kňaza, ktorý čelil
obvineniu z kalvinizmu a farnosť obrátil na katolícku.
Toto rozhodnutie pre Máriu veľmi zbožnú, rozhľadenú
ženu a tichého oddaného Michala nebolo jednoduché. Dozaista aj kvôli tomu, že Máriu zaväzoval testament jej otca Juraja Thurzu, ktorý určoval dedičom
povinnosť zostať verný evanjelickej cirkvi. Z Michala
Vizkelethyho sa stal veľký horliteľ a podporovateľ
katolíkov, vraj nebolo väčšieho patróna ako Michal
Vizkelethy. Kaštieľ v Hajnej Novej Vsi sa stal „pápežským rohom“, teda podporovateľom rekatolizácie a
bol často plný hostí. Do kaštieľa prichádzali šľachtici,
kňazi a priatelia, aby sa poradili ako postupovať proti
transylvánskemu kniežaťu Františkovi I. Rákocimu a
pripravovanému zosadeniu kráľa. Michalove nasadenie v rekatolizácii neuniklo stavovskému povstaniu
Františka I. Rákociho. Michal bol v r. 1644 jeho vojskom zajatý a odvlečený. Kde sa to presne stalo, nevieme. Rákoci za neho požadoval vysoké výkupné,
ktoré Mária nevedela zaplatiť. Listami sa obracala na
známych a príbuzných, dokonca napísala aj manželke Rákociho, Zuzane Lorantffyovej, v ktorom prosila o
oslobodenie. Vraj potom čo Rákoci zistil, že Michal je
zaťom samého Juraja Thurzu, zvýšil výkupné na 12
000 zlatých s odôvodnením, že nejde o chamtivosť
ale vyššie záujmy budúcnosti štátu. Márii sa dostávali

správy ako je Michal na tom zdravotne zle. Bola bezmocná a zúfalá, zohnať tak obrovské peniaze v zlých
časoch bolo ťažké.
A tu je už potrebné spomenúť zemana Petra Benického, rodinného priateľa zo spríbuzneného zemianskeho rodu, ktorý sa neskôr do dejín a učebníc
zapíše ako reprezentant barokovej poézie. Za svoje
služby protitureckého bojovníka v kráľovskej armáde
získal pekný majetok, o ktorý sa moc nestaral. Peter Benický vraj súcitil so svojimi poddanými a odpúšťal im všetky poddanské povinnosti a aj dedičom
ich zakázal vymáhať. Pomáhal svojim známym v
sporoch, nestaral sa o rozmnožovanie majetkov. Vo
svojich básňach deklaroval svoj postoj k márnosti a
nestálosti sveta, v ktorom je jedinou útechou Božia
spravodlivosť. Pravé šľachtictvo videl v hodnotách
duchovných a nie rodových výsadách, vyzdvihoval
morálne vlastnosti, múdrosť. A bol to práve on, ktorý
pomohol Márii požičať si a vykúpiť manžela, ktorého
Rákoci medzičasom previezol do pevnosti Fogaras a
netrpezlivo čakal na obrovské výkupné.
Z väzenia vyšiel Michal Vizkelethy po troch rokoch
chorý, skrivený a bez vlasov. Asi v roku 1649 zomrel.
Evanjelický dejepisec jeho predčasnú smrť hodnotí
inak, vraj „ prepadol alkoholu a zničil si zdravie“. Mária
manžela dala pochovať do krypty kostola vo Veľkých
Ripňanoch. Michal stihol pred kráľovskou korunou
Márii zabezpečiť dedičské právo, keďže v tom čase
manželky dedičské právo nemali. A tu vdove začínajú
neľahké časy. Ukázalo sa, že zdanlivý priateľ Máriu
podviedol s dlhopismi, ktoré podpísala pri pôžičke
kvôli výkupnému, nedočkaví dediči Márii po manželovej smrti nedávali pokoja a Peter Benický jej ich
pomáhal krotiť. Musela sa však niektorých majetkov
vzdať. Napr. v roku 1654 odstúpila Zayovcom (dedičom z manželovej strany) majetky v Nitre, vo Veľkých
Ripňanoch a Veľkých Behynciach. Vraj sa nezaobišla
žiadna návšteva príbuzenstva bez toho, aby im Mária
darovala niečo vzácne.
V novembri 1661 Mária ochorela, zavolala šľachticov a farára z Veľkých Ripňan, ktorí mali overiť podpis jej závetu, už nevládala hovoriť. Čakalo sa len na
Petra Benického, ktorému najviac dôverovala a ktorý
je dlhé roky pomáhal s hospodárstvom. Na čas sa
zotavila, zomrela 11.2.1662 v Hajnej Novej Vsi vo
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veku 62 rokov. Mária Thurzová sa stala poslednou
členkou svojho rodu. Jej osobou vymrel deﬁnitívne aj
po praslici slávny, mimoriadne historicky významný,
rod Thurzovcov. V testamente si priala pochovať k
rakve svojho manžela bez okázalostí. Petra Benického určila ako správcu pozostalosti a zanechala mu
umiestniť do kostola pamätnú tabuľu, čo však Peter
Benický pravdepodobne nestihol, zamestnali ho úplne iné starosti – veľký dedičský spor.

Príbuzenstvo sa zhromaždilo v kaštieli
kaštieli, ešte sa jej
telo nachádzalo na prízemí kaštieľa, aby si vypočuli
závet. Značnú časť majetku Mária odkázala Petrovi
Benickému. Avšak nezabudla na nikoho z príbuzenstva a katolícku cirkev. Rozdelila aj úplne všetok
hnuteľný majetok, v kaštieli zostali vraj len holé múry.
Fare Veľké Ripňany odkázala oltár a bohoslužobné
zlaté a strieborné nádoby v hodnote 25 000 zlatých,
pre Trnavskú kapitulu tiež vzácne náboženské predmety. Príbuzenstvo bolo však veľmi sklamané, hlavne
jeden príbuzný (paradoxne Mária ho považovala za
svoju oporu), ktorý burcoval ostatných, podozrieval
Benického z falšovania závetu a rozšíril medzi príbuznými chýr, že grófka mala plné truhlice peňazí,

zlata, striebra, drahokamov ale v závete sa neobjavili.
Začal sa rozsiahly súdny spor, ktorý pozostalým
nedal dlhé roky spávať a Petrovi Benickému priniesol
na sklonku života mnoho trpkosti. Pátranie po obrovskom poklade trvalo 16 rokov (desiatky vypočutých
svedkov od 1.7.1662 do uzavretia 16.2.1666/67).
Podľa mnohých svedeckých výpovedí šľachticov aj
personálu, ktoré sa však nezhodovali, mal Peter Bennický priniesť ešte za života Márie z Topoľčianskeho
hhradu železnú truhlicu, ktorú muselo niesť 5 chlapov
((sudca odhadoval počet mincí na 30 000 kusov),
ččo by potvrdzovalo, že poklad existoval. Bolo bežné
uukrývať cennosti kvôli tureckej hrozbe na bezpečných
hhradoch. Po Máriinej smrti ho niekto údajne videl
oodnášať 2 vrecia s peniazmi, iný zas malú skrinku s
ppeniazmi, iný zas debny peňazí, čo museli niesť štyria
a malú skrinku zlata a iný majetok ako obilie a víno.
JJeden videl 10 vozov, druhý 7 vozov a pod. Nešťastnný Benický si zabezpečil svedectvá pred kapitulou v
O
Ostrihome, že Mária rozdelila majetky príbuzným už
ppočas života. Peter Benický už po prvom roku pojednnávania musel vyplatiť po 4000 zlatých , nedožil sa
kkonca súdu, ochorel a vo svojom dome v Trnave v r.
11664 zomrel. Na smrteľnej posteli vyhlásil, že jej vôľu
nnefalšoval a ani nijak neovplyvňoval. Po jeho smrti
bbolo ľahšie viesť spor, no jeho priateľ Bartok sa nevvzdával. Iniciátor sporu bol sám členom kráľovskej
ssúdnej rady, súdiť sa s ním bolo ťažké. Až po jeho
ssmrti dala kráľovská koruna spravodlivosti za pravdu
a v r.1678 bola dosiahnutá dohoda. Ukázalo sa, že
ssvedkovia boli podplácaní a dokonca sa vysvetlilo
aaj krivé svedectvo farára, ktorý priznal, že maďarsky
nerozumel. Ale kto vie, ako to celé s tým strateným
pokladom bolo?
Dá mnoho úsilia nazrieť do minulosti, ktorá zanechá o časoch zabudnutých pár nesúrodých dokumentov v archívoch či publikácii a odkazov v iných
kontextoch. Vrátiť do života tento zabudnutý príbeh
nám pomohla najmä maďarská publikácia historika
a archivára Andrása Komáromyho z r. 1887. Preštudoval množstvo materiálov Národného maďarského
archívu pochádzajúcich najmä z archívu Juraja Berényho z Horných Obdokoviec, ktorý Márii Thurzovej
poskytoval právne služby.
Mgr. Ľubomíra Záňová
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OBECNÝ FUBALOVÝ KLUB
Pre ripniansky futbal bol rok 2020 rokom veľkých odhlásené Tesáre a tak v tabuľke svieti iba 6 bodov za
zmien. Za pomoci Obce Veľké Ripňany sa nám po- 2 výhry a 2 prehry.
darilo zrekonštruovať kabíny, postaviť tribúnu a podať
projekty na Nitriansky samosprávny kraj, ktoré boli
úspešné a tak môžeme stále zveľaďovať „náš stánok“. Myslím si, že nebyť pozastavenej sezóny tak do
takýchto rekonštrukcií sa len ťažko pustime. Korona
nám v tom určite pomohla :)
Futbal v roku 2020 vo Veľkých Ripňanoch, tak ako
všade vo svete je ovplyvnený touto koronou. Do nového ročníka sa náš Obecný klub prihlásil v štyroch
vekových kategóriách- U11, U13, U19 a „A“ mužstvo,
„A“ mužstvo : Muži sa udržali v ťažkej súťaži v 5.lige
ktoré sa po nedokončení predchádzajúceho ročníka Stred aj vďaka ukončeniu sezóny spôsobené koro2019/20 udržalo v 5.lige Stred.
nou a do nového ročníka nastúpili opäť v rovnakej súťaži. Po postupe veľa hráčov zistilo, že kde sú iní a kde
U11 - tréner Tomáš Frťala : Veľmi sa teším, že sme
sme my. Po pár kolách novej sezóny sme vymenili
založili kategóriu malých“ benjamínkov“. Je radosť
trénera. Za Mária Šmitalu prišiel Peter Bartošek, ale
pozerať, ako sa zlepšujú. Škoda pozastavenia sezóny. Teraz nebudú hrať minimálne šesť mesiacov, ani to nenakoplo mužstvo. Chcem sa Máriovi poďačiže po takom dlhom čase začíname od začiatku. kovať za dobrú prácu. Veľa krát som sa už opakoval,
V kategórii U13 začali hrať chalani, ktorí predtým ne- že bez tréningov sa nedá hrať ani posledná súťaž a
hrávali, ale popasovali sa s tým veľmi dobre, keďže kvalita v tejto súťaži je veľká. Každý jeden musí vedieť
aký je jeho cieľ a tým sa aj riadiť.
ich dopĺňali skúsenejší hráči.

Všetkým
Vš tký hráčom
h áč by
b som sa chcel
h l za rokk 2020 poďakovať
za
reprezentáciu
obce,
pomoci pri rôznych
ď
Trénerii ddorastu
Adam Št
Štetka
Martin
Borbély
Té
t Ad
tk a M
ti B
bél
brigádach
a
takisto
poďakovať
všetkým
ktorí sa zaslzhodnotili polsezónu podobne: Dorast vo Veľkých
úžili
o
zveľadenie
štadióna
a
pomoci
klubu.
Ripňanoch bol opäť založený po dvoch rokoch.
Máme veľa mladých chlapcov, ktorí ešte len začíDo roku 2021 prajem každému:
najú s futbalom a tak nás čaká ešte dlhá cesta k výNech nový rok splní tvoje tajné priania, anjeli nech
sledkom. Žiaľ táto sezóna bola ovplyvnená koronou
tvoje
cesty chránia a problémy nech sa ťa stránia.
a predčasne pozastavená. Chlapci odohrali iba 5 zápasov z toho 3 vyhrali 2 prehrali. Zo súťaže však boli
TF
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