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USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
obce Veľké Ripňany sa konalo dňa 11.12.2014 
o 17.00 hod v Kultúrnom dome vo Veľkých Ripňa-
noch za účasti verejnosti. Celkovo prijalo 6. uznesení 
Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ). 
OZ berie na vedomie výsledky komunálnych volieb  
v obci, ktoré predniesla predsedníčka miestnej vo-
lebnej komisie Katarína Borbélyiová. Konštatovalo, 
že novozvolený starosta obce PhDr. Jozef Krištof zlo-
žil zákonom podpísaný sľub starostu obce a zvolení 
poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva: 
Bosý Miroslav, Glos Štefan, Halmo Karol, Krajčíková 
Lucia, Mgr. Machovičová Eva, Nováčik Jaroslav, Ing. 
Nováčik Jaroslav, PaedDr. Pániková Andrea,  Ševčík 
Zdenko. Mandátu sa vzdal MVDr. Miroslav Minks. 
OZ poverilo poslanca Jaroslava Nováčika st. zvoláva-
ním a vedením zasadnutí obecného   zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
OZ zobralo na vedomie vymenovanie starostom obce 
do funkcie  prednostu Obecného úradu, ktorým sa 
stala Ing. Magdaléna Bosá. OZ zvolilo Obecnú radu 
v zložení:  PaedDr. Andrea Pániková, Štefan Glos, 
Miroslav Bosý a zvolenie PaedDr. Andreu Pánikovú 
za zástupcu starostu obce Veľké Ripňany. 
OZ zriadilo zriadilo 4 komisie, určilo náplň práce 
komisie a zvolilo jej predsedov a členov takto: 1. Fi-
nančná komisia, predseda: Karol Halmo. členovia: 
Ing. Magdaléna Bosá,  PaedDr.. Andrea Pániková, 
Peter Varšava, Janka Pecháčová, 
2. Komisia pre územné plánovanie, stavebnú čin- 
nosť v obci, verejného poriadku a ochrany životného 
prostredia. predseda: Jaroslav Nováčik st., členovia: 
Jozef Balážik, Zdenko Ševčík, Štefan Glos, Štefan 
Julíni
3. Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládeže a špor-
tu. predseda: Mgr. Eva Machovičová
členovia: Miroslav Lesay ml., Mgr. Katarína Macuro-
vá, Lucia Krajčíková, Ľubomíra Lukáčová
4. Komisia sociálna, zdravotná, bytová a ochrany 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funk-
cionárov. predseda: Ing. Jaroslav Nováčik ml., členo-
via: Ivana Varšavová, Miroslav Bosý, MVDr. Miroslav 
Minks, Magdaléna Gaťárová
Poslanci OZ a ich pôsobenie podľa ulíc:
 Štefan Glos – Muškátová, Nábrežná, 
 Miroslav Bosý – Školská, Kút, Vieska
 Mgr. Andrea Pániková – Nová, Studená dolina,  
 Poštová, 
 Ing. Jaroslav Nováčik – Vinohradská, Hlohovecká 
 Karol Halmo – Topoľčianska, Nitrianska
 Zdenko Ševčík – Hlavná, Okružná, Staničná,  
 Družstevná – Dolné Behynce
 Jaroslav Nováčik  - Hlavná, Pri Zvonici - Horné  
 Behynce
 Lucia Krajčíková - Mládežnícka, Obsolovská,  
 Malinová
 Mgr. Eva Machovičová – Piešťanská, Mlynská,  
 Majerská
OZ určilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. 
z. o právnom postavení a platových   
   pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zne-
ní neskorších predpisov v rozsahu určenom  
   doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr  
90 dní pred voľbami mesačný plat starostu. 
   OZ zobralo na vedomie návrh rozpočtu na roky 
2016 -2017,Ssprávu nezávislého auditora za 
   rok 2013,  Záverečnú správu o výchovnovzdeláva-
cej činnosti jej výsledkoch a podmienkach 
   za školský rok 2013/2014, predloženú riaditeľom 
ZŠsMŠ  vo V. Ripňanoch, žiadosť Richarda 
   Geršiho, bytom V. Ripňany, Vieska 601/257 o pride-
lenie stavebného pozemku.  Predaj 6 
pozemkov sa uskutoční v 1. polovici roka 2015 podľa 
schválených kritérií OZ vo V.  Ripňanoch.  OZ schvá-
lilo VZN o dani z nehnuteľností a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, VZN 
o určenie názvu ulíc, VZN opatrovateľskej službe, 
VZN o úhradách za poskytovanie služieb Obcou 
obyvateľom obce, Definitívny rozpočet na rok 2014 
a Programový rozpočet na roky 2015 – 2017. OZ 
súhlasí s preplatením zostávajúcej dovolenky bý-
valému starostovi Jozefovi Balážikovi a s odmenou 
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI VEĽKÉ RIPŇANY  
A ČASTI BEHYNCE DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A STAROSTU OBCE

pre Jozefa Balážika vo výške dvoch mesačných pla-
tov, s poskytnutím dotácie podľa VZN č. 3/2006: ÚS 
SČK vo Veľkých Ripňanoch – 500 ,  dychová hudba 
Ripňančanka – 200 €, OFK Veľké Ripňany podľa  
výšky rozpočtu z roku 2014, s príspevkom pre Úniu 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo výške 50. 
OZ nesúhlasí s príspevkom pre komunitu Kráľovnej 
pokoja za občana Jiřího Beera. V šiestom uznese-
ní OZ súhlasilo s dodatkom č. 1 zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve ohľadom zmeny stavby pred dokon-
čením - Investičný zámer kúpy bytových domov  
s názvom „Bytové domy 3 x 8 b.j. - B1, B2, B3 Veľ-

ké Ripňany“ podľa projektovej dokumentácie autora 
Ing. arch. Jána Valeka, autorizovaného projektan-
ta v bežnom štandarde a technickej vybavenosti  
v obci Veľké Ripňany a spôsob financovania reali-
zácie kúpy obecných nájomných bytov v celkovej 
hodnote 1.184.156,00 a to takto: úver zo štátneho 
fondu rozvoja bývania: 70 %, tj. 820 159,20€, dotácia 
z MDVaRR SR: 30 %, tj. 351496,80 €, Predloženie 
žiadosti o úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja 
bývania vo výške 820159,20 €. Ručenie ŠFRB ban-
kovou zábezpekou z VÚB Banka  a.s.

Počet osôb zapísaných v zozname voličov :  .......................................................................................................1776
Počet osôb, ktorým boli vydané obálky:  ................................................................................................................593
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:  ....................................569
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:  ..........................................................551

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Miroslav Minks, MVDr., 55 r., veterinárny lekár,  KDH ...........................................................................................300 
Štefan Glos, 40 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie .............................................................................289 
Miroslav Bosý, 54 r., technik, SMER – sociálna demokracia .................................................................................263 
Andrea Pániková, Mgr., 37 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie ...............................................................259 
Karol Halmo, 56 r., technik, SMER – sociálna demokracia ...................................................................................258 
Lucia Krajčíková, 38 r., živnostníčka, SMER – sociálna demokracia ....................................................................240 
Jaroslav Nováčik, Ing., 35 r., technik, SMER – sociálna demokracia ....................................................................236 
Zdenko Ševčík, 50 r., technik, SMER – sociálna demokracia ...............................................................................218 
Eva Machovičová, Mgr., 36 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie ..............................................................196

Náhradníci:
Jaroslav Nováčik, 59 r., robotník, SMER – sociálna demokracia ..........................................................................196 
Peter Varšava, 45 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie  .........................................................................164 
Stanislava Vavrečková, 35 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie ................................................................149 
Štefan Julini, 32 r., konateľ,  Slovenská národná strana ........................................................................................148 
Jana Urminská, 40 r., manažérka, Veľké Ripňany, nezávislá kandidátka ..............................................................132 
Katarína Mičinová, 38 r., operátorka výroby, Kresťanskodemokratické hnutie.......................................................113 
Roman Mazák, 46 r., živnostník, Slovenská národná strana .................................................................................104 
Jozef Antalík, 37 r., technik,  PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ ....................................................................................99 
Ľudmila Holienčínová, 27 r., vychovávateľka, Slovenská národná   strana .............................................................97 
Jozefína Košíková, 65 r., dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie .................................................................62 
Alena Antolová, Bc., 53 r., živnostníčka, Kresťanskodemokratické hnutie ...............................................................54 
Viliam Ďuračka, 45 r., manažér, SIEŤ  ....................................................................................................................  47

Za starostu obce bol zvolený Jozef Krištof, PhDr., 47 r., prednosta OcÚ, SMER- sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana, Kresťanskodemokratické hnutie
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STAROSTA OBCE 
Vážení spoluobčania,
 
dovoľte mi podeliť sa s Vami o tom čo pre mňa 
znamená obec, rodná obec Veľké Ripňany  
a ako si predstavujem jej ďalšie napredovanie.
Možno vízia, i keď radšej použijem slovo pred-
stava.  Ide o náhľad na to ako by obec, mohla 
vyzerať o desť a viac rokov, teda v budúcnosti. 
Ak sa obec rozvíja rozumne, musí mať jej ve-
denie zadefinovanú predstavu ideálnej obce, 
ktorú postupne jednotlivými čiastkovými krokmi 
napĺňa. Každé rozhodnutie, malé či veľké, musí 
zapadať do skladačky toho, čo je prospešné pre 
väčšinu obyvateľov, pretože ideál aby boli spo-
kojní všetci ľudia je len ideálom. 
Veľké Ripňany v budúcom období by mali byť 
takou obcou, v ktorej sa ľuďom bude dobre žiť. 
Určite v nej nesmie chýbať dostupná pitná voda, 
kanalizácia, fungujúce odpadové hospodárstvo 
s vysokou mierou separácie odpadu.  Toto všet-
ko sa už začalo budovať a z časti aj funguje, 
no je toho dosť, čo ešte treba doladiť, s čím sa 
popasovať. Samozrejmosťou by mali byť čistota, 
primerane kvalitné a bezpečné cesty, chodníky 
pre chodcov a cyklistov, parkoviská, osvetlenie 
ulíc či odvodnenie ulíc, zabezpečenie toho, 
aby prívalové dažde viac nerobili vrásky oby-
vateľom.  K tomuto ideálu patrí dostatok miest  
v kvalitnej škôlke a škole, zdravotnícke služby na 
dobrej úrovni. Sú v nej  zahrnuté kvalitné špor-
toviská, detské ihriská, obecné budovy, verejné 
priestory slúžiace na stretávanie ľudí, udržiava-
né cintoríny a verejná zeleň, obchodné služby. 
Mala by to byť obec bezpečná, ekologická obec 
s cyklotrasami, obec obklopená peknou príro-
dou, ktorú ľudia chránia a v ktorej sa dá popre-
chádzať. Obec so vzorovo čistým a obrábaným 
chotárom. Obec s prosperujúcimi firmami, ktoré 
dávajú obyvateľom prácu a poskytujú im služby. 

Obec chrániaca svoje kultúrne dedičstvo, ale 
aj turisticky atraktívna obec. Obec, v ktorej má 
svoje miesto kultúra, umenie a viera skĺbená  
s nádejou. Je to aj taká obec, v ktorej je dostatok 
príležitostí športovať, rozumne tráviť voľný čas, 
rozvíjať svoj talent, stretávať sa s inými, zabaviť 
sa, kultúrne sa vyžiť, zažívať spolupatričnosť, 
nehanbiť sa za to kto som, odkiaľ pochádzam, 
byť hrdý na kultúrne a náboženské tradície svo-
jich predkov. 
Chcem vyzdvihnúť fakt, že aj naša Obec je 
obcou s aktívnymi obyvateľmi, ktorým jej osud 
leží na srdci, pretože občianske združenia, tretí 
sektor, obec s dobrými vzťahmi so všetkými jej 
časťami, so susednými obcami, ktorí sa dokážu 
dohodnúť, to je súdržná obec, v ktorej väčšina 
ťahá za jeden koniec. V ďalšom napredova-
ní obce je nevyhnutnosťou byť v združeniach, 
ktoré budú oprávnení čerpať finančné prostried-
ky na napĺňanie cieľov z programov Miestnej 
akčnej skupiny.
Nakoniec som si ponechal fakt, že obec je pre 
všetkých jej obyvateľov, a aby bola dobrou ob-
cou, musí to byť nevyhnutne aj dobre a transpa-
rentne riadená obec. Máme na to všetky pred-
poklady, vzdelaných a kvalitných zamestnancov 
Obecného úradu, aparát, ktorý bude pokračo-
vať v načatej práci.
Samozrejme k ideálu je ešte ďaleko a môže 
sa vám zdať moja predstava nereálna, ale po-
stupnými krokmi sa k nej môžeme prepracovať. 
Dôležité je mať jasnú predstavu, ktorú budeme 
napĺňať krok za krokom. Prajem si, aby sme ju 
v najbližších štyroch rokoch dokázali spoločne 
napĺňať. 

Jozef Krištof
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA MÁJ - DECEMBER  2014
Narodili sa : 

Tamara Trošanová
Sebastián Humaj
Olívia Jánošíková
Juraj Rebry
Patrik Cirók
Viktória Hubinská
Sebastián Lendel
Filip Frťala
Filip Ščevko
Erazim Brigan
Dorota Švecová

Vitaj medzi nami!

Uzavreli manželstvo:

Ľubomír Mydlár a Hana Golisová
Rudolf Molnár a Eva Fačkovcová
Pavol Kynčl a Simona Maťavková
Štefan Julini a Lucia Dúbravková
Igor Rybanský a Jana Švecová
Viliam Gábriš a Erika Kováčová
Michal Řezníček a Zuzana Kraj-
číková
Rudolf Ozimák a Monika Božiková
Ing. Radovan Balážik a Mgr. Zuza-
na Šišková
Lukáš Kalivoda a Monika Obu-
chová
Daniel Prostredný a Kristína Kai-
zerová
Michal Prostredný a Monika Ba-
gová

B l a h o ž e l á m e  !

Opustili nás: 

František Belán               83 rokov
Margita Macháčová  65 rokov
Koloman Oravec 79 rokov
Miroslav Vlček   66 rokov
Jiří Havlíček 69 rokov
Ján Vaňovič 46 rokov
Jozefína Mateičková  94  rokov
Štefan Chaláni 85 rokov
Dezider Minarovič 78 rokov
Milan Gallo 69 rokov
Jozef Bilik  96 rokov
Amália Vakrčková 80 rokov
František Barát 67 rokov
Igor Daniš  80 rokov
Ľuboš Hlobik 54 rokov
Anna Chalániová  88 rokov
Jozef Merašický 68 rokov
Karol Šiška 97 rokov
	
S p o m í n a m e  . . .

Okrúhle životné 
jubileá slávia:

50	rokov
Darina Doležayová 
Božena Matejovičová, Bc.
Igor Pavlovič
Vladislav Vetrík
Roman Chmelina
Jana Hertelová
Libuša Kuricová
Anna Bagová
Igor Pleška
Juraj Králik
Ivan Kolka, Ing.
Jozef Doležay
Rastislav Chalupa
Elena Kozubíková

Tatiana Barátová
Jozef Minarovič
Dušan Mokoš
Juraj Bernát
Emília Obermajerová
Jaroslav Machovič
Boris Kubala
Ivan Belobrad
Anna Vakrčková
Eva Fačkovcová
Miloš Lendel

55	rokov
Jozef Kuric
Ivan Vaňovič
Helena Rebryová
Eva Burgerová
Daniel Macháč
Pavel Cirók
Magdaléna Hubinská
Ladislav Hertel
Žofia Balážiková
Dagmar Tomanová
Alena Futrošová
Mária Hanzlíková
Mária Danišíková
Alica Vaňovičová

60	rokov
Mária Šranková
Irena Frťalová
Rudolf Gašparovič, Ing. 
Štefan Beňo
Viktor Štraus
Jozef Mikula
Štefánia Poništová
Ján Dubný
František Valko
Daniela Danišková
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Utorok  23. 9. 2014 bol pre prvákov nezabudnu-
teľný. Konalo sa totiž pasovanie prvákov. Najskôr 
sme ich potešili básničkou a piesňou a potom 
im predniesli sľuby, ktoré budú po celých deväť 
rokov, dúfame že svedomito , dodržiavať. Potom 
ich pán riaditeľ pasoval za čestných žiakov na-

šej školy, pani učiteľka Oravcová im odovzdala 
pamätný list, pán učiteľ Meluš medailu a na zá-
ver si každý prváčik odniesol malý balíček. A na 
koniec diskotéka! Prvákom sa tento deň páčil 
a určite im navždy utkvie v pamäti.

By Borka, 6.A

PASOVANIE PRVÁKOV 23. 9. 2014

Ladislav Balog
Alexander Hlobik
Viera Beňová
Anna Kukučková
Eva Lukačovičová
Mgr. Mária Kúchová
Jaroslav Vaško

65	rokov
Anna Hrobská
Danuška Stieneová
Eva Frťalová
Pavel Bečka,Ing. 
Margita Rybanská
Marta Stankovská
Ján Summer
Mária Grolmusová
Jozef Jelšic
Ľudovít Trenčanský
Jolana Ondrejová, Ing.
Jozef Kučera
Marta Kondrlová
Jozefína Košíková
Vladimír Hertel
Marta Čičmišová
Jozef Frťala
Peter Čičmiš
Antónia Pániková
Milan Mišina

70	rokov
Mária Hanzlíková 

Jaroslav Lipár
Júlia Obuchová
František Šnegoň
Jolana Kurucová
Ivan Mateička
Karol Grolmus
Veronika Pecháčová
Eva Vlčková
Ladislav Gaťár
Helena Hubinská
Alžbeta Balážiková
Emília Ďuračková
Mária Mokrá
Mária Wolfová

75	rokov
Helena Chmelinová
Milan Hanzlík
Jozefa Plšková
Mária Doležayová
Štefan Chudý
Ján Mateička
Vladimír Wolf
Agnesa Kusá
Helena Panská
Helena Bernátová
Ľudmila Štefaničáková
Božena Zachárová

80	rokov
Gabriela Kunová
Mária Vaňovičová

Vladimír Pecháč
Irena Mazáková
Ernest Kolka
Valéria Sigetová
Mária Decheťová
Štefan Frťala
Katarína Chromá

85	rokov
Jozef Poništ
Mária Pavlovičová
Viliam Kopec
Jozef Lukáč
Michal Hertel
Rozália Beláňová

90	rokov
Emil Macháč

95	rokov
Viliam Bartoník

Všetkým	jubilantom	praje-
me	do	ďalších	rokov	živo-
ta	veľa	zdravia!

Veľké Ripňany, dňa  18.12.2014
J.P.
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OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný 
krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zra-
čí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, 
podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do 
rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vte-
dy, keď ho ľudia majú radi.“
 Mesiac október by mal byť pre náš všetkých 
aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v na-
šom okolí. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, 
ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda 
aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces 

v našom živote. Úcta k starším ľuďom by mala 
byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho 
života, mala by byť spontánna a nenásilná. 
Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nado-
budli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, 

mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, 
ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty 
a rešpektu k druhému človeku - bez rozdielu 
veku. Láska a úcta k starším ľuďom je vysoko 
cenená a dôležitá aj v kresťanstve. Je dokonca 
prirodzeným zákonom, ktorý poznajú všetky ná-
rody.

Aj tento školský rok navštívili naši žiaci domov 
dôchodcov v obci dňa 28.10, aby babičky a de-
duškov, ktorí tam dožívajú svoju starobu, pote-

šili peknými básňami, pesničkami, hrou na hu-
dobné nástroje. Starčekovia a starenky ich zato 
odmenili milým úsmevom a potleskom.

Dušan, 5.A
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25 ROKOV STAROSTOM OBCE
Vážení občania,

dovoľte mi, aby som Vás touto cestou oslovil na konci 
môjho funkčného obdobia vo funkcii starostu obce.
 Dňa 1.9.1989 som nastúpil pracovať do našej obce 
ako predseda MNV. Už od roku 1986 som pracoval 
ako predseda občianskeho výboru a dozoroval som 
výstavbu školy, zabezpečoval výstavbu vodovodu 
z Radošiny do Veľkých Ripnian cez Behynce, až  
k základnej škole. 
Pre chorobu, z funkcie predsedu MNV, odstúpil 
v máji 1989 predseda Jozef Frťala a zastupoval ho 
poslanec pán Mondok Viktor. Po mojom nástupe 
ubehla krátka doba a prišiel 17. november 1989 teda  
revolúcia a VPN.
Toto obdobie som prežil. Taktiež som prežil polročné 
obdobie bez platu, nakoľko sľubovanú odmenu za 
moju prácu  predseda ONV nedodržal.
 Prvé dni mojej práce boli v znamení ukončenia 
a otvorenie Základnej školy vo Veľkých Ripňanoch, 
dobudovanie asfaltovej prístupovej cesty a zhotove-
nie obratiska pre autobusy. V tomto období sa položil 
aj asfaltový koberec od stavebnín po Poštovej ulici až 
po železnicu.  Vybudovala sa  aj studňa na cintoríne 
v Behynciach.
 V nasledujúcom čase som začal so spracovaním 
projektovej dokumentácie pre obecný vodovod Veľké 
Ripňany a Behynce. Táto skutočnosť vyvolala aj vý-
stavbu výtlačného potrubia a vodojemov v Radošine, 
kde spolu s pani starostkou Sigetovou sme zabezpe-
čili finančné  prostriedky vo výške 25 mil.-- Sk.
V roku 1993 sme začali s výstavbou vodovodu nakoľ-
ko sa nám podarilo zabezpečiť finančné prostriedky 
na výstavbu v čiastke 2,4 mil. Sk.
 Po výstavbe vodovodu v celej obci a obidvoch in-
travilánoch sa začali práce na výstavbe chodníka vo 
Veľkých Ripňanoch v čiastke 8 mil. Sk a v ďalšom 
roku v Behynciach za 3 mil. Sk.
Po ukončení chodníkov som veľmi túžil, aby v našej 
obci bol plyn. Po dlhých a ťažkých jednaniach sa po-

darilo spolu s pánom starostom Kusým z Horných 
Obdokoviec vybaviť a zahájiť v roku 1996 výstavbu 
vysokotlakového plynovodu z Kamanovej cez Horné 
Obdokovce, Veľké Ripňany do Radošiny.  Akcia stála 
55 mil. Sk a naša obec robila zemné práce za 5 mil. 
Sk. Táto čiastka bola štartovná na prípravné a pro-
jekčné práce pre stredotlaký plynovod vo Veľkých Ri-
pňanoch a Behynciach. V tomto roku sa nám podarilo 
budovať plynovod po obci V. Ripňany a Behynce. Po 
vybudovaní plynovodu obec predala časti plynovodu 
za sumu  8 mil.  Sk. Tieto financie naša obec použi-
la na rekonštrukciu čističky odpadových vôd (ČOV) 
pri Základnej škole a prestavať tak, aby bolo možné 
zahájenie obecnej kanalizácie. Okrem rekonštrukcie 
ČOV za túto sumu sa vybudovali dve ulice, a to Mlá-
dežnícka a Školská. Taktiež sa na kanalizáciu napoji-
la Materská škola, 10 b.j. na Školskej ulici a časť ulice 
Hlohovecká. Po vybudovaní kanalizácie na Mládež-
níckej a Školskej ulici sa urobila aj asfaltová cesta. 
 V mojich funkčných obdobiach, okrem už vymeno-
vaných akcií,  bolo budované aj ďalšie potrebné pre 
našich občanov:

• rekonštrukcia starého Farského úradu Veľké Rip-
ňany na cirkevnú materskú školu

• výstavba novej farskej budovy
• rozšírenie cintorína a zhotovenie chodníkov a oplo-
tenia vo Veľkých Ripňanoch

• rekonštrukcia Domu smútku vo Veľkých Ripňanoch 
a zakúpenie nového chladiaceho zariadenia

• vybudovanie vodovodu na cintoríne vo Veľkých 
Ripňanoch

• vybudovanie ohrady na hornom aj dolnom cintorí-
ne v Behynciach 

• rekonštrukcia Domu smútku v Behynciach a vybu-
dovanie prístrešku

• rekonštrukcia Kultúrneho domu Veľké Ripňany 
a prístavba sociálnych zariadení

• postavenie 54 b. j. - sociálnych bytov
• ďalších 24 b.j. je vo výstavbe, ukončenie v roku 2015
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• rekonštrukcia ZŠ, vonkajších priestorov, zatep-
lenie, oprava striech, ako aj sociálnych zariadení 
a komunikačných priestorov, kuchyne

• rekonštrukcia MŠ Veľké Ripňany a prístavba jednej 
triedy

• rekonštrukcia verejného osvetlenia vo Veľkých Rip-
ňanoch aj Behynciach (LED osvetlenie)

• rekonštrukcia trávnatej plochy na futbalovom ihris-
ku Veľké Ripňany a  čiastočne 

• aj v kabínach
• rekonštrukcia asfaltových povrchov ciest Veľké  
Ripňany aj Behynce

• zhotovenie územného plánu Veľké Ripňany a Be-
hynce

• zhotovenie ROEPU pre obidve katastrálne územia
• čiastočná rekonštrukcia futbalových kabín v Be-
hynciach (strecha a sprchy)

• zhotovenie plynofikácie v ZŠ Veľké Ripňany (nové 
zariadenie kotolne, nové plynové kotle)

• zhotovenie  plynofikácie v MŠ
• zhotovenie plynofikácie a ústredného kúrenia 
v Kultúrnom dome vo Veľkých Ripňanoch aj v Be-
hynciach

• vybudovanie centrálnej zóny Veľké Ripňany
• vybudovanie centrálnej zóny Behynce
• vybudovanie viacúčelového ihriska vo Veľkých Ri-
pňanoch

• vybudovanie viacúčelového ihriska Behynce
• oprava Rímskokatolíckeho kostola Veľké Ripňany 
(odizolovanie proti vlhkosti, vymaľovanie a vonka-
jšia úprava, výmena strešnej krytiny 

• vykúpenie pozemku, prístavba miestneho Rím-
skokatolíckeho kostola v Behynciach, vybudovanie 
vonkajších priestorov

• zhotovenie asfaltových povrchov na miestnych ko-
munikáciach  Behynce

• zakúpenie strojov pre obec (traktor, kontajnerové 
auto, vysokozdvižná plošina, multikára, poclain, 
fekálne vozidlo

• údržba miestneho rozhlasu Veľké Ripňany a Be-
hynce

• nová asfaltová cesta na cintorín Behynce a Veľké 

Ripňany k domu smútku
• plynofikácia všetkých obecných budov
• spoluúčasť na vybudovaní benzínovej čerpacej 
stanice JURKY

• vybudovanie ulice na Studenej doline (ulica Nová)

• Čo čaká našu obec v blízkej  budúcnosti:
• dobudovanie celoobecnej kanalizácie Veľké Ripňa-
ny a Behynce v celkovej čiastke cca 5 000 000,-- €.

• dobudovanie 24 b. j. - radová výstavba 2-izbové 
a 1-izbové byty

• vybudovanie trafostanice Studená dolina
• rekonštrukcia budovy Obecného úradu
• rekonštrukcia Zdravotného strediska Veľké Ripňa-
ny

• rekonštrukcia Kultúrneho domu v Behynciach
• vybudovanie nových ciest a opravy chodníkov
• oživenie kultúry a tradícií.

 Touto krátkou formou som Vám priblížil moje voleb-
né obdobia a spolu s poslaneckým zborom a pracov-
níkmi obce sme plnili všetky úlohy, ktoré nám boli 
dané zákonom a ktoré predkladali naši spoluobčania.
Chcem poďakovať všetkým spoluobčanom aj tým, čo 
na mňa a moju rodinu vypisovali anonymné listy, ďa-
kujem i krajskému prokurátorovi. Ja som im už dávno 
odpustil.
Chcem poďakovať aj duchovným otcom za ich slo-
vá povzbudenia a príklady (bolo ich osem za môjho 
pôsobenia).
Tiež sa chcem poďakovať riaditeľovi školy p. Jančovi-
čovi i celému kolektívu ZŠ a tiež aj zástupkyni riadi-
teľa pre MŠ p. Fulírovej.
Ďakujem aj všetkým podnikom a zariadeniam (PD 
Radošinka, ÚKSÚP, PNZ, pracovníkom zdravotného 
strediska), s ktorými som spolupracoval.
Záverom Vám všetkým patrí veľká vďaka, čo ste pri 
mne stáli tie krásne roky vo funkcii starostu obce  
(25 rokov), prajem veľa zdravia a Božej pomoci.

Jozef Balážik
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EU OBČANOM - ÚSPEŠNÉ DRUŽOBNÉ STRETNUTIE VO VEĽKÝCH RIPŇANOCH
.Tento projekt sa uskutočnil za pomoci Európskej 
únie,  v rámci programu „EURÓPA  PRE OBČANOV 
2014 -2020“, vo Veľkých Ripňanoch, v dňoch 26.09. 
– 28.09.2014
Obec Veľké Ripňany sa stala organizátorom a žiada-
teľom v tomto programe, v projekte  „Budúcnosť EÚ 
je aj v našich rukách – Veľké Ripňany 2014“.  Tento 
projekt bol podaný na základe výzvy Európskeho 
kontaktného bodu.  
Dňa 17. októbra 2013 bolo prijaté Nariadenie Rady 
Európskej únie, ktorým sa ustanovuje nový sede-
mročný program „Európa pre občanov“ na obdobie 
rokov 2014 - 2020.  Dňa 31. októbra 2013 bol Ko-
misiou prijatý ročný pracovný program „Európa pre 
občanov“ na rok 2014. Náš projekt bol zaradený do 
bloku 2. Podpora demokracie a občianska partici-
pácia., Opatrenie 2.1 Družobné mestá.
 Družobné stretnutie partnerských miest a obcí 
organizovala obec Veľké Ripňany po prvýkrát 
a úlohy sa zhostili všetci organizátori veľmi dobre, 
čo ocenili aj zúčastnení zahraniční hostia.  Obec 
zabezpečila dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na or-
ganizačných a technických prácach pri ubytovaní 
hostí, doprave a stravovaní účastníkov, technic-
kých prácach pri jednotlivých aktivitách, kultúrnych 
programoch, materiálnom zabezpečení poduja-
tia.  Zamestnanci obecného úradu zastrešili  hlav-
né kritické aktivity tak, aby bol dodržaný program, 
ktorý pripravili a následne bola zabezpečená do-
statočná publicita projektu, vyrobené všetky pro-
dukty medializácie, šírené výsledky projektu a bol 
následne mapovaný aj ich vplyv na zmeny postojov  
a chápania dôležitých princípov žitia v EU cieľovou 
skupinou projektu.  Obec Veľké Ripňany má dlhodo-
bé skúsenosti s organizovaním rôznych podujatí, ako 
aj implementáciou projektov, podporených z dotácií 
EU.
Partnerom podujatia bola nezisková organizácia 
EDURES, n.o. Velušovce. Tá sa aktívne zapojila 
do programu podujatia ako aj jeho prípravy, keď-
že má s podobnými podujatiami skúseností. Pred  
a po ukončení projektu pomáhala  zamestnancom 

Obecného úradu s prácami na publicite a propagácii 
podujatia. Keďže srbská obec Sopotnica našim podu-
jatím vlastne zahájila spoluprácu s ďalšími partner-
mi, bola v pozícii účastníka všetkých podujatí skôr  
v pasívnej polohe. Aktívne participovala na kultúrnom  
a športovom programe počas partnerského pobytu, 
kde jeho zástupcovia aj aktívne vystúpili. Obec zá-
roveň zabezpečila svoju prezentáciu histórie, kultúry  
a prekrásnej prírody. Čo sa týka odbornej časti, tak 
zástupcovia obce odprezentovali svoje skúsenos-
ti s riešením problémov na komunálnej úrovni. Ich 
pôsobenie na podujatí bolo príležitosťou hlavne pre 
mladých ľudí oboznámiť sa so spôsobom ich aktív-
nej účasti na dianí, presahujúcom národnú úroveň, 
s možnosťami ako sa aktívne zapojiť do spolupráce 
s krajinami EU a mladými ľuďmi v nich  a ako sa čo 
najlepšie pripraviť na budúce členstvo a spoločnú 
budúcnosť vo všetkých oblastiach verejného života. 
Svoje dojmy budú aktívne šíriť aj v regióne svojho 
pôsobenia. 
Od spolupráce s poľským partnerom – Gmina 
Dąbrowa, obec Veľké Ripňany očakávala získanie 
mnohých skúseností, riešení aktuálnych problémov 
EU, bežných občanov na komunálnej úrovni a mož-
ností odovzdania a uplatnenia svojich skúseností, čo 
bolo aj dosiahnuté.  Dôležitá bola ich aktívna účasť 
pri jednotlivých odborných diskusiách a workshope 
s európskymi témami. Aktívne vystúpili aj k téme 
prínosu mladých k budúcnosti EU a pochopenia pro-
cesu tvorby EU politík zo strany mladých ľudí a ich 
uplatňovania na komunálnej úrovni. Po ukončení pro-
jektu zabezpečí  aj prezentáciu projektu na oficiálnej 
stránke Gminy  v médiách a pomôže pri diseminácií 
výstupov projektu verejnosti. 
Úlohou zástupcov Medzinárodnej asociácie prísluš-
níkov mierových síl (AISP) bolo predovšetkým účasť 
na  odbornom programe podujatia, konkrétne v pre-
zentácii s názvom: „Budúcnosť EU a jej bezpečnosť“  
- pohľad na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Eu-
rópe. Partner má dlhodobé partnerstvá v rámci SR 
s Úniou vojnových veteránov Slovenskej republiky, 
ktorá je členom AISP v Lyone, ktorej zástupcovia sa 
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zúčastnili tohto projektu.  
Rakúsky Pinkafeld predstavoval časť „starej“ EU 
s množstvom skúseností z oblasti aktívneho eu-
rópskeho občianstva, očakávanie prinieslo mnoho 
praktických poznatkov, prospešných pre mladých 
ľudí. Obohatením pre rakúskych hostí bol aj pobyt  
na Slovensku.
V rámci pobytu poľských hostí uzatvorila Gmina 
Dąbrowa (Kujawsko-Pomorski region) s obcou Veľ-
ké Ripňany zmluvu o partnerskej spolupráci medzi 
obcami, ktorá sa bude týkať výmenných pobyt pre 
obyvateľov oboch partnerských obcí a organizácií.  
Za obec Veľké Ripňany podpísal „Akt partnesrstva“ 
starosta obce Jozef Balážik a Wójt Gminy – Mar-
cin Barszykowski. Poľská Gmina Dąbrowa má viac 
ako 5000 obyvateľov, skladá sa zo 14 obcí vrámci 
jedného celku. Po návšteve delegácie z Veľkých  
Ripnian v auguste 2014 v Poľsku, sa zrodilo part-
nerstvo oboch obcí, kde prínosom sú skúsenosti na 
oboch stranách a ich výmena medzi obyvateľmi obcí. 
V nedeľu sa uskutočnila sv. omša v poľskom, nemec-
kom  a v slovenskom jazyku pre hostí a domácich, 
ktorú celebroval  páter Jaroslav Maslanka. Chceme 
sa aj týmto poďakovať pátrom našej farnosti, ktorí 
nám organizátorom pomáhali zabezpečovať tento 
pekný projekt.
Po ukončení projektu nasledovali pozvania od zahra-
ničných partnerov pre veľkoripňančanov, preto nám 
nezostáva iné, iba tešiť sa na začatú spoluprácu so 
zahraničnými partnermi. 
Obec Veľké Ripňany ďakuje všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí sa podieľali na tomto podujatí a všetkým, ktorí 
spolupracovali s organizátormi a to hlavne : pátrom 
Farnosti Sv. Jána Nepomuckého vo V. Ripňanoch, 
všetkým spoluorganizátorom zo Základnej školy 
s materskou školou vo V. Ripňanoch, Spevokolu Dá-
vid, OFK Veľké Ripňany a Internacionál tímu OFK, , 
dychovej hudbe Ripňančanka, PD Radošinka V. Rip-
ňany, Územnému spolku Červeného kríža vo Veľkých 
Ripňanoch, Folklórnemu súboru Ripín V. Ripňany,  
Igi-Photography, Jozef Kučerka-Video, Poľovnému 
združeniu Dolina V. Ripňany, Shadow Airsoft Teamu 
Ripňany, Cimbalovej hudbe M. Lendela V. Ripňany.

RIPNANY - DABROWA
Posledný septembrový 
víkend bol pre našu obec 
výnimočný. Mali sme ná-
vštevu, akú naša dedina 
ešte nezažila. V rámci eu-
rópskeho projektu „Európa 
pre občanov“ sa u nás stretli návštevníci zo štyroch 
krajín, Slovensko, Poľsko, Srbsko a Slovensko. 
Cieľom tohto stretnutia bolo navzájom sa obozná-
miť o svojej krajine, tradíciách a zvykoch. Keďže 
sa stretnutie konalo u nás, spoznali naše okolie, 
kúpeľné mesto Piešťany a krajské mesto Nitra, spo-
ločne si zahrali futbal, zavítali do vinice v Radošine 
a v nedeľu svätou omšou a obedom sme zakončili 
naše stretnutie.
V piatok 26. 9. si prezreli našu základnú školu polia-
ci, ktorí tu boli prví. Gmina Dabrowa, odkiaľ pochá-
dzajú, sa nachádza na severe Poľska. Táto obec je 
od nás vzdialená asi 800 kilometrov.  S riaditeľom 
poľskej školy Zespól Szkól w Dabrowie sme nadvi-
azali kontakty a dohodli spoluprácu medzi školami. 
Vytvorili sme si stránku na sociálnej sieti Facebook 
s názvom Ripnany – Dabrowa. V rámci tejto spolu-
práce prostredníctvom facebooku, budeme medzi 
sebou komunikovať, chatovať, informovať partnerov 
o aktivitách školy. Na záver školského roku, v júni, 
plánujeme výmenné pobyty žiakov a návštevu part-
nerskej školy, aby žiaci aj učitelia spoznali školský 
systém partnerov a mohli si vymienať skúsenosti.
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TRIUMF V ŽIACKOM TURNAJI PRE VEĽKÉ RIPŇANY
Tréner Miloš Fekete priviedol svojich žiakov 
z Veľkých Ripnian k premiérovému triumfu 
na zimnom halovom turnaji vo futbale žiakov.  
Tí na turnaji neprehrali ani jeden zápas a suve-
rénne nastrieľali najviac gólov. Trinásty ročník 
zimného halového turnaja vo futbale žiakov or-
ganizoval  Oblastný futbalový zväz Topoľčany v 
spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom.
SKUPINA A
Chrabrany - Práznovce 1:1 (V. Ondruška - E. Karvay). 
Tovarníky A - Chrabrany 2:0 (M. Červený, Š. M. Vaňo). 
Práznovce - Tovarníky A 0:1 (Š. Vaňo). 
 1. Tovarníky A  2 2 0 0 3:0 6
 2. Práznovce  2 0 1 1 1:2 1
 3. Chrabrany  2 0 1 1 1:3 1
SKUPINA B
Topoľčany U13 - Jacovce 0:3 (D. 
Chrenko, O. Čarnogurský, A. Lacika). 
Solčany - Topoľčany U13 0:0.
Jacovce - Solčany 2:0 (A. Mojžiš, D. Chrenko).
 1. Jacovce  2 2 0 0 5:0 6
 2. Solčany  2 0 1 1 0:2 1
 3. Topoľčany U13 2 0 1 1 0:3 1
SKUPINA C
Topoľčany U12 - Urmince 1:2 (P. Tatara - M. Hubin-
ský, K. Markovič).
Krušovce - Topoľčany U12 2:0 (M. Masaryk, M. 
Hubinský).
Urmince - Krušovce 1:1 (P. Huba - M. Vanek).
 1. Krušovce  2 1 1 0 3:1 4
 2. Urmince 2 1 1 0 3:2 4
 3. Topoľčany U12  2 0 0 2 1:4 0
SKUPINA D
Nemčice - Tovarníky B 0:0.
V. Ripňany - Nemčice 8:0 (K. Matejčík 2, S. Ozi-
mák 2, M. Štetka, A. Pagáč, D. Burda, F. Ondrejka).
Tovarníky B - V. Ripňany 0:8 (A. Pagáč 3, M. Štetka 
2, S. Ozimák, K. Matejčík, S. Glos).
 1. V. Ripňany  2 2 0 0 16:0 6

 2. Tovarníky B  2 0 1 1 0:8 1
 3. Nemčice 2 0 1 1 0:8 1
Pozn.: O poradí na druhom a treťom mieste musel 
rozhodnúť žreb, pretože vzájomný zápas skončil 
remízou 0:0 a obe družstvá svoje zápasy s V. Rip-
ňanmi prehrali zhodne 0:8.
ŠTVRŤFINÁLE
Tovarníky A - Solčany 1:0 (M. Konštiak).
Jacovce - Práznovce 1:4 (D. Chrenko - E. Karvay 
3, R. Karvay).
Krušovce - Tovarníky B 6:1 (M. Masaryk 3, M. Hu-
binský, P. Kašpar, T. Guliš - D. Gaži).
V. Ripňany - Urmince 2:1 (D. Burda, S. Glos - K. 
Markovič).
SEMIFINÁLE
Tovarníky A - Krušovce 0:0 (3:2 na pok. kopy)
Vo vyrovnanom zápase sa zrodila remíza. O ví-
ťazovi tak museli rozhodnúť pokutové kopy.  O 
finalistovi sa rozhodlo až v piatej sérii, keď bran-
kár Krušoviec chytil dva a brankár Tovarník A tri 
pokutové kopy.
Práznovce - V. Ripňany 1:2
Góly: J. Mikuláš - D. Burda, S. Ozimák.
Práznovce sa ujali rýchlo vedenia, ale V. Ripňany 
dvomi gólmi otočili stav stretnutia. Práznovce mali 
na súpiske iba siedmych hráčov a v závere im ako-
by dochádzali sily. Hostia v posledných minútach 
tesne vedenie bez problémom udržali.
O 3. MIESTO
Krušovce - Práznovce 1:3
Góly: M. Masaryk - T. Macho 2, M. Uhrovský.
Práznovce zaskočili Krušovce hneď v úvode, kedy 
strelili dva rýchle góly. T. Macho svojim druhým gó-
lom v zápase upravil už na 0:3. Krušovce už len 
kozmeticky upravili výsledok na konečných 1:3.
FINÁLE
Tovarníky A - V. Ripňany 0:2
Góly: K. Matejčík, S. Ozimák.
Mladí hráči z V. Ripnian sa ujali vedenia gólom Ma-
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tejčíka. Tovarníky mali veľkú šancu na vyrovnanie 
z pokutového kopu, ale vyznamenal sa brankár V. 
Ripnian D. Pánik. Následne unikol Ozimák a strelil 
druhý gól hostí. V. Ripňany sa tak premiérovo stali 
víťazmi žiackeho futbalového turnaja.
Konečné poradie:
 1. V. Ripňany
 2. Tovarníky A
 3. Práznovce
 4. Krušovce
Po skončení turnaja sa ešte uskutočnil rozstrel 
o najlepšieho strelca turnaja, pretože Sebastián 
Ozimák (Veľké Ripňany) a Michal Masaryk (Kru-
šovce) strelili zhodne po päť gólov. V rozstreli bol 
úspešnejší Michal Masaryk (Krušovce) a stal sa 
tak najlepším strelcom turnaja. Za najlepšieho 
brankára organizátori vyhlásili Denisa Pánika z 
Veľkých Ripnian a najlepší hráč bol Erik Karvay 
z Práznoviec.
Turnaj sa hral pod záštitou Vyššieho územného 
celku Nitrianskeho samosprávneho kraja. „Gra-
tulujem víťazom a som rád, že aj na pôde VÚC 
NSK sa nám podarilo podporiť tento už dlhoročný 
a tradičný turnaj žiakov v Topoľčanoch,“ povedal 
na záver primátor Topoľčian a poslanec VÚC NSK 

Peter Baláž
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Takto sa to u nás na Floriánskych trhoch začalo, 
čakaním na Mikuláša, Anjelov, Čerta a Vás Ľudí 
dobrej Vôle....Všetci ste prišli, pomohli a výsle-
dok našej spoločnej práce 916,-€ som včera 
rozdelia 4 rodinám, ktoré to veľmi ocenili... ĎA-
KUJEM, že sme sa opäť spojili a urobili niečo 
pre seba a pre tých......ktorí to potrebujú.....

FLORIÁNSKE VIANOČNÉ TRHY 2015
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DIVADLO
Ochutnávka

Autor a réžia: Stanislav Štepka,  Hudba: Ján 
Melkovič, Juraj Haško, Pavol Varga,  Choreogra-
fie: Kristína Jančovičová, Technická spolupráca: 
Martin Vičan, Marián Bílený, Filip Ozimák, Lukáš 
Chovanec, Jozef Kučera, Hrali: Martina Krišto-
fová, Matej Močko, Michaela Urbánková, Martin 
Mihalik, Boris Bačik, Kristína Jančovičová, Miro-
slav Kľučka, Jana Veličová, Martin Škoda, Jozef 
Kučera, Mária Escherová, Marián Oravec, Filip 
Pastula, Karinka Krištofová.
Je to priam neuveriteľné, ale divadlo Hlavina je 
na scéne už pätnásť rokov. Pri tejto príležitosti 
pozvala Hlavina ochutnať pre divákov vzorku 
z každého ročníka jej tvorby. Od roku 2000 sa 
je podarilo uviesť pravidelne každý rok jednu 
hru autora a režiséra Stanislava Štepku. Prvým 
titulom bolo Ženské oddelenie, po ňom nasledo-
vala správa z psychiatrickej liečebne – Pavilón B. 
Víno s iskrou sa podávalo v Hostinci Grand, to 
že im ide o dobré divadlo bolo zrejmé aj pri O čo 

ide. Konečná stanica ani náhodou nemal ambí-
cie byť konečnou, pretože po nej hľadali Čiernu 
ovcu. Aktuálnu tému korupcie trafili V pokutovom 
území, atmosféru dôb minulých v kúpeľnej sezó-
ne a hra Sedem hlavných hriechov, bola skvelá 
príležitosť na spytovanie svedomia. V roku 2009 
oživili spomienky na legendárne Kino Pokrok, 

srdcia nadšením búchali pri titule Ako som 
vstúpil do seba, hviezdne chvíľky zažili Celebrity. 
Nápoj lásky sa podával v Hre o láske a rok na 
otázku Ako bolo?, bola jednoznačná odpoveď – 
dobre bolo. Dúfam že i Vám, ktorí ste boli v sále 
Kultúrneho domu vo Veľkých Ripňanoch 29. no-
vembra, tiež dobre bolo a želáme Hlavine mini-
málne ďalších 15 divadelných sezón.

Alica v krajine zázrakov

Detské divadlo HLAVINA Junior, réžia Kristína 
Jančovičová a Matej Močko sa nám predstavilo 
v sobotu 29.11.2014 o 14,30 hod. v Kultúrnom 
dome vo Veľkých Ripňanoch s hrou Alica v kra-
jine zázrakov.
Hru napísal  Lewis Carroll (vlastným menom 
Charles Ludwidge Dodgson) v roku 1865, ktorý 
ju údajne napísal pre malé dievčatko Alicu Lid-
dellovú.
Detské divadlo Hlavina Junior z Radošiny sa 
predstavilo  pre najmenších divákov v predpre-
miére, na ktorú prišli nielen deti ale aj rodičia.
Scéna: Jozef Kučera, Kostýmy: Henrieta Jančo-
vičová, Viera Močková, Technická spolupráca: 
Matej Močko, Martin Vičan, Filip Ozimák. Hrali: 
Emma Chochulová, Laura Bartošeková, Klaudia 
Piknová, Barbora Petrášová, Stella Vražbová, 
Tobias Vražba, Chiara Močková, Benjamín Moč-
ko, Monika Antaličová, Karin Krištofová, Denisa 
Mináriková, Nina Lipárová, Tamara Krajčírová, 
Mária Jankovičová, Juraj Goryl a Paľko Goryl. 
V lete 2014 sa divadelný súbor Hlavina rozrástol 
o nové herecké talenty. Po úspešnom konkurze , 
tak vznikol detský divadelný súbor Hlavina Juni-
or. U nás v predpremiére sa súboru darilo o čom 
svedčí aj návšteva  takmer dvesto divákov.
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OZNAMY

BIELA PASTELKA 2014

Zaregistrujte sa na odber bezplatných SMS správ
Obec Veľké Ripňany zriadila bezplatný odber SMS správ o informáciách a dianí v obci. Regis-

tráciu vykonajte podľa postupu na : www.sms-info.sk alebo príďte na Obecný úrad, kde Vás 
pracovníci zaregistrujú. Ak vlastníte mobilný telefón a nemáte prehľad o informáciách z miestne-
ho rozhlasu, zaregistrujte sa na odber bezplatných SMS. To znamená, že všetky dôležité oznamy 

vyhlasované v miestnom rozhlase Vám bezplatne zašleme na Váš mobilný telefón.

Napojenie domácností na miestnu kanalizáciu
Tam kde je možné napojenie na jestvujúcu kanalizačnú sieť pracovníci Obecného úradu zašlú 

písomnú výzvu na napojenie s opisom ako sa technicky správne napojiť. V súčasnosti sú 
vybudované a sprevádzkované stoky na týchto uliciach: Vieska, Kút, Hlohovecká ulica, Poštová, 

Vinohradská, Malinová, Nová, Školská, Mládežnícka a časť ul. Muškátová.  Je nutné aby sa 
pripojili domácnosti z týchto ulíc,  nakoľko vyberanie žúmp s fekálom je dotovaný z obecného 

rozpočtu pre obyvateľov obce.

Nové názvy ulíc
Obecné zastupiteľstvo schválilo podľa VZN názvy nových ulíc a to vo Veľkých Ripňanoch ulicu 
s názvom Studená dolina v lokalite výstavby radových bytových domov. Nový názov má aj ulica 

Družstevná v Behynciach, je to časť ulice Hlavná smerom na farmu PD Radošinka. 

Rodičovský ples 
„XXIV. rodičovský ples sa uskutoční dňa 17. januára 2015 o 20,00 h v budove Základnej školy vo 
Veľkých Ripňanoch.   Hrá hudobná skupina DISK. Cena vstupenky je 35 € na pár. Vstupenky si 

možno zakúpiť v reštaurácii sv. Florián vo Veľkých Ripňanoch. 
 Organizátori plesu žiadajú záujemcov o včasný príchod na rodičovský ples. Otvorenie plesu 

bude  o 20,00 h. Organizátori  plesu  žiadajú záujemcov o vstupenky, aby si ich zakúpili včas. 
Skorým zakúpením vstupeniek pomôžete organizátorom plesu  v príprave.“

 Biela pastelka je verejná 
zbierka, ktorá vďaka  pomo-
ci zlepšuje životy  tých, ktorí 
musia zrak nahradiť inými 
zmyslami.

Túto zbierku od roku 2002 organizuje Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska(ÚNSS)   
13. ročník zbierky sa koná pod záštitou  
Mariána Geišberga. Aj v tomto školskom roku 

žiaci a učitelia ZŠ s MŠ Veľké Ripňany podporili  
zbierku. Hlavným dňom verejnej zbierky bol 24. 
september 2014. Počas tejto zbierky sa  vyzbie-
ralo 125,00 €, ktoré sme odovzdali Krajskému 
stredisku ÚNSS v Nitre. Aj vďaka vášmu príspe-
vku môže nevidiacim a slabozrakým ÚNSS po-
máhať:

• výučbou čítania a písania Braillovho písma
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LETNÝ DENNÝ TÁBOR UŽ PO ŠTVRTÝKRÁT...
 V dňoch od 15. do 17. 7. 2014 sa deti z farnosti Veľ-
ké Ripňany už po štvrtý krát zúčastnili trojdenného 
letného tábora. Program bol ako zvyčajne : prvý deň 
túra, druhý deň bol poznávací a tretí deň „kúpací“. 
 Tentokrát sme si zvolili turistickú trasu Havran – 
Striebornica.  Je to v blízkosti mesta Piešťany. Trasa 
bola fajn, nenáročná a aj keď sa nám ju podarilo po-
čas pochodu zmeniť a nadísť si pár kilometrov navy-
še, všetci to zvládli aj tí najmenší. Z cieľa túry sme 
sa autobusom previezli na Čertovu pec, kde si deti 
opekali všelijaké dobroty. 
 Druhý deň sme navštívili hrad Červený Kameň 
a jaskyňu Driny. Na hrade bolo veľa zaujímavých 
vecí, ktoré sa zachovali z čias, keď majiteľmi boli 
Pállfyiovci. Jaskyňa Driny má blahodarné účinky na 
organizmus najmä pre alergikov a astmatikov. Okrem 
toho sme mohli vidieť krásy tejto jaskyne, ktoré vytvo-
rili príroda sama. Teplota vo vnútri jaskyne bola osem 
stupňov a vonku tridsať, takže tí, ktorí si nevzali niečo 

na seba, zažili počas leta aj zimu v tričku. 
 Tretí deň sme naša cesta viedla na kúpalisko Va-
daš v Štúrove. Tento deň je veľkou motiváciou pre 
deti, pretože po dvoch vyčerpávajúcich dňoch majú 
možnosť oddýchnuť si pri termálnej vode a vyšan-
tiť sa v tobogánovom svete. Tentokrát sa náš pobyt 
o nejaký čas skrátil, nakoľko sa schyľovalo k búrke, 
takže sme ukončili náš výlet a vyštartovali domov. Aj 
napriek tomu, všetkým sa páčilo a tešia sa na ďalší 
rok. 

Leto patrí nám.

Áno, už tretie leto strávili deti farnosti Veľké Ripňany 
krásne tri dni v prírode, na kúpalisku a poznávaním 
zaujímavostí Slovenska v dňoch od 16. – 18. 7. 2013 
počas denného letného tábora. Počasie bolo vynikaj-
úce, stále nás sprevádzalo slniečko a pofukoval

• nácvikom samostatného pohybu s bielou 
palicou

• kurzami práce s kompenzačnými pomôckami
• kurzami práce na počítači s hlasovým výstu-

pom 
• nácvikom samoobslužných činností a iné
Biela pastelka je  symbolom sveta nevidiacich, 

kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a priniesli 
svetlo tam, kde je tma.

pokračovanie na str. 26
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POSTREHY Z DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
Písal sa rok 1942 keď druhú októbrovú nedeľu náš 
transport vyrazil smer Čadca, Varšava. V diaľke sa 
nám akosi nepozdávala Varšava. Keď sme prišli 
blízko, to už bola hrôza. Iba samé ruiny, rozvaliny 
o bombardovaní. Bolo nám smutno, no pokračovali 
sme v ceste na Minsk a Kyjev. Tu sme sa niekoľko 
hodín zdržali a navštívili sme domácich. Vymenili 
sme si názory, no najviac boli zvedaví ako je to u nás 
s náboženstvom. Pohovorili sme, že u nás nemá 
nikto problém s náboženstvom a slobodne ho môže 
vyznávať. Dozvedeli sme sa hrôzostrašnú správu, 
keď nám povedali že 21. septembra 1941 Nemci 
všetkých obyvateľov židovského pôvodu v počte 30 
000 postrieľali mužov, ženy ale aj deti. Uháňali sme 
ďalej na Dnepropetrovsk. Mesto v rozvalinách, na uli-
ciach zhorené autá, električky. Hrôza čo tá vojna pri-
náša! V ceste sme pokračovali na Nikolajev, Cherson 
do prístavu Kerč. Tu sa takým širokým prieplavom 
spája Čierne more s Azovským morom. Cez úžinu 
asi 7 kilometrov nás na člnoch previezli na Tamanský 
polostrov, k mestu Taman. Odtiaľto sme už ďalej na 
Krásnodar pokračovali autami. Tu v Krásnodare sme 
mali 3 dni voľno lebo potom už budeme zaradení do 
boja. Večer nás pozvali do teátru aby nám akosi našu 
trúdnu myseľ pozdvihli. Večer som išiel k jednej oby-
vateľke na nocľah. Tá sa ma hneď spýtala, kde som 
bol tak dlho. Vravím: ,,V teátri.“
,,Ááá, v teátri? A vieš čo to bolo?“ spýtala sa.
,,Nie, neviem.“ odvetil som.
A ona rečie: ,,Veď to bol náš kostol a na kolchoze je 
zase sklad z kostola.“
Potom začala rozprávať ako sa v roku 1812 Napo-
leon I. dostal až do Moskvy. Vznikli tam veľké požiare 
a v októbri vojská začali opúšťať Moskvu a na rieke 
Berezina bol Napoleon porazený. Stalo sa to u rieky 
Berezina, kde sa mnoho vojakov potopilo a Napoleon 
ušiel do Francúzska. Po tomto čine sa cárska vláda 
rozhodla, že na počesť víťazstva postavia v Moskve 
chrám Krista Kráľa. Stalo sa. Začali stavať a chrám 
mal niekoľko vežičiek, zvonov a bol zdobený zlatom. 
Mnohí sa ani nedožili jeho otvorenia. Staval sa totižto 
40 rokov. Bol to obrovský kolos a zmestilo sa doň 10 
000 veriacich. 
,,Vieš čo sa potom s kostolom stalo?“ spýtala sa ma.

,,Nie neviem.“ odpovedal som.
,,Stalin ho v roku 1936 nechal zbúrať a materiál pou-
žil na stavbu metra,“ zaklopala na stôl a vraví ,,ak mi 
niekto v noci zaklope, tak ak nepôjdem otvoriť, tak 
vyrazí dvere, hodí ma do auta a putujem na Sibír do 
Gulagu.“
To je strašné niečo na nervy a tu nebolo žiadnej 
obrany. Tiež mi v izbičke ukázala ikonu vyrezávanú 
v dreve a večné svetlo: ,,Tu sa modlím i všetci ostatní, 
to je môj kostol.“ A slzy jej zaliali tvár. Bol to hrozný 
údel na veriacich. Po troch dňoch sme cez mesto 
Goricu putovali do Kaukazských hôr. Tu sa nám zjavil 
krásne zasnežený najvyšší vrchol Kaukazu, vysoký 
5 642 m.n.m. Tu sme sa už s ľuďmi nestretli. Našli 
nás tu Vianoce ako i Nový rok 1943. Zima tu bola 
mierna. V januári sme sa stiahli z hôr, k dedinke To-
chtamukaj, kde boli veľmi ťažké boje. Najmä anglické 
letectvo tu kraľovalo. Gulomety z lietadiel rezali, boli 
to najhoršie chvíle tejto vojny. Veliteľ odmietol ísť na 
tanky, neposlúchol ani vyšší rozkaz a oznámil nám, 
že musíme ujsť ak sa chceme zachrániť a nie aby 
sme tu padli ako zbabelci. Bolo to začiatkom febru-
ára keď sme sa dali na útek do zázemia a tým sme 
si zachránili životy. Kamaráti zo šiestej batérie šli na 
tanky a zostali tam večne. Dostali sme sa na letisko 
Slaviansko a odtiaľ sme boli prevezení na Krym k za-
isťovacej divízii. Odtiaľto sme šli na mesiac na dovo-
lenku ale už som sa viac ani do Talianska nedostal, 
zachránila ma dezertácia z armády a skrývala ma až 
do príchodu ČA. 

Imrich Močko

Padlí slovenskí vojaci z Veľkých Ripnian v Soviet-
skom zväze:

tvor. GÁBRIŠ Vojtech (1918/1940, Veľké Ripňany72), 
20. 12. 1941, Blažov, G. Gubernát

stk. KUKLA František (1922/1942, Veľké Ripňany), 6. 
12. 1943, Ščemilovka, Krym

stk. TOMAŠOVIČ Štefan (1922/1942, Veľké Ripňa-
ny), 1. 10. 1943, Bromzavod
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Vodorovne: A.  ZAČIATOK TAJNIČKY. – B.  Približne – hranie – kríženec jednohrbej ťavy a dvojhrbej – 
C.  bolestivé zdurenie – ruská rieka – cudzie mužské meno. – D.  mesiac Jupitera – sviatok narodenia 
Ježiša Krista – ŠPZ Kuby a Belgicka. – E.  český bulvárny denník – lietadlo podľa Antonova – špa-
nielsky súhlas – volanie na kačice. – F.  kraj vo Francúzsku – planétka. – G.  Titan – nemecké ženské 
meno.- H. novinársky žáner – mesto v Nemecku.- I. Španielsky mys – ŠTVRTÁ ČASŤ TANIČKY – nie 
tí. – J. vydavateľstvo v Bratislave – túz – riskovanie.- K. malé množstvo – grécke písmeno – niekde 
inde.- L. České mesto – TRETIA ČASŤ TAJNIČKY.- ruský súhas

Zvisle: 1. DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY – čínska droga – 2. jelení výrastok – rieka v Poľsku – PIATA ČASŤ 
TAJNIČKY.- 3. semenársky podnik v Prahe – typ strešných okien – ruský jelšový les.- 4. Semiti – rieka 
v Španielsku – patriaci psovi – 5. citoslovce povzdychu – stupeň výkonnosti v jude – kartársky výraz 
– vajce po nemecky.- 6. Slovenská rieka – rieka vo Švédsku.- 7. tu máš – časť hlavy – prvý mesiac 
Jupitera – japonský boh zeme – 8. jazero v Austrálii – delfínovec – mužské meno.- 9. plač – ostrov 
v Grécku – inakší.- 10. Francúzske ženské meno – miesto bez slnka – park.- 11. UKONČENIE TAJNIČ-
KY – čínska droga.-
Pomôcky: ERIO. AKEN, EVAS, OBRA, OSEVA, ANEČ, ARKI, SAN, NATA, IRIS

I. Močko

TAJNIČKA
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SV. MIKULÁŠ - 6.DECEMBER 
Čistím, čistím čižmičky,
veď som chlapec maličký.
Do okna ich čisté dám,
urobím to celkom sám.

Počuj, milý Mikuláš,
iste do nich niečo dáš?
Celý rok som dobrý bol,
dokonca som podrástol.

Pomáhal som mamičke,
nebral hračky sestričke.
Pomáhal som tatovi,
nerobil zle bratovi.
 
No a pani učiteľke
obrázky som kreslil veľké.
Už sa teším, už to viem,
že dnes niečo dostanem.

Aj tento rok do našej školy zavítal sv. Mikuláš  so 
svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi. Priviezol sa 
na koči. Bolo to nádherné, k tej predvianočnej miku-
lášskej atmosfére chýbal už len sneh. Všetci sme sa 
tešili s dobrôt, ktoré nám nadelil Mikuláš, zarecitovali 
sme mu pekné básničky a zaspievali piesne. Ďakuje-
me za bohatú mikulášsku nádielku. 

Z histórie ...

Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. 
Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom pobreží 
Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v mladosti 
sa stal povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte 
vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre. Meno Mikuláš 
bolo najobľúbenejšie v 12. storočí, používa sa však 
dodnes. Mikuláš bol obľúbenou postavou aj v stre-
dovekej dráme a je mu zasvätených mnoho kosto-
lov, najmä Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi. 
Na základe legendy o troch chudobných dievčatách 
sa zrejme odvodzuje ľudový zvyk v niektorých kraji-
nách obdarúvať sa na sviatok tohto svätca drobnými 
darčekmi.  Zvyk obdarúvať deti vznikol v Holandsku  

a odtiaľ sa rozšíril do Severnej Ameriky, kde k nemu 
prisťahovalci pripojili severské ľudové povesti o ča-
rodejníkovi, ktorý zlé deti trestá a dobré odmieňa 
darčekmi.

Betka, 6.A
„Ak láska topí ľad čo pani zima vyčarila. 

Ak dá človek viac čo v sebe skrýva. 
Ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz. 

Padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas. 
Tak prišla doba, keď každý pre každého má pár 

prívetivých viet, 
Pre ten zázrak vianoce a nad čaro vianoc nič 

krajšieho niet!“

Požehnané Vianoce a Šťastný Nový rok 2015 všet-
kým obyvateľom Veľkých Ripnian a Behyniec  želajú 

tvorcovia školského časopisu What´s up.

Basketbal - finále
Dňa 26.11.2014 sa starší žiaci zúčastnili finále 
v basketbale do ktorého postúpili v predchá-
dzajúcom kole. Vo finále sa umiestnili na 4. 
mieste. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu 
našej školy. 

Florbal
 Naše športové nádeje nás opäť nesklamali, 
konkrétne vo florbale dňa 27.11. postúpili do 
finále a v obvodnom kole florbalu dňa 1.12. 
z osemnástich mužstiev obsadili 4. miesto, čo 
nás veľmi teší. Veľká gratulácia. 

Astronyx – prednáška o vesmíre
 Firma Astronyx z Hlohovca, ktorá sa zaobe-
rá vesmírom, planétami a všetkým, čo sa hýbe 
vo vesmíre a obklopuje nás, zavítala do našej 
školy dňa 28.11. Prednáška bola rozdelená na 
dve časti. Najskôr prvý stupeň a potom žiaci 
druhého stupňa. Žiaci sa dozvedeli o teplote 

REPREZENTÁCIA ŠKOLY
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slnka, akými ďalekohľadmi pozorujú hviezdy 
a aké sondy sa nachádzajú vo vesmíre. Najzná-
mejší satelit, ktorý sa teraz pohybuje vo vesmíre 
je Hubblov teleskop. Medzi ďalšie zaujímavosti 
patrí aj to, že vraj Jupiter priťahuje meteority 
(vďaka, že nie naša zem ) a že ak raz vybuchne 
slnko, naša planéty sa zohreje na tisíc stupňov 
Celzia. Ale našťastie to až možno o niekoľko sto 
tisíc rokov.

Peťo, 8.A

Hubblov teleskop

Dlhšie vianočné prázdniny 

 Oznamujeme žiakom našej školy, že vianočné 
prázdniny začínajú 22.12. Posledný deň vyučo-
vania je 19.12. Po novom roku nastupujeme do 
školy 8.1.2015(štvrtok). Prajeme Vám pekné 
prázdniny veľa snehu a zimných radovánok.

 Skončilo sa volebné obdobie 2010-2014, počas 
ktorého ste zastupovali občanov v obecnom zastupi-
teľstve.  Rozhodovali ste o rozvoji obce,  o školstve, 
kultúre, o športe, a mnohých ďalších dôležitých otáz-
kach. Aj vy, páni poslanci a pani poslankyne, ste sa 
svojimi rozhodnutiami podieľali na rozvoji školstva 
v obci. 
 Musím konštatovať, že aj vďaka podpore obecného 

zastupiteľstva sa školstvo v obci pozitívne rozvíja. 
Svedčia o tom zrekonštruované budovy základnej 
školy i materskej školy, vnútorné vybavenie škôl, 
moderné učebné pomôcky. Úroveň zodpovedá 21. 
storočiu. Chcem sa Vám poďakovať za to, že ste 
podporovali regionálne školstvo a pomohli udržať 
historickú tradíciu školstva vo Veľkých Ripňanoch. 
Viem, že rozhodovania neboli jednoduché, zvlášť 
ak sa jednalo o finančné prostriedky. Podarilo sa 
aj pri nedostatku finančných prostriedkov, najmä 
v roku 2010,  prekonať tieto problémy a tým umožniť 
rozvoj školstva. 
 Ak by som Vám mal  vystaviť vysvedčenie za 
celé volebné obdobie, tak za správanie voči škole, 
dávam klasifikačný stupeň „výborný“,  a za ekono-
mické a finančné rozhodovania  „chválitebný“. Cel-
kový prospech obecného zastupiteľstva „ prospelo 
s vyznamenaním“. Chcem Vám úprimne poďakovať 
v mene našich žiakov a ich rodičov za Vašu podpo-
ru.

 Zvlášť sa chcem poďakovať bývalému pánovi 
starostovi Jozefovi Balážikovi, za  jeho dlhoročnú 
osobnú  i starostovskú podporu našej školy,  za 
presadzovanie  záujmov školy v obecnom zastupi-
teľstve, za podporu mimoškolských aktivít.  Niesť 26 
rokov zodpovednosť v obci je výnimočnosť.  Chcem 
mu preto v mene  zamestnancov  školy, žiakov, ro-
dičov  vyjadriť vďačnosť za úspešnú spoluprácu, za 
pomoc a rozvoj školstva v obci. 
 Mám štvrťstoročnú pracovnú skúsenosť s pánom 
starostom. Za celé obdobie sme ne-
mali zásadný spor o smerovanie školstva vo Veľ-
kých Ripňanoch. Nikdy nezasahoval do riadiacej 
práce riaditeľa. Snažil sa pomáhať. Preto sa veľa 
vecí podarilo spoločne zrealizovať.
Patrí mu môj obdiv a poďakovanie. 
Ďakujem všetkým zamestnancom  Obecného úra-
du vo Veľkých Ripňanoch za dobrú, priateľskú spo-
luprácu  a pomoc v uplynulom volebnom období.
Verím, že aj  s novým zastupiteľstvom, novým sta-
rostom, budeme naďalej spolupracovať na rozvoji 
školstva, vzdelanostnej úrovni občanov obce Veľké 
Ripňany a celého regiónu.

S úctou 
Mgr. Jozef Jančovič

riaditeľ školy
 

UKONČENIE VOLEBNÉHO 
OBDOBIA – POĎAKOVANIE
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BIBLIOTÉKA 2014

Knižný veľtrh v bratislavskej Inchebe aj tento 
rok ponúkol knihomoľom knižné novinky, ktoré 
odprezentovali vydavateľstvá. Celkovo sa na 
veľtrhu zúčastnilo 150 vystavovateľov zo sveta 
kníh a organizátori pripravili aj množstvo sprie-
vodných podujatí. Na Bibliotéke sa predstavili 
naši top autori, ktorým v nedávnom období vyšli 
nové knihy – Jana Benková, Andrea Codding-
ton, Petra Nagyová Džerengová, Marta Fartelo-
vá, Ivana Havranová, Rasťo Piško, Jozef Karika, 
Dominik Dán a Kamil Peteraj.
Bibliotéka nezabúda ani na najmenších čita-
teľov. Tí si precvičili fantáziu a šikovnosť v roz-
právkovej dielni, ale čakalo na nich aj množstvo 
rozprávok  a literárnych dobrodružstiev.
Z populárnych detských spisovateliek spome-
nieme niekoľko: Alica Kulihová – Bontón pre 
deti, Zuzana Štelbaská – Mami, kúp mi psa!, 
Ľuboš Bohunický – Poštár slimák Oliver, Jana 
Pavlíková – Ročné obdobia, Andrea Gregušová 
- Marína a povaľači a Toňa Revajová s tretím 
dielom dobrodružstiev Johanky s názvom Tvoja 
Johanka.   Svoj debut v detskej literatúre, po-
etický príbeh O kresbe, ktorá ožila, predstavil 
spisovateľ Daniel Pastirčák spolu s ilustrátorkou 
Danielou Olejníkovou.
Mnohé vydavateľstvá ponúkali pestrý výber 
kníh za nízke ceny a preto sme rozšírili knižný 
fond o nové romány a detskú literatúru.

A.B.

Ďakujeme sponzrom, ktorí pomáhali v tom-

to roku pri nákupe nových kníh do miestnej 
knižnice : Nitawex  spol. s r.o. Veľké Ripňany, 
Vodostav –Stanislav Orovnický Zlaté Morovce, 
Vodohospodárske stavby a.s. Bratislava, AQUA 
Nitra.

RIPFEST 2014
V sobotu, 19. júla sa konal už po siedmy-
krát! 
Na Ripfeste sa už po minulé roky vystrie-
dali mnohí známi umelci z našej slovenskej 
hudobnej scény či aj mladé kapely z okolia. 
Medzi nimi možno nájsť mená ako Desmod, 
Zuzana Smatanová, Smola a Hrušky, Vidiek, 
Slobodná Európa či The Paranoid. Tento rok 
si na svoje prišli naozaj všetci milovníci hud-
by. Na pódiu sa prestriedali z mladých kapiel 
kapely Ranná Nevoľnosť či Gygy. Celý festival 
sa niesol v znamení rockovej hudby, avšak na 
svoje si prišli aj milovníci punku, ska či reggea. 
Nesmeli chýbať kapely ako Gladiátor, Hex, Po-
lemic či IMT Smile. Neskutočné pogo a punko-
vá atmosféra – aj v takomto znamení sa niesol 
koncert slovenskej punkovej legendy Konflikt. 
Na pódiu ich prestriedala ďalšia punk-rocková 
kapela – INE KAFE. Pred piesňou „Spomienky 
na budúcnosť“ sa Vratko vyjadril k pádu malaj-
zijského lietadla, ale taktiež aj k aktuálnej situ-
ácii na Ukrajine. Atmosféra postupne vrcholila, 
prišiel pravdopodobne headliner večera – IMT 
Smile. Tí nenechali ľudí chladnými a preniesli 
na všetkých neskutočnú energiu. Na záver vy-
stúpila ešte Zuzana Smatanová, kapela AYA  
a celý večer bol ukončený v jamajskom re-
ggea štýle kapelou Medial Banana. Tešíme sa 
na RIPFEST v roku 2015
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HODY 2014  A KVAPKA KRVI
Tohtoročnú hodovú zábavu vo Veľkých Ripňa-
noch usporiadal Územný spolok Slovenského 
červeného kríža (ÚS SČK), uskutočnila sa v pia- 
tok 10.10.2014 v Kultúrnom dome vo Veľkých 
Ripňanoch. Do tanca hral DJ SPIGI a Cimba-
lovka Mariána Lendela.  V krátkom kultúrnom 
programe bola uvedená aj „premiéra“ speváckej 
skupiny, ktorú sprevádzal na heligónke R. Ho- 
lienčin. Ďakujeme za kultúrnu vložku. Na titulnej 
strane a strane 28 sú fotografie zo 70-tych rokov 
počas hodov a kolotočov v „židovskej záhrade“.
V Behynciach bola hodová zábava v sobotu 
11.10.2014, kde do tanca hrala hudobná sku-
pina DANUBIUS.
Zábavám predchádzala HODOVÁ KVAPKA 
KRVI, ktorú organizovala Obec Veľké Ripňany 
v spolupráci s ÚS SČK a Transfúzna stanica FN 
v Nitre v piatok 10.10.2014 od 8,00 do 12,00 
hod. Toto sú darcovia, ktorí sa zúčastnili hodo-
vej kvapky krvi: Milan Pecho, Nikoleta Krajčíko-
vá Peter Hubinský, Peter Chaláni, Juraj Bernát, 
Jozef Hubinský, Katarína Borbélyová, Martin 

Švec, Nataša Krešová, Anna Gulabová, Mária 
Nováčiková, Marián Krupa, Filip Bosý, Nikol-
ka Bosá, Magdaléna Bosá, Mário Kreš, Jozef 
Krištof, Martina Krištofová, Katarína Mičinová, 
Štefan Julini, Štefan Glos, Gabriela Mičinová, 
Klaudia Hanzlíková, Lucia Glosová, Michal 
Belanyi, Renáta Pecháčová, Ivan Vlasák, Ka-
tarína Lakatová, Terézia Chálková, Zuzana 
Schmizingová, Katarína Štefkovičová, Patrícia 
Antalíková, Katarína Belobradová, Ivana Hanz-
líková, Anton Pagáč, Lenka Mozolová, Ľudmila 
Holienčinová, Miroslav Grolmus, Eva Machovi-
čová, Peter Hertel, Filip Tomáš, Štefan Hollan, 
Zuzana Kellnerová, Katarína Macúrová, Lucia 
Juliniová, Jozef Mičina, Klaudia Valachová, 
Monika Kováčová, Daniel Valach, Andrea Pá-
niková. Všetkým zúčastneným ďakujeme, že sa 
tejto krásnej akcie zúčastnili. Najbližšou akciou 
bude Valentínska kvapka krvi vo februári 2015, 
tešíme sa na Vašu pomoc a účasť na tejto akcii. 
Ďakujeme.
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OLYMPIJSKÝ DEŇ VO VEĽKÝCH RIPŇANOCH
Rodičovská rada Základnej školy s materskou školou 
Veľké Ripňany s Obecným úradom Veľké Ripňany 
zorganizovali v areáli základnej školy zábavno-špor-
tové podujatie pod názvom OLYMPIJSKÝ DEŇ.
Olympijské festivaly Slovenska v roku 2014 pokra-
čujú svojim 7.ročníkom. Naša škola sa po štvrtý krát 
zapojila do tohto športového projektu. Aj v tomto roč-
níku prebehol festival pod tradičným heslom „Rých-
lejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve.
Školská olympiáda mala charakter Dňa olympijských 
aktivít, do ktorej sa zapojili žiaci od prvého až po de-
viaty ročník základnej školy, ale taktiež sa zapojili aj 
naše deti z materskej školy.
Oficiálne zahájenie Olympijského dňa začalo  
nástupom športovcov, slávnostným pochodom 
s hymnou, zapálením olympijského ohňa a slávnost-
ným otvorením olympijského dňa riaditeľom školy  
Mgr. Jozefom Jančovičom, prednostom obecného 
úradu PhDr.Jozefom Krištofom  a čestným hos-
ťom ktorým bol prezident spolku Slovenského orla  
Ing. Jozef Gálik.
Súťažilo sa v piatich kategóriách a nasledujúcich 
disciplínach: Skok vo vreci, Beh na 30, 50, 100, 150 
m, Slalom s fúrikom, Jazda na bicykli, Hod do diaľky  
a prekážková dráha Multilon.
Každá kategória a disciplína si našla svojich čest-
ných víťazov. Po meraní síl v súťažných disciplínach, 

prišli na rad nesúťažné, do ktorých sa zapojili všetci 
zúčastnení t.j. deti, rodičia, učitelia, usporiadatelia, 
zdravotníčka a iní. Najväčší úspech zožala disciplína 
„Súboj svalovcov“- preťahovanie lanom, ktorá skon-
čila až roztrhnutím lana a veľkého smiechu všetkých 
detí.
Deň sa niesol v pozitívnej nálade za sprievodu hud-
by, ktorú nám sprostredkoval DJ Igor Pavlovič. Deti si 
mohli zaskákať na skákajúcom hrade a občerstviť sa 
v bufete, ktorý pripravil Obecný úrad Veľké Ripňany.
Ako sa na záver olympiády patrí, stupne víťazov boli 
plne obsadené najlepšími v jednotlivých kategóriách. 
Ocenení dostali diplomy, medaile, vecné ceny i slad-
ké odmeny. V konečnom dôsledku sme ocenili všetky 
deti, pretože kto športuje, ten víťazí a každý jeden 
športovec si zaslúžil vyhrať. 
Z roka na rok sa nám úroveň tohto Olympijského po-
dujatia zvyšuje, stúpa nám návštevnosť ako detí tak 
i rodičov a veríme, že v tomto duchu sa to bude niesť 
i na budúci rok. 
Za realizáciu podujatia a spoluprácu patrí srdečná 
vďaka Rodičovskej rade ZŠ s MŠ Veľké Ripňany, 
pedagogickému zboru, Obecnému úradu Veľké Rip-
ňany, COOP Jednota Topoľčany, VÚC Nitra,  všetkým 
dobrovoľníkom, rodičom a sponzorom. 
ŠPORTU ZDAR !!!

Zuzana Kellnerová

jemný vietor. V prvý deň našej akcie sme sa vybra-
li do dedinky Bojná pri Topoľčanoch. V múzeu nás 
oboznámili s najnovšími vykopávkami z čias Veľkej 
Moravy a potom sme si urobili túru na miesto vykopá-
vok, na valy, kde sa našli rôzne veci z tých čias a do-
konca sme sa pohybovali na mieste, kde stálo v 8. 
storočí veľké opevnené hradisko. V čase obeda sme 
si pripravili dobroty na ohni na Ranči pod Babicou. 
Deti si zašportovali, zahrali sa na detskom ihrisku 
a pozreli zvieratká, ktoré tam chovajú. 
Druhý deň naša cesta viedla do Levíc, kde sme na-
vštívili Atlantis centrum. Je to centrum plné fyzikál-
nych a chemických experimentov. Decká mohli všet-

ky vyskúšať a zároveň si objasniť nejasnosti zo školy. 
V Tutanchamónovej hrobke sme si vypočuli prednáš-
ku o živote Egypťanov a zúčastnili sa pochovávania, 
balzamovania a posledného súdu múmie.
Tretí deň sme sa ako každý rok tešili najviac , pretože 
sme navštívili kúpalisko Vadaš Štúrovo. Počasie nám 
prialo a teplota sa vyšplhala nad 30 stupňov. Deti sa 
vyšantili v termálnej vode, na tobogánoch a v bazéne 
s umelými vlnami. 
 Tešíme sa, že všetko dopadlo dobre, každému sa 
páčilo a nikto sa nezranil. Už sa tešíme na ďalšie leto 
a na nové zážitky. Vďaka všetkým, ktorí sa podieľali 
na organizácii a realizácii tejto akcie...

pokračovanie zo str. 19
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