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„Už sa blížia sviatky jari, tešia sa veľkí i malí.
Dievky zas len báť sa budú, svoje šaty sušiť budú.
Takáto je Veľká Noc, tá ma svoju čarovnú moc.“

Krásne veľkonočné sviatky želá starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu.
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„Už sa blížia sviatky jari, tešia sa veľkí i malí.
Dievky zas len báť sa budú, svoje šaty sušiť budú.
Takáto je Veľká Noc, tá ma svoju čarovnú moc.“

Krásne veľkonočné sviatky želá starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu.

Tamarka Mikulová, 1.B
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA JANUÁR - MAREC 2018
Narodili sa:

Vavrisová Slavomíra
Bečka Alex

Rybanský Matúš
Majchrák Max

Vitajte medzi nami!

Opustili nás:
Hertel Ladislav  59 rokov
Močko Imrich  98 rokov
Toráčová Štefánia  68 rokov
Stiene Ján  79 rokov

Spomíname!

Okrúhle životné jubileá
oslavujú:
Chálka Jozef 

Kaduch František
 Plešková Štefánia 

Antalíková Eva
Kuruc Vladimír 

Stručková Jarmila 
Sýkora Vladimír 

Mačura Ivan
Kusý Peter

Kováčová Miroslava 
Gancarčíková Mária 

Šlosárik Vladimír
Bosý Ján

Oravcová Pavla
Balážiková Zdena 

Močková Elena
Nosálová Agnesa
Slážiková Terézia

Kuruc Ladislav
Balážik Jozef

Geršiová Renáta
Lanfer Miroslav

Vašková Božena
Mgr. Kúdela Rudolf

Beňo Ľubomír
Mazák Oldřich

Koszoruová Júlia
Sýkorová Emília

Kováčik Ján
Bc. Hubinská Iveta

Golisová Iveta
Halmo Karol

Urminský Roman
Minarovič Peter

Nevidalová Mariana
Matejovič Dušan

Janišová Nadežda
Krištofová Elena

Lesayová Magdaléna
Plšek Robert

Šiška Ján
Smutný Václav

Hambálek Vladimír
Bosý Jozef

Brezovan Jozef
Ozimáková Zuzana

Lesayová Mária
Frťalová Eva

Glos Ivan
Drahošová Olympia

Kováč Jozef
Šurínová Helena

Štefkovičová Jarmila
Gaťárová Helena

Srdečne blahoželáme!
Vo Veľkých Ripňanoch 26. 3. 2018 J.P.
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ripňanoch dňa 
14.decembra 2017 prerokovalo nasledovné:

1. Starosta obce  informoval prítomných o pro-
jektoch, ktoré boli úspešné -Zberný dvor -re-
alizácia prác sa začala v mesiaci november 
2017

  V  rámci  projektov  oboznámil  prítomných 
s  predložením  Žiadosti  o  NFP  za  účelom 
realizácie  projektu  „Komunitné  centrum-zá-
stavka v obci Veľké Ripňany.

2.  Zmeny  a  doplnky  k  územnému  plánu  obce 
č.3/2017- realizáciou uvedeného bola pove-
rená  Ing.Privalincová, zmeny sa budú do-
týkať predovšetkým oblasti, kde boli napláno-
vané  úpravy a tieto sú už nezrealizovateľné 
a ďalej sa budú zameriavať na nové oblasti 
realizácie

3. Návrh VZN č.1/2017 o dani z nehnuteľnosti 
a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a  drobné  stavebné  odpady-  vypustený  bod 
o poplatku za drobný stavebný odpad.

  Návrh  VZN  č.2/2017-  o  určení  výšky  dotá-
cie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a žiaka školských zariadení so sídlom 
na území obce Veľké Ripňany – každoročne 
sa  mení  výška  poskytnutých  dotácií  pre 
MŠ,ŠKD,ŠJ podľa výnosu Ministerstva finan-
cií SR.

  Návrh VZN č.3/2017 – o určení miesta a čase 
zápisu  detí  do  1.ročníka  základnej  školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ri-
pňany – určenie termínu zápisu do I.ročníka 
v zmysle zákona o školských zariadeniach.

  Návrh VZN č.4/2017 –o určení výšky príspe-
vku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Ripňany 
-rozpočet  na  rok  2018  v  rámci  originálnych 
kompetencií

4. Obecné zastupiteľstvo konalo podľa § 9a ods. 
8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon o majetku obcí) súhlasí s odpredajom 
nehnuteľností register C nasledovne:

a)  žiadosť  p.Milana  Dovičina,  bytom Veľké  Ri-
pňany,  Malinová  218/68,  o  kúpu  pozemku 
EKN parcela č.682/59 v k.ú.Veľké Ripňany.

b) žiadosť p. Kreša Mária a manž. Nataši, o zá-
menu pozemkov v priestoroch pod oporným 
múrom parc.č.

Rokovanie obecného zastupiteľstva v roku 2018 
sa uskutočnilo dňa 13.marca 2018, kde sa ro-
kovalo:
Informáciu  o  prebiehajúcich  a  pripravovaných 
projektoch na rok 2018 predložil starosta obce 
PhDr. Jozef Krištof:
•  dokončovacie práce na projekte Zberný dvor 

v obci Veľké Ripňany, odstúpenie od zmluvy 
TOMS SK s.r.o.Detva -manipulačný stroj pre 
nesplnenie  podmienok  podľa  podpísanej 
zmluvy a EKS

•  Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie 
dotácie  v  programe  Podpora  rozvoja  športu 
na rok 2018- podprogram č.2 -výstavba det-
ských  ihrísk  od  8000-13000  a  podprogram 
č.4 - nákup športovej výbavy 500-9000€.

•  Výzva  na  predkladanie  žiadosti  o  dotáciu 
podľa  § 1  a  § 2 Výnosu  MF  SR  -zateplenie 
kabín  ObFK  do  sumy  13000,00€/termín  do 
31.marca2018/

•  KŽP  -  MŽP  SR  výzva  -  OPKZP-P01-
-SC111-2017-23-  Zberný  dvor  obce  Veľké 
Ripňany-vybudovanie hál,

•  CIZS  /zdravotné  stredisko/-novostavba  -cel-
kový  náklad  do  1mil.€-termín  predkladania 
do konca apríla 2018/,

•  Environmentálny  fond MŽP SR  -L4 zateple-
nie verejnej budovy, budova DHZ -kompletná 
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rekonštrukcia
•  Rezerva premiéra SR - zateplenie kabín a re-

konštrukcia strechy ObFK Veľké Ripňany do 
9000,00€.

•  Environmentálny  fond MŽP SR- odvodnenie 
územia - polder s napojením na štátnu ces-
tu  Hlohovecka  II/514,odvodnenie  úsekov  ul.
Poštová a Hlohovecká s vybudovaním spev-
nených plôch do 200tis. €.

•  Vybudovanie  novej  ulice  v  lokalite  Studená 
Dolina – Mrázovská, kde sa položí štrkodrva 
a betonáž kanalizačných poklopov, skolaudo-
vanie rozšírenie vodovodnej siete.

•  Oprava sociálnych zariadení na zdravotnom 
stredisku  Veľké  Ripňany-kompletná  rekon-
štrukcia-výmena WC,umyvadiel, nové obkla-
dy, dvere a okná.

•  Poslanci boli na rokovaní informovaní s pred-
loženým  záverečným  účtom  za  rok  2017, 
podala Ing, Bosá M. a stanovisko k závereč-
nému účtu podala Ing.Bednáriková – hlavná 
kontrolórka obce, ktorá doporučila obecnému 
zastupiteľstvu predložený záverečný účet za 
rok 2017schváliť bez výhrad.

•  Ďalej sa poslanci na rokovaní zaoberali:
•  Informáciou  o  pripravovanej  rekonštrukcii 

elektrických rozvodov v Kultúrnom dome Veľ-
ké Ripňany, ktorá bude zabezpečená z vlast-
ných zdrojov, výmena opony ako v KD Veľké 
Ripňany aj v KD Behynce.

•  Informáciou  o  pripravovanej  oprave  miest-
ných komunikácií -oprava výtlkov po zime

•  Žiadosťou Benjamína Močku, bytom Staničná 
190/176,Veľké Ripňany časť Behynce, na 
vypílenie  stromu  nachádzajúceho  sa  pred 
RD  súp.č.129/45,kde  hrozí  nebezpečenstvo 
pádu  na uvedený rodinný dom.

•  Žiadosťou Vilmy Tomkovej,  bytom Veľké  Ri-
pňany, Studená Dlina 745/706, o odkúpenie 
pozemku  v  lokalite  Studená  Dolina  parc.
CKN  683/82  o  výmere  512m2.  Zámer  na 

odpredaj bol schválený na rokovaní OZ dňa 
10. 3. 2015,uznesenie č.1/2015,kde bola sta-
novená cena na odpredaj najmenej 20€/m2.

•  Žiadosťou firmy VALOTOP s.r.o. Horné Obdo-
kovce 238 o schválenie otváracích hodín 
na prevádzke Vinotéka u Baretku, Topoľčian-
ska  54,Otváracie  hodiny  -pondelok  až  pia-
tok  od  09,00hod.do  18,00hod.,  v  sobotu  od 
09,00hod.do 12,00hod.,v nedeľu -zatvorené.

•  Informáciou  z  predloženej  výročnej  správy 
OZ Radošinka za rok 2017, ktorá združuje 
30okolitých  obcí  na  výmere  327,252km2 
s počtom obyvateľov 24 729, predseda OZ je 
Mgr.Jozef  Stankovský,  PhD.-starosta  obce 
Bojná, podpredseda OZ-Ing.Ivan Habiňák,

•  Žiadosťou Mariána Kapustu, bytom Obsolov-
ce 94,  na odpredaj  ornej  pôdy parc.č.698/4 
o  výmere  185m2  a  parc.č.698/3  o  výmere 
1079m2, spolu výmera 1264m2 v jeho vlast-
níctve pre Obec veľké Ripňany.

  MB
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OBECNÝ PLES 2018
Pod  organizačnou  taktovkou  starostu  obce Veľké  Ripňany,  Jozefa 
Krištofa,  a  obecného  úradu  vo Veľkých  Ripňanoch  a  v  spolupráci 
s miestnymi dobrovoľníkmi sa dňa 13. januára 2018 konal v kultúr-
nom dome vo Veľkých Ripňanoch Obecný ples.
Už pri vchode do sály vítala plesajúcich svojimi rezkými tónmi cim-
balová muzika FS Máj, ktorá tak spríjemnila nielen ich príchod, ale 
i celý zvyšok večera. Okrem cimbalovej muziky z Piešťan plesajúcim 
do tanca hrala počas celého večera i skupina Dukát, ktorú snáď ne-
treba bližšie predstavovať. V neposlednom rade však treba spomenúť i skupinu NO ONE, ktorá sa 
zúčastneným v priebehu plesu predstavila so zmesou nielen svojich vlastných autorských piesní, 
ale i piesní našich slovenských autorov.
Na plese sa zúčastnilo cca 120 plesajúcich, pričom medzi zúčastnenými hosťami boli  i občania 
z partnerskej obce Želetice (CZ).
Dúfame, že tradícia v organizovaní obecného plesu nezanikne, a že v budúcom roku 2019 sa opäť 
stretneme na tanečnom parkete.

organizačný tím

DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT
V posledný januárový piatok, t. j. 26. januára 2018, sa konala 
v kultúrnom dome Veľké Ripňany Kvapka krvi, ktorá bola spre-
vádzaná heslom „Daruj krv – daruj život“.
Jej  zorganizovanie,  tak  ako  po  iné  razy,  mal  v  kompetencii 
Miestny SČK Veľké Ripňany, ktorý ju usporadúval v spolupráci 
s obcou Veľké Ripňany.
Odber krvi bol sprostredkovaný prostredníctvom NTS z Nitry, 
ktorej pracovníci odobrali túto vzácnu tekutinu 43 darcom krvi 
z celkového počtu 49 zúčastnených potenciálnych darcov.
Vďaka pri organizovaní tejto kvapky krvi patrí nie  len celému 
organizačnému tímu a darcom krvi, ale aj Reštaurácii Sv. Flo-

rián, ktorá všetkým darcom navarila chutný obed.
Nasledujúca  kvapka  krvi  sa  uskutoční  dňa  25.  mája  2018  od  7:30  do  11:30  v  KD  vo Veľkých 
Ripňanoch.

Miestny SČK Veľké Ripňany

AKO SA BASA ETELA K SMRTI PRECVIČILA…
Kedysi sa zvyklo posmešne hovoriť, že ak je fašiangové obdobie krátke, tak majú šancu na vydaj 
i škaredé dievky, pretože mládenci nemajú toľko času na preberanie medzi slobodnými dievčatami.

AKTIVITY OBCE
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A veru,  tohtoročné  fašiangové obdobie sa príliš skoro skončilo! Už 14.  februára,  t.  j. presne na 
sviatok zaľúbených, sa začalo totiž pôstne obdobie.
Hľadal sa teda dôvod, čo s tou našou basou Etelou len urobiť, aby nás počas pôstneho času ne-
provokovala svojimi zvodnými tónmi do tanca. Etelka však nelenila a sama sa rozhodla svoj krásny 
hudobný život ukončiť tým, že sa v domove dôchodcov do cvičenia s cvičiteľkou – krotiteľkou dala. 
Nezvládala naraz dýchať, cvičiť aj struhy prehadzovať, a preto sme jej dňa 9. februára 2018 (pia-
tok) v kultúrnom dome museli pohreb organizovať. Jej poslednú cestu jej spríjemnili a rozveselili 
krásny hudobný členovia z OZ Ripin v spolupráci s obcou Veľké Ripňany. A aby zúčastnení hostia 
nemohli ani krivého slovka na organizátorov povedať, že na kare hladní boli,  tak pre nich ženy 
z Klubu jednoty dôchodcov výborné šišky pripravili. Do posledného tanca našej milovanej base 
Etelke zahrala skupina Dukát.
Pevne veríme, že táto tradícia pochovávania basy Etely sa uchová i do budúcna. Veď basa ešte ani 
hodinu v puzdre neležala, keď členovia OZ Ripinu už nový scenár v hlavách spisovali.
Dúfame teda, že už dnes sa tešíte na ďalší program pochovávania basy Etelky.

členovia OZ Ripin

KLUB DÔCHODCOV VEĽKÉ RIPŇANY
Veľmi aktívni sú aj naši občania seniori, ktorí spolupracujú v rámci spolku Klub dôchodcov. Zapá-
jajú sa do činností v obci, v mesiaci október – mesiaca úcty k starším -navštívili Domov sociálnych 
služieb vo Veľkých Ripňanoch a dôchodcom, ktorí tu žijú, navarili chutný guláš, podieľali sa aj na 
vianočnej tvorivej dielni a spoznávajú krásy Slovenska a okolitých krajín. Počas existencie spolku 
navštívili Lednice, vianočnú Viedeň, vo februári tohto roku sa vybrali na Hrebienok vo Vysokých 
Tatrách a  získali  nezabudnuteľné  zážitky. V najbližšej  dobe plánujú navštíviť  drevený betlehem 
v Oravskej Lesnej, soľnú  jaskyňu Vieliczka v Poľsku, divadelné predstavenie v Nitre a wellnes. 
Štyria členovia absolvujú kúpele v Dudinciach. Pozývame aj ostatných dôchodcov z našej obce 
pridať sa do klubu a zažiť pekné chvíle počas spoločných výletov.

Klub dôchodcov V.R
(Fotogaléria aktivít str. 9-11)
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Obecný ples 2018
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Naši seniori na výlete

Pochovávanie basy 2018
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Karneval 2018
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KARNEVAL
Tradícia fašiangových zvykov siaha do dávnej 
minulosti  slovanských  pohanských  predkov. 
Zahŕňa zvyky, ktoré súviseli pravdepodobne 
s  vyháňaním  zimy,  smrti  a  príchodom  jari. 
Fašiangové obdobie preto možno považovať 
za prechodné obdobie medzi zimou a jarou, 
viazané  na  obdobie  od Troch  kráľov  do  Po-
polcovej stredy.
Neodmysliteľnou  súčasťou  tohto  obdobia  sú 
zábavy, plesy a karnevaly. A tak sa aj v našej 
škole uskutočnil detský karneval. 7. februára 
2018 sa jedáleň zaplnila krásnymi maskami, 
ktoré nás upútali všetkými farbami, originali-
tou a nápaditosťou. Starší, no najmä mladší 
žiaci  si  zatancovali,  zapojili  sa  do  bohatej 
tomboly a na malú chvíľku sa stali niekým  / 
niečím iným.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k usporiada-
niu tohtoročného karnevalu. Veľká vďaka patrí 
aj samotným maskám, šikovným mamičkám 
a oteckom, ktorí pomáhali masky vytvoriť. Už 

teraz sa veľmi tešíme na nasledujúci rok!
(Fotogaléria str. 12)

„Žijú medzi nami a chcú byť úspešní“

Naša  ZŠ  s  MŠ  sa  prihlásila  do  projektu 
„V  základnej  škole  úspešnejší“  podľa  výzvy 
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.  1.  1-01,  Operačný 
program: 312000-Operačný program Ľudské 
zdroje,
Prioritná os: 312010-1. Vzdelávanie.
Konkrétny  cieľ:  312010011-1.  1.  1 Zvýšiť  in-
kluzívnosť  a  rovnaký  prístup  ku  kvalitnému 
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie 
detí a žiakov. Uspeli sme a od 01. 12. 2017–
30. 11. 2020 budeme projekt pod názvom „Žijú 
medzi nami a chcú byť úspešní“ realizovať.
Celkové  oprávnené  výdavky  projektu: 
145 260,00  €.  Požadovaná  výška  NFP: 
137 997,00 €.
Vlastné zdroje: 7 263,00 €.
Hlavné aktivity projektu:
1. Podpora inklúzie prostredníctvom asisten-
tov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevý-
hodnením  jezameraná na činnosť 3 asisten-
tov  učiteľa,  zamestnaných  na  plný  úväzok, 
primárne pre 3 žiakov so špeciálno – výchov-
no - vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) na 
základe  odporúčaní  z  centier  špeciálno-pe-
dagogického poradenstva.
Cieľom aktivity  je utváranie vhodných podm-
ienok  pre  vzdelávanie  s  dôrazom  na  uplat-
ňovanie  rovnakého  prístupu  ku  vzdelaniu 
a  zlepšenie  školských  výsledkov  žiakov  so 
ŠVVP. Pokrok žiakov a  výstup uvedenej ak-
tivity bude reálne overiteľný slovným a klasi-

ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY…
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fikačným  hodnotením  dosiahnutého  pokro-
ku  žiakov.  Výstupom  aktivity  bude  aj  to,  ak 
sa  znevýhodnený  žiak  dokáže  rovnocenne 
zapojiť  do  vzdelávania  a  nadobudne  aspoň 
minimálny pocit rovnosti s intaktnými žiakmi.
2. Podpora inklúzie prostredníctvom špeciál-
neho pedagóga je zameraná na činnosť špe-
ciálneho  pedagóga  zamestnaného  na  plný 
úväzok primárne pre 22 žiakov so ŠVVP.
Cieľom aktivity  je  zlepšenie  študijných  vý-
sledkov  žiakov  ohrozených  školským  neú-
spechom.  Výstup  aktivity  bude  merateľný 
na  základe  klasifikácie,  zlepšenia  školských 
výsledkov a stavu žiakov so ŠVVP. Cieľovou 
skupinou  projektu  je  22  žiakov  so  ŠVVP, 
sekundárnou cieľovou sú všetci ostatní žiaci 
školy.
Aktivity  projektu  sú  v  súlade so  špecifickým 
cieľom  1.  1.  1  Zvýšiť  inkluzívnosť  a  rovnaký 
prístup  ku  kvalitnému  vzdelávaniu  a  zlepšiť 
výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Projekt realizujeme už štvrtý mesiac. Veríme, 
že  takto  pomôžeme  žiakom  so  zdravotným 
znevýhodnením.

Mgr. Jozef Jančovič, riaditeľ školy

Najúspešnejšia žiačka školy - Barbora Gallová
Žiačka 9.A triedy sa zúčastnila vedomostných 
súťaží a získala to najlepšie umiestnenie.
Matematická olympiáda  -  okresné  kolo  -  1. 
miesto
Geografická olympiáda  -  okresné  kolo  -  1. 
miesto
Dejepisná olympiáda - okresné kolo - 1. mies-
to.
Vo všetkých súťažiach postupuje do krajské-
ho kola.
Olympiáda zo slovenského jazyka -  krajské 
kolo - 1. miesto, postupuje do celoslovenské-
ho kola, ktoré sa uskutoční v Bratislave.
Barborke gratulujeme a ďakujeme za úspeš-
nú  reprezentáciu školy. Prajeme veľa šťastia 
v ďalších súťažiach.

OLYMPIÁDY
Geografická olympiáda sa  konala  dňa 
6. 2. 2018 v zasadačke úradu v Topoľčanoch. 
Súťaže  sa  zúčastnilo  7  žiakov  našej  školy. 
V kategórii G 4. - 5. ročník sa Júlia Geršiová 
a Benjamín Švec /5.A/ umiestnili na 1. mieste, 
s počtom bodov 71. Srdečne blahoželáme.
V  kategórii  E  8.-9.  ročník  sa  Barbora Gallo-
vá /9.A/ umiestnila na 1.mieste, s počtom bo-
dov 92. Postupuje do krajského kola, ktoré sa 
uskutoční 12.aprila v Zlatých Moravciach. Sr-
dečne blahoželáme a držíme jej palce do kraj-
ského kola. S počtom bodov 67 bola úspešná 
aj žiačka Alexandra Frťalová /8.A/ - 11. miesto. 
Blahoželáme k úspechu.
Na súťaž pripravila žiakov Mgr. Bibiána Mrá-
ziková Bujnová
Dňa 7. 2. 2018 sa konalo okresné kolo Bio-
logickej  olympiády  kat.C  v  Topoľčanoch  na 
ZŠ sv. Don Bosca. Znašej školy sa zúčastnili 
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dve žiačky: Soňa Klostermanová, ktorá sa umiestnila na 4. mieste a Timea Kupcová, ktorá sa 
umiestnila na 6. mieste.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

LYŽIARSKY VÝCVIK 2018
V dňoch 19.-23. februára sa naša škola zúčastnila lyžiarskeho výcviku. Zúčastnili sa na ňom žia-
ci deviateho ročníka a jeden žiak z ôsmeho ročníka. Ubytovanie a stravu sme mali zabezpečenú 
v penzióne Kamzík v Habovke, lyžiarsky výcvik sme absolvovali na svahoch SKI centrum Zu-
berec-Janovky. Autobusovú dopravu nám zabezpečovala cestovná kancelária Freibus Solčany. 
Úlohou inštruktorov boli poverení Mgr. Pavol Meluš, Mgr. Tomáš Lacika, zdravotníkom bola Mgr. 
Soňa Schmiesterová a hlavným pedagogickým dozorom bol Mgr. Jozef Jančovič.
Výcvik prebiehal od 9: 00 – 16: 00 hodiny, v stredu bol však skrátený z dôvodu návštevy termál-
neho kúpaliska v Poľsku (Chocholowskie Termy). Vo štvrtok sme si boli vyskúšať aj večerné 
lyžovanie, ktoré sa žiakom veľmi páčilo. Postupnými krokmi sa žiaci zoznamovali s technikou 
lyžovania a za týždeň sa zo začiatočníkov stali skvelí lyžiari.

ŠALIANSKY MAŤKO -  
SÚŤAŽ V PREDNESE  
SLOVENSKEJ POVESTI
Okresný  úrad  Nitra,  odbor  školstva  a  Tri-
bečské  osvetové  stredisko  v  Topoľčanoch 
usporiadalo dňa 23.  januára 2018 25. ročník 
okresného kola súťaže v prednese slovenskej 
povesti Šaliansky Maťko. Podľa veku sa súťaží 
v  troch kategóriách. Našu školu  reprezento-
vali títo žiaci : 
I. kategória - Timea Balážiková
II. kategória – Marko Kupec
III. kategória – Sabína Ozimáková
Všetci  sa  snažili  podať  čo  najlepšie  výkony, 
najúspešnejšia  bola  skúsená  recitátorka S. 
Ozimáková, ktorá vo svojej kategórii obsadila 
II. miesto. K umiestneniu blahoželáme a ďa-
kujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Ľ.M.
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KRÚŽOK TVORIVÁ 
DIELŇA

V  základnej  škole  v  tomto  školskom  roku 
pracuje  aj  krúžok,  kde  sa  pravidelne  stretá-
vajú žiaci, ktorých baví tvoriť zaujímavé veci. 
Krúžok  vedie  p.  uč.  Mazáková  a  navštevujú 
ho žiaci 4. – 8.  ročníka. A čo kreatívne sme 
vytvorili?
Jeseň sme privítali peknou dekoráciou – vy-
robili  sme si  z plastovej  fľaše a šišiek vese-
lých ježkov. Potom sme sa vrhli na servítkovú 
techniku  a  krakelovanie.  Na  prvý  pohľad  to 
vyzerá  jednoducho,  ale  je  to  hlavne  časovo 
náročné, no  i napriek  tomu sme  to úspešne 
zvládli. Touto technikou sme z pohárov vytvo-
rili vkusné vianočné dózy a svietniky. Vianoč-
ná tvorivosť pokračovala aj ďalšími dekoráci-
ami. Vydarili sa nám minivtáčie búdky z roliek 
toaletného papiera a borovicových šišiek. Vy-
maľovali sme si aj sadrové obrázky a s rados-
ťou uplietli náramky priateľstva. Teraz sa z nás 
stali „motalinky“. Čo robia také motalinky? No 
predsa motajú papier z novín, časopisov a le-

tákov do ruličiek, aby z nich potom vytvorili rôzne košíky, misky a iné zaujímavé veci. Práve 
finišujeme a dokončujeme antickú dózu, misku na cukríky alebo ovocie. Ešte chceme stihnúť 
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výrobu netradičných rámikov na fotky, pri ktorej zúročíme všetky doteraz zvládnuté techniky.
Ľ.M. + tvorilky 

(Fotogaléria str. 19)

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - ŽIJÚ S NAMI
Prírodovedné múzeum v Topoľčanoch zorganizovalo pre žiakov MŠ a 1. stupňa výtvarnú sú-
ťaž „ Žijú s nami“ v snahe podeliť sa navzájom s deťmi o radosť zo života so svojimi maznáčik-
mi a tak si vytvárať vzťah so zvieratkami. Aj žiaci našej školy sa zapojili do tejto súťaže. Zaslali 
sme viacero pekných prác žiakov 1. a 2. ročníka. Netušili sme, že sa odbornej porote najviac 
zo všetkých prác zapáči práve mačička z našej školy, ktorú nakreslila žiačka 1. A triedy Sára 
Mičinová. Získala ocenenie za najlepšiu prácu vo svojej kategórii v rámci okresu. Tešíme sa 
a srdečne blahoželáme.

(Fotogaléria str. 20)

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - VESMÍR OČAMI DETÍ 2018
Žiaci ZŠ s MŠ vo Veľkých Ripňanoch aj  v  tomto školskom  roku preukázali  svoju  tvorivosť 
a zapojili sa do XXXIII. ročníka výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Práce dvoch z nich zaujali 
odbornú porotu. V 2.  kategórii  okresného kola nás úspešne  reprezentoval Kristián Oravec 
a Linda Lukačovičová a 28. februára 2018 si pre seba i pre školu odniesli z Tribečského osve-
tového strediska v Topoľčanoch 3. miesto (Kristián) a čestné uznanie (Linda).

Všetkým žiakom – oceneným aj neoceneným - ďakujeme za reprezentáciu školy!
(Fotogaléria str. 20)

OZNAM
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Veľké Ripňany v zmysle VZN č. 3/2017 o mieste a čase zápisu do 1. 

ročníka obce V. Ripňany oznamuje, že zápis žiakov 
do l. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019 sa usku-
toční v dňoch 17. a 18. apríla 2018 (utorok, streda), 
v čase od 13,30 hod. – 17,00 hod. v budove školy. Po-
drobné informácie nájdete na webovej stránke školy.
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Milí občania,
neoddeliteľnou súčasťou občasníka sa tradične stala tajnička. Tvorcom týchto tajničiek, ale aj iných príspe-
vkov bol pán Imrich Močko, ktorý zomrel dňa 2. 3. 2018 vo veku nedožitých 98 rokov. Nasledujúca tajnička 
bola jeho posledná tvorba pre náš časopis. Budeme na neho v dobrom spomínať. Česť jeho pamiatke.

Veľkonočná tajnička:
OBČANIA… (pokračovanie vinšu je ukryté v tajničke)

Vodorovne : A. pokračovanie nadpisu tajničky – B. hracia karta – mesto v Papua Nová Guinea – kresťanský 
potomok – C. premietacia sála – druh divej včely – hore básn. – D. červený kríž – štvrtá časť tajničky – zvratné 
zámeno – E. český zbormajster – kosiť po česky – F. odpočívaj – sídlo v USA – G. letecká spoločnosť USA – 
poľovanie – H. nie tie – súhlas – I. otec kráľa Saula –
– prístav v Chorvátsku – poloha pri sedení – J. tretia časť tajničky – K. sen po maďarsky – Organizácia Spoje-
ných Národov – kokosové vlákno – L. ostrov v Baltskom mori – sídlo v Brazílii – toho času.
Zvisle : 1. ukončenie tajničky – 2. malý pes – druh lepenky – zdobenie kovu kovom – 3. ramenný kĺb lek. – druhá 
časť tajničky – elefant – 4. žltá astra skr. – okresný výbor – ročné obdobie – 5. vydavateľstvo v Bratislave – sídlo 
v Mali – 6. mesto v Sírii – 7. egyptská pramať bohov – ženské meno. – 8. podmienková spojka – rieka v Turec-
ku – český hudobník – 9. dolné končatiny – piata časť tajničky – ruské počítadlo – 10. hrdinská báseň – čierne 
korenie – nekaz – 11. drenážny systém – dlhá doba.
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Krúžok tvorivá dieľňa
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