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„Nie je to klam ani čary, sú tu krásne sviatky jari.
Naplň sa láskou, pokojom, každučké srdce, každý dom.
Buďte verní starým zvykom, nech šibe len korbáčikom.

Pre všetkých dobrých šibačov chystajte misu koláčov.
Ešte vínko, nie však moc, tak veselú Veľkú noc.“

Krásne veľkonočné sviatky želá starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA JANUÁR - MAREC 2017
Narodili sa:
Skuban Patrik

Škorvagová Nelly
Kalivodová Lucia
Harský Dalibor
Hesko Denis

Vitajte medzi nami!

Manželstvo uzavreli:
Jozef Bojňanský a Katarína Fabšičová

Srdečne blahoželáme!

Opustili nás:
Šuttová Filomena  92 rokov
Kuna Jozef  89 rokov
Beláňová Rozália  87 rokov
Siget Oto  80 rokov
Ondrejková Marta  62 rokov
Letková Ľudmila  94 rokov

Spomíname!

Okrúhle životné jubileá
oslavujú:

50 rokov
Nováčik Gustáv
Vavreček Štefan

Karvay Peter
Machovičová Jana
Karasová Janka

PhDr. Krištof Jozef
Rybanský Peter

55 rokov
Ing. Frťalová Lýdia

Karvay Miloš

Polák Vladimír
Škorvagová Mária

60 rokov
Sýkora Pavol

Rybanský Štefan
Mišinová Eliška
Hanzlík Milan

Gregoričková Soňa
Pavlovičová Anna

65 rokov
Knížat Dušan
Močko Jozef

70 rokov
Urminská Lýdia
Merašická Mária

75 rokov
Minarovičová Magdaléna

Plešková Božena
Nagy Jozef
Suja Pavol

80 rokov
Valaská Berta
Frťalová Mária

Chalániová Agneša
Pavlíková Lýdia

KršákováRozalia

85 rokov
-

90 rokov
-

Vo Veľkých Ripňanoch 7. 4. 2017
J.P.
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné  zastupiteľstvo  vo  Veľkých  Ripňanoch 

dňa 16.marca 2017 prerokovalo nasledovné:

1.  Pasport  dopravného  značenia  obce,  týka 
sa priestorov základnej školy s materskou 
školou,  ktorý  bol  označený  ako  miestna 
komunikácia.

2.  Správu  hlavného  kontrolóra  k  ročnému 
hospodáreniu  za  rok  2016a  stanovisko 
k  záverečnému  účtu  obce  za  rok  2016 
Hlavná kontrolórka  Ing.Bednáriková po pre-
rokovaní  záverečného  účtu,  ktorý  obsahuje 
povinné  náležitosti,  odporučila  v  zmysle 
§ 16ods.10z.č.583/2004Z.z.o  rozpočtových 
pravidlách  územnej  samosprávy  a  zmene 
a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  ne-
skorších predpisov schváliť celoročné hospo-
dárenie obce bez výhrad.

3.  Informáciu  o  pripravovaných  projektoch  na 
rok 2017 Obec sa zapojila sa do nasledov- 
ných projektov:

a) predloženie projektového zámeru, Prístavba 
-rozšírenie  kapacity  MŠ,  na  základe  výzvy 
IROP-PO2,  predložené  na  SORO  NSK  po-
dané do 09. 3. 2017

Zámer vypracoval -Jozef Katrák
b) Enviromentálny  fond  -Zdravotné  stredisko, 

zníženie spotreby energie pri prevádzke ve-
rejnej budovy -opätovné podanie projektu do 
14. 03. 2017

Projekt vypracoval Jozef Katrák
c) EUROPE  FOR  CITIZENS  2017-  patrenie 

2.  1.  Družobné  mestá  -projekt  vypracoval 
Trius  finance,  a.s.  Bratislava  –  podané  do 
09. 03. 2017

d) predloženie  žiadosti  o  nenávratný  finanč-
ný  príspevok  na  SO,  Operačný  program 
Ľudské zdroje Prioritná os 6,Špecifický  cieľ 
6. 1. 1, kód výzvy č.OPLZ-PO6-SC611-1,ná-

zov  projektu  Zberný  dvor  Veľké  Ripňany. 
Cez uvedený operačný program sa podáva 
projekt „V základnej škole úspešnejší“.

Projekt  vypracoval  Support & Consulting  Šaľa. 
Podáva sa do 25. 03. 2017

e) OP KŽP SEIA –  v  rámci  špecifického cieľa 
4.  3.  1.Zníženie  energetickej  náročnosti  ve-
rejných budov  -  s názvom projektu Obecný 
úrad –„Zvýšenie energetickej účinnosti verej-
nej budovy „.

Na  uvedený  projekt  firma  Delphia  vypracova-
la  energetický  audit.  Projekt  sa  podáva  do 
31. 03. 2017

Cez uvedený operačný program sa vypracová-
va projekt na rekonštrukciu KD  Behyn-
ce. Podáva sa do 31. 03. 2017

f) Predloženie projektu  cez SORO  -NSK Nitra 
na  vytvorenie  učebne  praktického  vyučova-
nia.

g) Prevencia kriminality -kamerový systém -pro-
jekt cez Ministerstvo vnútra SR.

Projekt zahŕňa výmenu klasického kamerového 
systému za digitálny v centre obce.

h) Kultúra národnostných menšín-projekt
i)  Cez KŠÚ Nitra sa bude realizovať projekt na 

rekonštrukciu átria v ZŠ s MŠ VR-havarijný 
stav.

4.  Odpredaj pozemkov nasledovne:
a) Predaj novovzniknutej parcely C KN č.254/2 

ostatná  plocha  o  výmere  183m2  podľa  GP 
firmy  GEOKO  Topoľčany  č.7/2017  zo  dňa 
16. 01. 2017.Uvedená parcela bola vytvorená 
z parcely C KN č.254/1 a 253/1, ktoré sú vo 
vlastníctve Obce Veľké Ripňany v 1/1 zapísa-
né na LV č.641 v k.ú. Veľké Ripňany, pre Bra-
nislava Krajčíka a manž.Luciu, bytom Veľké 
Ripňany,  Mládežnícka  č.724/400  v  sume  5 
EUR  /m2,  celková  cena  915,00EUR.  Zá-
mer na odpredaj bol odsúhlasený OZ uzne-
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sením č.5/2015 zo dňa 14.12.2015.   Kúpnu 
zmluvu vypracuje Obec Veľké Ripňany. Ná-
vrh na vklad uhradí kupujúci v plnej výške.

b) Kúpa pozemku, na ktorej je vybudovaná pre-
čerpávacia  stanica  kanalizačnej  siete  Obce 
Veľké Ripňany v k.ú. Behynce , novovzniknutá 
parcela C KN č.248/19, orná pôda o výmere 
41m2, podľa GP GEODÉZIA Bratislava a.s., 
prevádzka Topoľčany č.226-060-2016 zo dňa 
24.4.2016, v sume 5 EUR/ m2 ,celková cena 
205EUR, od   vlastníkov Benjamín Močko 
a manž.Viera ,bytom Veľké Ripňany,Staničná 
143/22 v podiele 1/1BSM.Kúpnu zmluvu vy-
pracuje Obec Veľké Ripňany .Návrh na vklad 
do katastra uhradí kupujúci v plnej výške. Zá-
mer  na  kúpu  bol  schválený  OZ  uznesením 
č.2/2016 zo dňa 15.06.2016.

c) Predaj parcely C KN č.83/3 vodná plocha o 
výmere 95m2 zapísanej na LV č.641 v  
k.ú.    Veľké  Ripňany,  ktorej  vlastníkom  je 
Obec Veľké Ripňany v podiele 1/1, vedenej  
na  Okresnom  úrade  v Topoľčanoch  -Katas-
trálny odbor  ,  pre  kupujúceho Miloša Luka-
čoviča  ,bytom  Veľké  Ripňany,Piešťanská 
692/626v sume 5 EUR/m2./ celková  c e n a 
pozemku  -475,00EUR/.  Zámer  na  odpredaj 
bol  schválený  OZ  uznesením  č.1/2016  zo 
dňa  16.03.2016.  Kúpnu  zmluvu  vypracuje 
Obec  Veľké  Ripňany  .  Návrh  na  vklad  do 
katastra nehnuteľnosti hradí kupujúci v plnej 
výške.

d) Predaj  parcely  C  KN  č.264/16  o  výmere 
167m2  ,zapísanej  na  LV  641  v  k.ú.  Veľké 
Ripňany -vlastník Obec Veľké Ripňany , pre 
Valku Františka v sume 2,32EUR/m2- celko-
vá cena -   387,44EUR. 

5.  Výrok okresnej prokurátorky  na základe vy-
konanej kontroly ohľadne drobných stavieb a 
rozkopávkového konania. 

6.  Výmenu  garážových  brán  na  budovách  v 
hospodárskom  dvore  /bývalý  Metalstav/  z 

vlastných prostriedkov
7.  Vybudovanie  sociálnych  zariadení  v  kultúr-

nom dome Veľké Ripňany v priestoroch pod 
javiskom .

MB

Zimnú prípravu sme začali 8. 1. 2017.
Trénovali sme v telocvični a aj vonku a konečne 
môžem povedať, že sme využívali aj naše ka-
bíny,  lebo  po  mnohých  rokoch  sa  našla  vôľa 
a urobili sme za veľkej pomoci obecného úradu 
elektrické kúrenie v celej budove. V príprave sa 
objavili aj naši mladí odchovanci, čo som veľmi 
rád, lebo vzniklo veľké vákuum, keď sa neobja-
vil dlho v A mužstve nijaký dorastenec a naše 
mužstvo  potrebuje  omladiť,  ako  aj  všade,  kde 
sa hrá futbal. Odohrali sme aj prípravné zápasy, 
v  ktorých  tréner T.  Frťala  skúšal  mladých  a  aj 
nových futbalistov.

Výsledky zimnej prípravy: V.Ripňany : Vrbové 
19-ka
1 : 3

V.Ripňany : Krtovce
8 :5

V.Ripňany : Solčany
3:1

Tomáš Lidaj, Štefan Kopčan, Nino Szalay, Tade-
áš Greguš, Tomáš Mikula, Martin Gocala, Vladi-
mír Chovanec, Juraj Hertel, Ivan Vlasák, Lukáš 
Krasňanský, Adam Štetka, Matej Štetka, Marek 

FUTBALOVÁ
SEZÓNA
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Mikula,  Erik  Radosa,  Marek  Judák,  Dalibor 
Halo, Tomáš Frťala, Peter Stankovský, Miroslav 
Minks, Filip Bosý, Šimon Pánik, Andrej Repka

Na hosťovanie odišli:
Aberštík - Radošina
Borbély – Jacovce

Tabuľka VI.liga - ObFZ TO po 16 kole

Najlepší strelci nášho A mužstva:
Štefan Kopčan
HYPERLINK
„http://futbalnet.sk/member/1186772“ 17
Adam Štetka
HYPERLINK
„http://futbalnet.sk/member/1268926“ 11

Čo  sa  týka  dorastencov,  tak  je  žalostné,  aby 
boli 4 mužstvá v okrese, a preto sa niektorí naši 
mladí chlapci rozhodli hosťovať vo vyššej súťaži, 
lebo hrať 12 zápasov za sezónu  je moc málo, 
čo samozrejme chápem a prajeme všetkým aby 
sa im darilo. Na druhej strane budeme mať pro-
blém poskladať dohromady dorastenecké muž-
stvo, lebo keď odíde polovica mužstva preč, tak 
potom je ťažké nahradiť ich pri dnešnej mládeži, 

ktorá  nie  sú  vedená  k  športu,  ale  k  hľadaniu 
pokémonov a iných počítačových hier, len nech 
sú ticho a neotravujú rodičov, čo sa odrazí v ich 
ďalšom živote  -  nešportovať  ale priberať  a byť 
závislý na počítačových a neskôr aj na herných 
automatoch v pohostinstvách. Čas ukáže, čo by 
bolo lepšie pre deti.

Simon Glos, Matúš Štetka, Filip Ondrejka, Se-
bastián Ozimák – PFK Piešťany
Adrián Pagáč - ČFK Nitra

    Klub Z V R P Skóre B +/- FP
1 OFK Kuzmice 15 11 1 3 56:23 34 13 20.25
2 OFK Ludanice 16 10 3 3 29:15 33 9 19.75
3 OFK Veľké Ripňany 16 10 1 5 45:27 31 7 21.75
4 OFK Práznovce 16 9 4 3 32:19 31 7 22
5 TJ Slovan Bojná 16 9 2 5 42:34 29 5 33.57
6 OFK Kovarce 16 8 3 5 35:24 27 3 25.25
7 OFK Krnča 16 6 4 6 24:30 22 -2 32.25
8 OFK obce Prašice 16 6 2 8 26:37 20 -4 23.25
9 OFK Nitrianska Streda 16 5 3 8 29:29 18 -6 32.75
10 OŠK Závada 16 5 3 8 17:30 18 -6 6.25
11 TJ Veľké Dvorany 16 4 2 10 14:27 14 -10 33.46
12 TJ Rajčany 15 4 2 9 23:38 14 -10 5.25
13 Družstevník Čermany 16 4 2 10 19:38 14 -10 0
14 TJ Nemčice 16 3 2 11 17:37 11 -13 13.25
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Naši najmladší chlapci skončili na treťom mieste 
v sk.B a budú hrať o konečné 7-12 miesto.

Touto cestou by som sa chcel v prvom rade po-
ďakovať nášmu hlavnému sponzorovi OÚ Veľké 
Ripňany za všetku materiálnu, ale aj  finančnú 
pomoc, čo poskytol nášmu klubu.
Ďalej patrí naše poďakovanie p.  Ing. Štefanovi 
Korcovi  Predsedovi  predstavenstva  PD  Rado-
šinka V.Ripňany za finančnú a  tiež aj materiá-
lovú pomoc.
P.  Ing.  Palkovi  Kuklovi,  ktorý  kedysi  -  nie  tak 
dávno - reprezentoval našu obec ako futbalista 
a dovolím si povedať v zlatej ére Veľkých Rip-
nian.
Tak isto ďakujeme za pomoc p. Lucii Bútorovej, 
Veľké  Ripňany,  tiež  riaditeľovi  ZŠ  V.  Ripňany 
Mgr.  Jozefovi  Jančovičovi,  Jankovi  Breneselo-
vi  za  vždy  perfektne  pripravený  trávnik,  Milke 
Obermajerovej za vždy čisté dresy a kabíny.
A samozrejme ďakujeme všetkým, čo sa pričini-
li aj málom, našim fanúšikom tiež vďaka, že pri 

nás stoja v dobrom ale aj v zlom, čo nás vedie 
k dobrému reprezentovaniu našej obce.

IK 

    Klub Z V R P Skóre B +/- FP
1 TJ - ŠK Radošina 6 6 0 0 50:8 18 9 0
2 OFK Veľké Ripňany 6 3 0 3 27:17 9 0 0
3 OFK Hrušovany 6 3 0 3 23:30 9 0 0
4 TJ Slovan Veľké Bedzany (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 OŠK Závada 6 0 0 6 4:49 0 -9 0

    Klub Z V R P Skóre B +/- FP
1 TJ Slovan Bojná 10 10 0 0 107:6 30 15 0
2 Družstevník Čermany 10 7 1 2 39:17 22 7 0
3 OFK Veľké Ripňany 10 6 1 3 71:14 19 4 0
4 OTJ Horné Obdokovce 10 3 1 6 32:59 10 -5 0
5 TJ - ŠK Radošina 10 2 1 7 37:53 7 -8 0
6 TJ Veľké Dvorany 10 0 0 10 3:140 0 -15 0

Tabuľka IV.liga - Ž - U15 - sk. B - ObFZ TO

Tabuľka VI.liga - D - U19 - ObFRZ TO

Miestny spolok SČK Veľké Ripňany spolu s obcou 
Veľké Ripňany dňa 30. januára 2017 zorganizovali 
Kvapku krvi. Odber krvi sprostredkovala NTS z Nit-
ry.  Celkový  počet  darcov  krvi  bolo  31,  z  toho  23 
darovalo krv. Nasledujúca kvapka krvi sa uskutoční 
dňa 29. mája 2017 od 8:00 do 11:30 v KD vo Veľ-
kých  Ripňanoch.  Za  spoluprácu  pri  organizovaní 
Kvapky krvi by sme chceli vyjadriť vďaku obci Veľké 
Ripňany, Reštaurácii Sv. Florián, ale aj všetkým zú-
častneným darcom.

Miestny spolok SČK Veľké Ripňany.

JANUÁROVÁ KVAPKA 
KRVI
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Fašiangy  –  tento  názov  dostalo  obdobie  medzi  Tromi 
kráľmi a Popolcovou stredou. Nastalo obdobie, keď sme 
za zimou zamávali a jar sme otvorenou náručou privíta-
li. Popolcovou, alebo aj Škaredou stredou začína veľké 
pôstne obdobie pred Veľkou nocou. V  tom čase  je za-
kázané hodovať, svadby strojiť a pri muzikách tancovať, 
či  inak  sa  zabávať.  Aj  u  nás  fašiangy  skončili,  presne 
tak ako aj po iné roky symbolickým pochovávaním basy, 
basy Etely sme sa k veľkému pôstu hotovili. Keďže Etele 
praskla pravá struna zľava, nebola  iná možnosť,  len  ju 
pochovať a očakávať jej návrat po skončení pôstu.
Pochovávanie basy Etely pre Vás pripravili členovia no-
vovzniknutého  súboru  Ripín.  Do  tanca  hrala  hudobná 
skupina  Dukát.  Ďakujeme  za  priazeň  a  podporu.  Sme 
veľmi radi, že ste sa zabavili a spoločne sme si zaspo-
mínali na naše tradície.
Členovia súboru Ripín

DŇA 8. 4. 2017 (FOTOGALÉRIA STR. 12)
Už po druhýkrát sa uskutočnil tento pochod, kedy sme 
si pripomenuli oslobodenie našej obce ruskou armádou 
dňa  2.  apríla  1945.  V  dopoludňajších  hodinách  sme 
sa  zišli  pri  pamätníku  venovanému  obetiam  1.  sveto-
vej  vojny  a  obetiam  internovaným  v  koncentračnom 
tábore  Dachau.  Zástupcovia  obecného  zastupiteľstva 
a obyvateľov obce položili vence k pamätníku obetiam 
a nasledoval pochod k vodnej nádrži Mara. O  trinástej 
hodine nám členovia  klubu vojenskej  histórie Červená 
hviezda Nové Mesto nad Váhom predviedli ukážky bo-
jov z 2. svetovej vojny. Pre všetkých zúčastnených bolo 

pripravené občerstvenie, opekačka. Veríme, že táto nám 
priblíži udalosti, ktoré prežívali naši predkovia a budúce 
generácie  sa poučia na  chybách  z histórie  našej  spo-
ločnosti.

Členovia súboru Ripín

Dňa  7.  apríla  sa  uskutočnilo  slávnostné  stretnutie 
v  priestoroch  základnej  školy,  ktoré  bolo  prejavom 
úcty a vďaky ľuďom, ktorých nepriazeň osudu pripra-
vila o slobodu a ľudskú dôstojnosť. Zišli sme sa, aby 
sme  odhalili  pamätník  venovaný  ľuďom,  obyvateľov 
obce Veľké Ripňany, ktorí žili, pracovali, tvorili v obci, 
v  ťažkej  dobe,  počas  najväčšieho  konfliktu  ľudstva, 
druhej svetovej vojny. Títo veľmi trpeli, boli perzekuo-
vaní, ponižovaní pod ľudskú dôstojnosť, hoci sa nedo-
pustili žiadneho zločinu.
Prvý  krát  som  začal  pracovať  s  menami  a  osudmi 
týchto  ľudí pri  tvorbe monografie obce v  roku 2006. 
Vtedy mi veľmi pomohol z Ústavu pamäte národa jej 
riaditeľ Ján Langoš.
Vo  Veľkých  Ripňanoch  zmizli  celé  generácie,  celé 
rodiny.  Pretrhali  sa  všetky  väzby,  tvorené  niekoľko 
desaťročí  medzi  jej  obyvateľmi.  Pred  vojnou  to  bola 
pokojná  poľnohospodárska  obec  obývaná  majo-
ritnými  Slovákmi,  remeselníkmi  a  obchodníkmi  so 
židovskými  koreňmi,  poľnohospodárskymi  statkármi 
z radov oldenburských Nemcov a českými úradníkmi, 
učiteľmi meštianskej  školy. Vytvorili  spolu  veľmi  veľa 
v obci. Spomeniem založenie hasičského zboru 1927, 
futbalového klubu 1935 i postavenie meštianskej ško-
ly v roku 1934. Bohužiaľ, koncom druhej svetovej voj-
ny zmizlo z obce všetko, čo bolo jej úspechom pred 
vojnou.  Do  nenávratna  sa  vytratila  česká  komunita 
(1939), židovská komunita (1942-1945), nemecká ko-
munita (1945) a tým aj zmes kultúry, vzdelania a roz-
voja obce. Deportáciami v roku 1942 do koncentrač-
ných  táborov  Osvienčim,  Sobibor,  Majdanek  a  geta 

AKO SME BASU
POCHOVALI…

(FOTOGALÉRIA STR. 13,14)

POCHOD
OSLOBODENIA

OBCE

ODHALENIE
PAMÄTNÍKA OBYVATEĽOM 

OBCE, KTORÍ ZAHYNULI
POČAS DRUHEJ SVETOVEJ

VOJNY
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Rejowiec  bola  takmer  úplne  zničená  židovská  komu-
nita. Dokonaná likvidáciou po potlačení SNP v októbri 
1944, kedy bolo v priestore obce Nemčice zastrelených 
17 obyvateľov obce, chránených výnimkou prezidenta 
Tisa. Spolu bolo zabitých 92 židovských spoluobčanov.
Vojna, a to každá vojna prináša so sebou obete, aj na 
strane vojakov, ktorí narukovali ako naivní mladí muži 
v totalitnom režime, akým bol Slovenský štát. Niekoľko 
desaťročí  bolo  zakázané hovoriť  o  vojakoch,  ktorí  bo-
jovali proti Sovietskemu zväzu a padli v ďalekej ruskej 
zemi. Jedným z posledných veteránov tej doby je dnes 
96 ročný p.  Imrich Močko, ktorý  tu  je s nami prítomní. 
Veľkou  tragédiou  obce  bolo  udavačstvo  obyvateľov 
obce na konci vojny po potlačení SNP, čo znamenalo 
morálne dno  ich charakteru. Tu  treba poukázať na  to, 
ako  rýchlo  sa  zmenili  vzťahy  obyvateľov  obce  a  ako 
rýchlo  sa  zakorenila  nenávisť,  závisť,  pomsta  v mene 
zla.
Po udaní  zbabelo  zastrelili  príslušníci Hlinkovej  gardy 
na  čele  s  Heliodorom  Gombarčíkom  zubného  techni-
ka  Izidora  Berkoviča,  ktorého  skrývala  Mária  Pleško-
vá.  Odplatou  bola  jej  deportácia  do  koncentračného 
tábora  Ravensbruck.  Ďalším  udaním  bolo  zatknutie  9 
predvojnových predstaviteľov obce a ich deportácia do 
Dachau,  z  ktorých  sa  4  nikdy  nevrátili.Po  oslobodení 
obce 1. apríla 1945 zmizlo z obce takmer 20 percent jej 
obyvateľov,  vrátane  odsunu  nemeckého  obyvateľstva. 
Môžeme  tento historický  fakt zaradiť  iba k ničivým  tu-
reckým  nájazdom  zo  stredoveku.  Želám  si  preto  aby 
mená našich obyvateľov nikdy nezmizli z našej obce:
Moric  Ujházi,  Alexander  Weiss,  Desider  Weiss, 
Ján  Weiss,  Eugen  Brichta,  Dezider  Eisler,  Markus 
Schwartz, Arpád Stern, Alexander Stern, Vojtech Stern, 
Šarlota Ujháziová, Hedvika Weisová, Sarlota Weissová, 
Alžbeta Weissová, Franz Weiss, Leopold Weiss, Matil-
da Weissová, Viera Eislerová, Maximilián Grünhut, Gi-
zela Grünhutová, Hedwiga Rosenzweigová, Jozef Ro-
senzweig, NataliaRosenzweigová, Gabriel Tomaschoff, 
Leontína Tomaschoffová, Mirjam Tomaschoffová, Oskár 
Tomaschoff, Rafael Tomaschoff, Johanna Bernsfeldová, 
Dezider  Brakl,  Emanuel  Brichta,  Július  Fleischmann, 
Terézia  Fleischmann,  Eva  Friedmannová,  Gertuda 
Porges,  Magdalena  Spitzer,  Cecilia  Sternová,  Valeria 
Sternová, Izabela Weissová, Alexander Fröhlich, Adolf 
Fuchs,  Bernard  Ján  Goldberger,  Ezechiel  Adler,  Júlia 
Fuchsová, Martin Goldberger, Elena Golberger, Miku-
láš Guttman, Gustáv Kopstein, Irene Kopsteinová, Julia 
Schlessingerová,  Oskár  Tomaschof,  Izidor  Traubkatz, 

Jolana  Traubkatzová,  Ján  Fried,  Jolana  Fröhlichová, 
Ladislav  Adler,  Oľga  Adlerová,  ErnestínaEislerová, 
Margita  Eislerová,  LorandFriedmann,  Ladislav  Fried-
mann, Alžbeta Friedmannová Ferdinand Geller, Katarí-
na Gellerová, Vilma Gellerová, Mikuláš Grünstein, Etela 
Grünsteinová Samuel Grünwald, Ferdinand Neumann, 
Johanna Neumannová, Františka Neumannová, Oskar 
Rosenzweig,  Alžbeta  Schlesingerová,  Margita  Schle-
singerová,  Frida  Schlesingerová,  Rozália  Stengerová, 
Rozália  Sternová,  Regina  Sternová,  Bernard  Švéd, 
Emil  Švéd,  Eugen  Švéd,  Matilda  Švédová,  Frederika 
Švédová,  Bernard  Ujházi,  Šalamún  Ujházi,  Alžbeta 
Ujháziová,  Hedvika  Ujháziová,  Frederika  Ujháziová, 
Cecília  Ujháziová,  Adolf  Weiss,  Hermína  Weissová, 
Jozef Weiss, Stella Weissová, Terézia Weissová, Izidor 
Berkovič,  František  Šimora,  František Vaňovič,  Imrich 
Chrenko, Jozef Pecháč, Vojtech Gábriš, František Kuk-
la, Štefan Tomašovič.
Aké je poučenie pre nás všetkých? Nezabúdajme. Ne-
zabúdajme na  túto  strašnú dobu s  túžbou, aby sa už 
nikdy nezopakovala, pretože „Kde niet poznania minu-
losti, nemôže byť vízia budúcnosti.“
Jozef Krištof

O pamätníku…

Pamätník,  venovaný  obyvateľom  obce Veľké  Ripňany, 
obetiam II. svetovej vojny, ktorí zahynuli, boli deportova-
ní a umučení v pracovných táboroch a koncentračných 
táboroch bol odhalený v piatok 7. apríla 2017, predse-
dom VUC Milanom Belicom a starostom obce Jozefom 
Krištofom,  za  účasti  pozostalých,  pamätníkov  vojny 
a  širokej  verejnosti.  Pamätník  bol  vytvorený  z  lipové-
ho a jaseňového dreva podľa grafického návrhu Janky 
Gancarčíkovej  sochárom  z  Bojnej  Petrom  Švorcom. 
Symbolizuje  dušu  v  podobe  kameňa  v  spodnej  časti, 
ruky, ktoré sa vrstvia v námahe za vzduchom v plyno-
vých  komorách,  čo  predstavuje  malý  otvor  v  strednej 
časti a zopnuté ruky vypúšťajúce holubice, ktoré pred-
stavujú  symbol  slobody  a  mieru.  Kovovú  konštrukciu 
s  osadenými  tehličkami  zo  zbúranej  veľkoripnianskej 
synagógy vytvoril Ján Bachratý st. Pamätník je doplne-
ný menami obetí na bielych tabuliach symbolizujúcich 
nevinnosť a otvorenú knihu. Vypálené keramické tehlič-
ky vytvorili Alenka Macháčová a Janka Oravcová.
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Odhalenie
pamätníka
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Pochod oslobodenia obce
8. APRÍLA 2017
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Pochovávanie basy Etely 25. február 2017
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Dňa 29. 3. 2017 sa konala Biologická olympi-
áda, kat. E, odbornosť BOTANIKA - okresné 
kolo. Z našej školy sa zúčastnili dve žiačky a da-
rilo sa im veľmi dobre. Daniela Rybanská (7,B) 
sa umiestnila na  II. mieste a Natália Frťalová 
(7.A) získala III. miesto. Žiačka Daniela Ryban-
ská postupuje do krajského kola.
V mesiaci február sa konali okresné kolá olym-
piád z týchto predmetov:
Geografická olympiáda  sa  konala  dňa 
7.  2.  2017  v  zasadačke  úradu  v Topoľčanoch. 
Súťaze  sa  zúčastnili  5  žiaci  z  našej  školy. 
V kategórii E 8.- 9. ročnik sa Barbora GALLO-
VÁ /8.A/ umiestnila na 1. mieste. Postupuje do 
krajského  kola,  ktoré  sa  uskutoční  26.aprila 
v Zlatých Moravciach. Na súťaž pripravila Mgr. 
Bibiána Mráziková Bujnová
Dejepisná olympiáda sa konala 14. 2. 2017 na 
ZŠ  Gogolovej  v  Topoľča-
noch.  Z  našej  školy  sa  zú-
častnili tri žiačky. V kategórii 
D  sa  Barbora GALLOVÁ 
(žiačka  8.A)  umiestnila 
na  I.mieste,  postupuje  do 
krajského  kola,  ktoré  bude 
27.  3.  2017  v  Leviciach. 
V  kategórii  C  -  V. miesto 
získala  Monika JAKUBIČ-
KOVÁ  a  VI.miesto  získa-
la  Lucia CHALÁNIOVÁ 
(obe žiačky 9.A, žiačky boli 
úspešné). Na súťaž pripravil 
Mgr. Jozef Jančovič.
Dňa  16.  2.  2017  sa  na  ZŠ 
sv. Don Bosca v Topoľčanoch, konalo okresné 
kolo Biologickej olympiády, kat. C. Zúčastnili 
sa  dve  žiačky  z  9.A  triedy.  Alexandra NOVÁ-
ČIKOVÁ sa umiestnila na 5.mieste a Veronika 
FANČOVIČOVÁ na 6.mieste.

Na súťaž pripravila Ing. M. Chotárová.
Zúčastneným žiakom ďakujeme za úspešnú re-
prezentáciu školy a za svedomitú prípravu. Po-
stupujúcim prajeme veľa úspechov v krajskom 
kole.

Vesmír očami detí 2017

Deti  zo  ZŠ  s  MŠ  vo Veľkých  Ripňanoch  opäť 
ukázali, že kreativite sa medze nekladú. Zapojili 
sa do XXXII. ročníka výtvarnej súťaže Vesmír 
očami detí, kde ich práce nezostali nepovšim-
nuté.  15.  marca  2017  si  pre  seba  i  pre  našu 
školu  odniesli  z  Topoľčian  5  ocenení.  Za  ma-
terskúškolu  (1.  kategória)  nás  v  okresnom 
kole  úspešne  reprezentovali  Dominik Cirok 
(1.miesto), Kristián Oravec (čestné uznanie) 
a Sára Mičinová (čestné uznanie).  Zo  zá-

kladnej školy bola v 2. kategórii ocenená Nina 
Krištofová (3. miesto) a v 3. kategórii Viktória 
Švecová (2. miesto).

Všetkým  žiakom  ďakujeme za  úspešnú  repre-
zentáciu školy!

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V ŠK.R. 2016/2017
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Svetový deň vody
Na  našej  škole  sme  dňa  22.  3.  2017  pripravi-
li  rôzne  zaujímavé  aktivity  pre  žiakov.  Počas 
prvej  hodiny  sme  si  vy-
počuli  rozhlasovú  reláciu 
o dôležitosti vody. Žiačky 8. 
A  prakticky  predviedli  jed-
noduché experimenty s vo-
dou pre žiakov 1.-5. roční-
ka.  Následne  si  pozreli 
film  o  vodičke  a  kolobehu 
vody.  Žiaci  5.  a  9.  ročníka 
vypracovali  postery  na 
tému Voda na hodine envi-
ronmentálnej  výchovy.  Na 
hodine  výtvarnej  výchovy 
žiaci  1.  stupňa  nakreslili 
krásne  obrázky  a  vytvorili 
básničky o vode.
Ďakujeme  za  pekne  strá-
vený tematický deň.

Ing. Chotárová, Mgr. Lištiaková a Mgr. Mráziko-
vá Bujnová
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017
V Tribečskom  osvetovom  stredisku  v Topoľča-
noch sa dňa 23. 3.  2017 uskutočnilo obvodné 
kolo  súťaže  v  prednese  poézie  a  prózy. V  ob-
vodnom  kole  súťažili  žiaci  týchto  škôl  :  ZŠ  sv. 
Don Bosca, ZUŠ L. Mokrého, ZŠ Ludanice, ZŠ 
Prašice, ZŠ Horné Obdokovce, ZŠ Kovarce, ZŠ 
Šalgovce, ZŠ Tesáte a ZŠ s MŠ Veľké Ripňany.
Našu školu v I. kategórii reprezentovala Micha-
ela  Frťalová,  v  II.  kategórii  Sabína  Ozimáková 
a v  III. kategórii Barbora Gallová. Žiačky Sabí-
na Ozimáková a Barbora Gallová sa vo svojich 
kategóriách umiestnili na 1. mieste. Pripravovali 
ich p.uč. E. Bartová a Ľ. Mazáková. Obe žiačky 
postupujú do okresného kola, ktoré sa bude ko-
nať 12. apríla 2017 v Koncertnej sále mestské-
ho úradu v Topoľčanoch.
Za  úspešnú  reprezentáciu  žiačkam  ďakujeme 
a blahoželáme. Želáme im výbornú recitáciu aj 
v okresnom kole.

Ľ.M a B.G.

S. Ozimáková – 1. miesto v II. kategórii
B. Gallová – 1. miesto v III. kategórii
Úspešná riešiteľka dejepisnej olympiády 
v krajskom kole.

Dňa  27.  marca  2017  na  Spojenej  katolíckej 
škole v Leviciach sa uskutočnil  IX. ročník kraj-
ského  kola  „Dejepisnej  olympiády“. Tohto  kola 
sa zúčastnili žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých 
dvoch miestach v kategórií E,D,C v okresnom 
kole. V  Nitrianskom  kraji  tak  súťažilo  v  každej 
kategórií 14 žiakov a žiačok. Našu školu repre-
zentovala  žiačka  8.  A  triedy  Barbora  Gállová. 
Barbora  preukázala  výborné  vedomosti  z  de-
jepisného  učiva  8.  ročníka,  z  monotematic-
kého  celku  „Storočie  osvietenectva  a  rozumu 
v  národných  dejinách“,  z  regionálnych  dejín 
okresu Topoľčany a Nitrianskeho kraja. Barbora 
sa umiestnila na 2. mieste v kategórií D. Žiač-
ku pripravoval Mgr. J. Jančovič. Barbora veno-
vala veľa času príprave, preštudovala niekoľko 
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publikácií a študijných materi-
álov. Úspech je výsledkom jej 
nadania,  pracovitosti,  zodpo-
vednosti a ochoty reprezento-
vať školu. Blahoželáme.

Deň narcisov
7. 4. 2017
Chceme pomáhať
Vážení občania 7. apríla, pia-
tok opäť celé Slovensko vyja-
drilo solidárnosť s ľuďmi, ktorí 
trpia  ťažkou  chorobou  akou 
je  rakovina.  Prispením  do 
verejnej finančnej zbierky ste 
pomohli  tým,  ktorí  to  najviac 
potrebujú a zároveň ste dostali malý symbolic-
ký kvietok narcisu. Pripnutím a nosením  tohto 
kvetu vyjadrujeme, že spolucítime s ľuďmi, ktorí 
trpia touto ťažkou chorobou.
Žiaci a žiačky zo Základnej školy Veľké Ripňany 
sa podieľali na verejnej finančnej zbierke. Verej-
ná zbierka sa uskutočnila v obciach Biskupová, 
Malé Ripňany, Merašice, Lužany, Veľké Ripňa-
ny, Behynce a v ZŠ Veľké Ripňany. Vyzbierané 
peniaze boli zaslané na účet Ligy proti rakovine, 
Brestová 6 Bratislava.
Ďakujeme Vám v mene nadácie Liga proti  ra-
kovine.

Výsledok finančnej zbierky:

ZŠ s MŠ Veľké Ripňany  155,76 €
obec Veľké Ripňany  757,64 €
obec Behynce  128,65 €
obec Biskupová  72,30 €
obec Malé Ripňany  312.08 €
obec Merašice  195,54 €
obec Lužany  85,88 €
Spolu :  1707,85 €
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TAJNIČKA

Vodorovne  : A. Mesto v Rusku. –  Iľka  ľudovo. – Mesto vo Francúzsku. – Ľudovít. – Zväčšovanie sa. – B. 
Druhá časť tajničky. – C. Žena z raja. – Ľaliovitý sekulent. – Mužské meno. – 451 v Ríme. – D. Ľaknutie. – 
Ticho. – Orgán zraku. – Latinský pozdrav. – E. Falošný po maďarsky. – Meno Hlaváčka. – Nieto. – Pokrik na 
voly. – F. Produkt z rozpadu bielkovín. – Prístroj. – G. Francúzske mužské meno. – Urob vlámanie. – H. Kus 
dreva. – Mesto v Bulharsku. – I. Jeden z Vlkolínskych. – Piata časť tajničky. – Otec po turecky. – J. Rozkladal 
hnitím. – Číslovka. – Patriaca Dodovi. – Český súhlas. – Nieto. – K. Japonská plošná miera. – Pláta. – Dánsky 
hudobný skladateľ. – Mesto v Indonézii. – Slovenský ľudový orchester skr. – L. Mesto v Rumunsku. – Ukon-
čenie tajničky. – Počudovanie.
Zvisle : 1. Africký kmeň. – Štvrtá časť tajničky. – Tretia časť tajničky. – 2. Skupina vandalov. – Iniciálky Pa-
nenku. – Okolo. – Rieka vo Francúzsku. – Semitský boh. – Patriaci Oline. – Gibon bieloruský. – 3. Driapal 
sa. – Slovenský dramatik. – Zväzok slamy. – Študijno-právny pobyt. – 4. Značka cigariet. – Predložka. – Vy-
davateľstvo v Košiciach. – Falošný po maďarsky. – 5. Jazero v Anglicku. – Siedma časť tajničky. – Sibírsky 
veľtok. – 6. Mesto i rieka v Angole. – Nealkoholický nápoj. – Hoci po česky. – 7. Stará ruská dĺžková miera. – 
Ruský súhlas. – Slovko úcty v Ázii. – ŠPZ Senegalu. – 8. Patriaci Jožovi. – Trasochvost po česky. – Ôsma 
časť tajničky. – Nie taký. – 9. Mesiac Uránu. – Japonské divadlo. – Planétka. – Aralské jazero. – Citoslovce 
zimomriavky. – Epocha triasu. – Súdna inštitúcia. – 10. Kozol slamy. – Šiesta časť tajničky. – Prvá časť tajničky.
Pomôcky : AMBA, AL-YVES, DOBRIA, NAN, AKAS, IARA, MAHO, TAVE, OTA, ALAV, ONAI, ÁLABI, ATE, 
ANIS
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S BATOHMI V INDII…
…alebo čo všetko nás stretlo pri 2500 kilometrovom 
putovaní po Indii.
Je sobotné ráno a my, ani nevieme ako, ocitáme sa 
v hlavnom meste Indie, v New Delhi. Predchádzala 
tomu noc v lietadle a niekoľkotýždňová príprava. Na 
pleciach máme zavesené batohy, ktoré nahrádzajú 
objemné kufre.  Dôvodom  je,  že  nebudeme 14  dní 
na  jednom  mieste,  ale  máme  v pláne precestovať 
dohromady päť indických štátov, od hlavného mesta 
Dillí cez úpätie Himalájí, až po Západne Bengálsko.

Dillí
V hlavnom meste Indie začíname na vlakovej stani-
ci. Potrebujeme kúpiť lístky na nočný vlak do mesta 
Jaipur. To sa nám po nespočetných komplikáciách 
konečne  darí  a  my  môžeme  vyraziť  na  prehlia-
dku  mesta.  Prenajímame  si  na  celý  deň  auto  so 
šoférom  a  navštevujeme  pamätihodnosti,  chrámy, 
parky a prezidentský palác. Všetko je úplne iné ako 
sme zvyknutí. Všade naokolo ohromný neporiadok, 
sprevádzaný  zápachom.  Chaotická  doprava  kde 
neplatí  ani  jedno z pravidiel  na aké sme zvyknutí. 
Po vyčerpávajúcom dni sa zastavujeme v reštaurá-
cii na večeru. Jedlo ktoré nám bolo naservírované 
označujeme ako jedno z najlepších v našom živote. 
Po večeri nás čaká azda najväčší oriešok dňa, a to 
cesta indickým vlakom. Šofér nás necháva na stani-
ci, kde to vyzerá pre Európana ako v horore. Bez-
domovci, žobráci, obrovské potkany a dvojnásobná 
špina a smrad. Náš vlak mešká tri hodiny, a tak si 
krátime čakanie pozorovaním diania okolo nás. Pre 
miestnych  sme  ohromná  atrakcia,  lebo  moc  ble-
dých tvári sa na podobných miestach nevyskytuje. 
Napriek tomu, že to vyzerá na stanici priam hrôzo-
strašne, nič zásadné sa nedeje. Nikto si k nám nič 
nedovoľuje  a  po  vyše  troch  hodinách  čakania  na-
stupujeme do vlaku. Z našich miest musíme najskôr 
vyhodiť čiernych pasažierov. Máme kúpené lístky do 
vyššej spacej triedy, kde je na počudovanie všetko 
čisté a klimatizované. Cesta do Jaipuru bude  trvať 
celú noc, a tak sa spokojne ukladáme na prerušo-
vaný spánok. Predchádzajú tomu iba dve veci. Frťan 
domácej slivovice a štuple do uší.

Jaipur
Po noci strávenej vo vlaku vystupujeme na stanici 
v Jaipure. Ako odvoz do hotela volíme rikšu. Miestny 
jej nepovedia  inak ako TUK-TUK. Miestami máme 
dojem,  že  to  nemôžeme  prežiť  ani  my,  ani  rikša, 
ani  náš  šofér.  Na  počudovanie  vystupujeme  živí 
a zdraví pred hotelom. Na hoteli nechávame batohy 
a opäť sa vydávame do mesta. Navštevujeme palác 
vetrov a ružové mesto. Pomaly si zvykáme na vša-
de prítomné opice, kravy a túlavé psy. Večer máme 
vyhradený  na  oddych.  V  hotelovej  izbe  počujeme 
hrať  hlasnú  hudbu.  Zo  zvedavosti  vychádzame  do 
ulíc, hľadať jej zdroj. Prichádzame k akémusi štadió-
nu, miestu slúžiacemu na oslavy pre zámožnejších 
Indov. Práve sa tu schádzajú hostia a vďaka našej 
zvedavosti sa dozvedáme, že je na programe osla-
va  dvadsiateho  výročia  svadby.  Hlavný  usporiada-
teľ  nás  okamžite  pozýva  a  tak  sa,  chtiac-nechtiac 
stávame súčasťou tejto veľkolepej udalosti. Hostí je 
odhadom cez päťsto. To, že sa  jedná o významnú 
rodinu  napovedá  aj  fakt,  že  sú  tu  aj  dve  miestne 
televízie.  Široký  program  zahŕňa  spev,  tanec,  tra-
dičné jedlá pripravované priamo pred našimi očami 
a  nekonečné  rozhovory  o  všetkom.  Na  druhý  deň 
máme  naplánovanú  prehliadku  pevnosti  Amber 
Fort, kde v dávnych časoch žil samotný Rádža. Na 
najvyššom  bode  pevnosti  sa  myšlienkami  prená-
šam do  iného sveta,  iného storočia. Predstavujem 
si, aké to tu bolo pred stáročiami. Napriek píšucemu 
sa roku 2017 je to veľmi jednoduché. Nikde naokolo 
nie je nič moderné a pohľad na stádo slonov a tiav 
dotvára tento obraz do dokonalosti. Toto miesto vo 
mne zanecháva silný dojem. Až tak silný, že som si 
povedal „sem sa musím ešte niekedy vrátiť“.

Agra
Nový  deň  začíname  cestovaním.  Tento  krát  to  je 
s prenajatým autom aj so šoférom. Už len samotná 
cesta  je  dobrodružstvo  samé  o  sebe.  Na  indickej 
diaľnici  sú  totiž  úplne  bežne  traktory,  kone,  a  sa-
mozrejme  kravy.  Niekoľkokrát  za  deň  stretávame 
niekoho v protismere. Zastavujeme na odpočívadle, 
kde nám priamo z čerstvej cukrovej trstiny vylisuje 
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domorodec úžasný džús. Mám čas si pozrieť miest-
ne kamióny. Uznávam, že na  rozdiel od Európy  je 
povolanie šoféra v Indii ešte stále dobrodružné. Po 
ceste sa zastavujeme v opičom meste. Predstavte 
si nádherné mesto s terasami, bazénom a fontána-
mi, kde nežijú ľudia, ale iba opice. Ak si myslíte, že 
narážam na kultový film Planéta opíc, ste na omy-
le. V  Indii  je  možné  aj  toto.  Do  Agry  prichádzame 
podvečer. Po ubytovaní vyrážame do ulíc. Nelákajú 
nás  však  turistické  vychytávky,  tie  máme  v  pláne 
až  na  nasledujúci  deň.  Túlame  sa  malými  tmavý-
mi  uličkami,  pulzujúcimi  miestnym  životom. Všade 
si okamžite nachádzame priateľov a obdivovateľov 
z radov miestnych. A tak, trávime príjemný večer na 
ulici pri  jedle od pouličného predavača a  indickom 
fľaškovom  pive  v  družnej  debate  s  domorodcami. 
O  niekoľko  hodín  sa  prebúdzame  do  dňa,  ktorý 
bude patriť majestátnemu Taj Mahalu. Tu sú samot-
né slová úplne zbytočné. Túto veľkolepú a nádhernú 
stavbu jednoducho treba vidieť.
Večer  sa  opäť  ocitáme  na  vlakovej  stanici.  Vlak 
mešká 5 hodín. Čas trávime v miestnych lokáloch, 
konzumovaním pre mňa tých najštipľavejších jedál, 
aké som kedy  jedol. Konečne sme vo vlaku a mô-
žeme sa uložiť  na zaslúžený odpočinok. Cesta do 
Váranasí bude trvať 13 hodín.

Váranasí
Okolo  obeda  prichádzame  do  posvätného  mesta 
Váranasí. V tomto meste si praje umrieť, alebo byť 
aspoň spopolnený takmer každý Ind. Váranasí  leží 
v povodí rieky Ganga, najposvätnejšej rieky v Indii. 
V  nej  končí  popol  a  pozostatky  nebožtíkov,  ktorí 
sú 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku 
neustále spopolňovaní na  jej brehu. Domácim táto 
skutočnosť  viditeľne  neprekáža.  A  tak,  na  vzdiale-
nosť pár desiatok metrov  je možné vidieť v Gange 
súčasne aj toto: kúpajúci sa muži, ktorí vykonávajú 
rannú očistu, ženu perúce detské oblečenie, smúti-
acich  pozostalých  hádžucich  do  vody  nespálené 
zvyšky  svojho  blízkeho.  Celé  to  dopĺňa  mŕtvola 
plávajúca obďaleč. Hold,  India… Poviem Vám,  raz 
vidieť stačilo.

Darjeeling
Po  nekonečných  hodinách  vo  vlaku  vystupujeme 

v  meste  Siliguri,  v  štáte  Západné  Bengálsko.  Na 
jednej  strane  sa  tešíme,  že  sme  konečne  vonku 
z  vlaku,  na  druhej  nás  čaká  ešte  cesta  terénnym 
autom  do  hôr.  Po  strastiplných  piatich  hodinách 
cesty konečne vystupujeme v cieli. V Darjeelingu sa 
cítime, akoby v inom svete. Zmenila sa krajina, men-
talita  a  výzor  ľudí,  horúčavy  vystriedali  prízemné 
mrazy. Akoby za odmenu nás čaká príjemný hotel 
s úžasným výhľadom na Himaláje. Tu však trávime 
iba jednu noc a presúvame sa na čajovú farmu, kde 
náš čakajú tri dni odpočinku.
Pijeme tie najkvalitnejšie čaje na svete a znovu na-
beráme energiu minutú v uplynulých dňoch. Učíme 
sa všetko o čaji a dokonca nás domáci učia pripra-
vovať  miestne  špeciality.  Čas  však  letí  neúprosne 
a my po troch dňoch musíme toto čarovné miesto, 
ktoré  je  v  obrovskom  kontraste  s  indickými  veľko-
mestami, opustiť. Čaká nás opäť dlhá cesta džípom 
a celá noc vo vlaku do Kalkaty.

Kalkata
Konečne sme v Kalkate, v cieli nášho putovania. Na 
programe  máme  iba  potulky  mestom.  Ako  hlavný 
bod  vnímame  návštevu  domu  Matky  Terezy.  Pre-
zeráme si všetko o jej živote, vrátane jej osobných 
vecí. V  tichosti  si  uctievame  pamiatku  tejto  svätej 
ženy a pomaly završujeme naše putovanie. Na dru-
hý deň nás čaká let do Viedne s prestupom v Dillí. 
Letieť  budeme  okolo  majestátnych  vrcholkov  Hi-
malájí, ponad Pakistan, Afganistan,  Irán, Kaspické 
more, Kaukaz až naspäť do rodnej Európy.
India bola pre nás veľkou výzvou. Počas nášho štr-
násť  dňového  putovania  sme  prešli  päť  indických 
štátov, pili čaj podávaný v mikroténovom vrecku, šli-
apli do nespočetného množstva kravského a iného 
trusu. V úzkych uličkách sme sa neustále pretláčali 
nekonečnými davmi  ľudí a stádami kráv. Ochutnali 
sme tie najlepšie jedlá pripravované od prvotriednej 
reštaurácie,  po najposlednejší  stánok na ulici. Ko-
chali sme sa pohľadmi na ťavy v púšti a o pár dní na 
osemtisícovky Himaláji. Dohromady sme za 14 dní 
precestovali 2500 kilometrov. Poviem, Vám, výlet to 
bol úžasný, ale určite nie dovolenka plná oddychu. 
O  tej, priamo z  raja na Kube v budúcom čísle ob-
časníka.
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