
Ročník XIII. Číslo 2 Zadarmo OKTÓBER 2018



2 strana

Hody 2018 – Slávnostná sv. omša - poďakovanie za úrodu
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POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

„Vďaka, Pane, za úrodu, za obživu na Zemi.
Za rastliny, hlinu, pôdu, všetko krásne na Zemi. 

Role i záhrady, celé farebnosti plné sú,
zeleninu či ovocie, do domu nám prinesú.

 Vďaka, Pane, za viniče, za obilie, stromy tiež.
Všetko je tak krásne živé, vykvitnuté, dozreté.

Poďakujme spevom, hlasom, zaspievajme pieseň chvál!
Za všetko čo vyplodila naša Zem – úrody stráň.“
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA APRÍL – SEPTEMBER 2018
Narodili sa:

Kusý Dominik
Slamková Timea
Pňaček Matúš

Horváthová Zuzana
Frťalová Angelika

Gancarčíková Adriana

Vitajte medzi nami!

Manželstvo uzavreli:
Benedikovič P. a Matejovičová Z.

Slamka T. a Dubná N.
Mgr. Mihálik B. a Mgr. Mazáková M.

Mlíka R. a Čanádyová Z.
Mgr. Hertel J. a Ing. Jančovičová M.

Pecháč T. a Mgr. Vetríková M.
Frťala M. a Jančovičová M.

Kalivoda S. a Chalupková H.
Beliansky A. a Chalupková M.

Hanzlík V. a Rebrová M.
Kunka L. a Mgr. Gancarčíková J.

Harský D. a Adamovičová M.
Sedlák D. a Kubalová A.

Kupec Ľ. a Jakubičková V.
Búbela R. a Machovičová D.
Poláček M. a Lukáčová M.
Bíro J. a Bc. Porubská M.

Vadrna T. a Valková A.
Kolka T. a Mezníková A.

Kukučka P. a Mgr. Klepancová L.
Mokriš R. a Vlasáková V.

Ing. Keresteš G. a Bc. Neumannová D.

Opustili nás:
Kaduch František

Barát Vladimír
Košík Ľudovít
Kopcová Anna

Kozáková Mária
Macháč Emil

Košíková Mária
Tupý Marián

Kunová Gabriela
Lipár Jaroslav

Bosý Jozef
Knížat Dušan
Bodocký Peter

Šifalovičová Margita

Spomíname!

Okrúhle životné jubileá
oslavujú:

Lackovičová M. 
Lukáč V.

Hubinská M.
Uhráková M.
Karvayová K.
Prostredná M.

Sýkora M.
Ing. Macháč J.
Chalupková G.

Matejová K.
Daniš V.

Bezeková A.
Krajčírová Z.

Oravec J.
Bílenná E.
Šušuk F.

Hudáková A.
Krajčík M.
Krupová A.
Sopková M.
Mazák R.
Lukáč R.

Zelísková O.
Krajčová M.

Nováčiková J.
Wolf V.

Lendel M.
Gancarčík J.
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Beláň M.
Balážik M.
Balážik E.

PaedDr. Jančovičová S.
Macháčová G.
Mačurová D.

Tupá M.
Ciróková I.
Kupec S.

Ing. Močko A.
Močková J.
Glosová A.
Hubinská J.

Holienčínová J.
Rácová V.

Vaňovičová L.
Šipková E.
Tomková V.
Kováčová E.

Mokošová M.
Pravdová E.
Osúchová B.
Grolmus V.
Mokrý K.
Beňová P.
Herdová I.
Beňová M.
Magová E.
Vavris P.

Mazáková M.
Gallová V.

Močková M.
Dovičin M.
Frátrik E.

Frátriková M.
Frťala J.

Blahoželáme!

Komunálne voľby do Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ripňanoch
Volebný obvod č. 1
1.  Miroslav Bosý, 58 r., skladník, Kresťanskodemo-
kratické hnutie
2.  Štefan Glos, 44 r., živnostník, Kresťanskodemo-
kratické hnutie
3.   Karol Halmo, 60  r.,  technik, Smer-sociálna de-
mokracia
4.   Ľudmila Holienčínová, 31 r., predavačka, nezá-
vislá kandidátka
5.  Štefan Julini, 36 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
6.  Ivan Kubala, 52 r., inštruktor duálneho vzdeláva-
nia, Smer-sociálna demokracia
7.  Jana Kunová, Mgr., 36 r., učiteľka MŠ, Kresťan-
skodemokratické hnutie
8.  Roman Mazák, 50 r., živnostník, nezávislý kan-
didát
9.  Jaroslav Nováčik, Ing., 38 r., technik, Smer-soci-
álna demokracia
10. Eva Nováčiková, Mgr., 40 r., učiteľka, Kresťan-
skodemokratické hnutie
11.  Zdenko  Ševčík,  54  r.,  technik,  Smer-sociálna 
demokracia

12. Stanislava Vavrečková, 39 r., učiteľka MŠ, Kres-
ťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.
Volebný obvod č. 2
1. Miroslav Lesay, 33 r., súkromný podnikateľ, Smer-
-sociálna demokracia
2. Ľubomíra Lukáčová, 49 r., opatrovateľka, Smer-
-sociálna demokracia
3.  Viera  Močková,  Mgr.,  41  r.,  samostatný  radca- 
ÚPSVaR, Kresťanskodemokratické hnutie
4.  Peter Varšava,  49  r.,  technik,  Kresťanskodemo-
kratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Veľké Ripňany

1. Miroslav Gálik, Ing., 45 r., stavebný inžinier, Kres-
ťanskodemokratické hnutie
2.  Jozef Krištof, PhDr.,  51  r.,  starosta obce, nezá-
vislý kandidát
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ripňanoch dňa 
30. 5. 2018 prerokovalo nasledovné:

1. a)Realizáciu projektu CIZS s názvom „Cen-
trum  integrovanej  zdravotnej  starostlivosti 
v  obci  Veľké  Ripňany“  a  predloženie  pro-
jektového zámeru za účelom realizácie pro-
jektu CIZS v  rámci výzvy na predkladanie 
projektových zámerov s kódom IROP-PO2-
-SC212-PZ-2018-8
•  b) zabezpečenie povinných služieb CIZS 

minimálne v nasledovnom rozsahu:
•   -1  lekár  poskytujúci  všeobecnú  ambu-

lantnú  starostlivosť  pre  dospelých  do-
stupný  v  CIZS  v  rozsahu  ekvivalentu 
plného pracovného úväzku

•   - lekári poskytujúci všeobecnú ambulant-
nú starostivosť pre dospelých dostupní v 
CIZS  v  rozsahu  minimálne  v  rozsahu 
ekvivalentu  polovičného  pracovného 
úväzku

•   -1  lekár poskytujúci  špecializovanú am-
bulantnú starostlivosťv odbore gynekoló-
gia- pôrodníctvo dostupný v CIZS v roz-
sahu  minimálne  v  rozsahu  ekvivalentu 
0,2 pracovného úväzku

•  c)  zabezpečenie  finančných  prostried-
kov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu  CIZS  vo  výške  rozdielu  celko-
vých  oprávnených  výdavkov  projektu 
a poskytnutého NFP, minimálne vo výške 
5%  z  celkových  oprávnených  výdavkov 
na projekt

  zabezpečenie  partnerstva  v  CIZS  formou: 
Zmluva o partnerstve.

1. Zámer na odpredaj pozemku parc. CKN č.236 
o  výmere  269  m2  nachádzajúcej  sa  v  katas-
trálnom  území  obce  Behynce,  podľa  § 9a 
ods.8 písm.e/zákona o majetku obcí  -prevod 
majetku obce  z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, pre M. Svíčka,921 01 Piešťany
2. Odpredaj pozemku parc. CKN č.83/2 ostatné 

plochy  o  výmere  98m2,podľa  § 9a  ods.8  pís-
m.b/zákona o majetku obcí -prevod pozemku 
zastavaného  stavbou  vo  vlastníctve  nadob-
údateľa  vrátane priľahlej  plochy,  ktorá  svojím 
umiestnením  a  využitím  tvorí  neoddeliteľný 
celok  so  stavbou,  pre  M.  Andackú,  Veľké 
Ripňany,  v  sume  5,00€/m2,celková  suma  je 
490,00€.

3. Odpredaj  pozemku  parc.CKN  č.  96/7  o  vý-
mere 107m2,podľa § 9a ods.8 písm.b/zákona 
o  majetku  obcí  -prevod  pozemku  zastava-
ného  stavbou  vo  vlastníctve  nadobúdateľa 
vrátane priľahlej  plochy,  ktorá  svojím  umiest-
nením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou,  pre  P.  Nehéza  a  manž.Petru, Veľké 
Ripňany,  v  sume  5,00€/m2,  celková  suma 
535,00€.

4. Zrušenie  VZN  č.5/2015  o  úhradách  za  po-
skytované  služby  obcou Veľké  Ripňany  a  na 
základe  ustanovení  § 4ods.3  písm.e,  f,  g,  i, 
Zákona SNR č.369/1990Zb. o obecnom 
zriadení  a  prijatím  „  Smernice  starostu  obce 
č.1/2018  o  úhradách  za  poskytované  služby 
obcou Veľké Ripňany“.

Poslanci obecného zastupiteľstva na svo-
jom zasadnutí, konaného dňa 22. 6. 2018, 
prerokovali:
 
1. Udelenie čestného občianstva pre ThLic.Jaro-

slawa Maslanku, SCJ,za duchovný prínos pre 
obec a spoluprácu.

2. Odpredaj pozemku parc.CKN č.236 o  výme-
re  269  m2  nachádzajúcej  sa  v  katastrálnom 
území obce Behynce, pre M. Svíčka, 921 01 
Piešťany, v sume 5,00€/m2 a celková suma je 
1345,00€.

3. Určenie  volebných  obvodov  v  počte  2  vo-
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lebné  obvody,  počet  poslancov  9  do  orgá-
nov  samosprávy  obce  na  volebné  obdobie 
2018-2022,volebný  obvod  č.1 Veľké  Ripňany 
-7 poslancov, volebný obvod č.2 Behynce – 2 
poslanci.

4. Úväzok  starostu  na  volebné  obdobie  2018-
2022 - plný úväzok.

Obecné zastupiteľstvo dňa 23. 8. 2018 prerokovalo:

1. a)  kúpou  vlastníckeho  podielu  na  pozem-
koch v k. ú.Veľké Ripňany zapísaných na 
LV č. 1648 parc. reg. C č. 698/4 – orná pôda 
s výmerou 185 m2, parc.  reg. C č. 698/3orná 
pôda s výmerou 1079 m2 v  intraviláne obce, 
za cenu 9998,24,– EUR od M.Kapustu, bytom 
Obsolovce 94.

2. Prijatím VZN č.1/2018- o poplatkoch za zne-
čistenie  ovzdušia  prevádzkovateľmi  malých 
zdrojov znečistenia na území Obce Veľké Ri-
pňany,  a  týmto  v  § 9  -spoločné  a  záverečné 
ustanovenia  v  bode  3  ruší VZN  č.2/2016  zo 
dňa 16.  3.  2016,  prerokovanie námietky pro-
kuratora a vyhovenie protestu.

3. zámer na predaj kúpnou zmluvou pozemku vo 
vlastníctve Obce Veľké Ripňany:
•  a.)zapísaného na LV č. 229 v k. ú. Behynce 

parc. reg. C č. 759/1 ostatné plochy s výme-
rou  970m2,nachádzajúcej  sa  v  extraviláne 
obce,  za  cenu  0,35  eur/m2  t.  j.  spolu  za 
cenu 339,50,– eur a parc.C č.759/3 ostatné 
plochy s výmerou 542m2 v intraviláne obce, 
za cenu 5,00€/m2 t.j. spolu 2710,00€,

•  b.) pozemku zapísaného na LV č. 641 v k. ú. 
Veľké Ripňany parc. reg. C č. 266/3 záhra-
da  s  výmerou  207m2,  za  cenu  5,00  eur/
m2 t. j. spolu za cenu 1035,00eur, vlastníka 
susediacej  nehnuteľnosti  zapísanej  na 
LV  č.  140.,  ktorý  vlastník  dlhodobo  užíva 
a za účelom scelenia  pozemkov.

•  c.) pozemku zapísaného na LV č. 641 v k. ú. 
Veľké  Ripňany  novovytvorená  parc.  reg.  C 
č. 1056/19 z pôvodnej parcely 1056/2 podľa 
GP  č.480/2018,ostatné  plochy  s  výmerou 
94m2,za cenu 5,00 eur/m2 t. j. spolu za cenu 
470,– eur.

MB

ZHODNOTENIE VOLEBNÉHO OBDOBIA 
2014 – 2018

V štvorročnom volebnom období ktoré končí v tých-
to dňoch, realizovala naša obec projekty, ktoré boli 
plánované, ale aj projekty, ktoré by sa mali realizo-
vať v novom volebnom období. Podarilo sa nám do 
obce priniesť finančné prostriedky v  rámci dotácií 
zo štátneho rozpočtu, ale aj dotácie z prostriedkov 
Európskej únie,
V  tomto  volebnom  období  sme  dokončili  projekt 
splaškovej kanalizácie a dostavby čistiarne odpa-
dových vôd. Je to projekt, ktorý zlepšil podmienky 
bývanie pre obyvateľov našej obce a zaradil našu 
obec medzi samosprávy so všetkými inžinierskymi 
sieťami.  Ukončený  bol  slávnostnou  kolaudáciou 
25.  júna  2016,  za  účasti  veľvyslanca  švajčiarskej 
konfederácie. Práve Švajčiarsku ďakujeme za pod-

poru a dotáciu vo výške 98 % nákladov na projekt. 
Ďalšiu dotáciu vo výške 75 % celkových nákladov 
tvoril  nákup  techniky  (traktor CASE,  kontajnerový 
nosič,  fekálna  cisterna  s  tlakovým  čističom)  a  na 
porealizačnú rekonštrukciu miestnych komunikácií. 
V súčasnosti obec spravuje kanalizačnú sieť v dĺž-
ke takmer 12 km, s 8 prečerpávacími stanicami a s 
vlastnou  čistiarňou  odpadových  vôd.  Cena  stoč-
ného  patrí  medzi  najnižšie  v  regióne  a  je  schvá-
lená Úradom pre  reguláciu  sieťových odvetví SR. 
Na spoluúčasť kanalizácie sme boli nútení čerpať 
investičný  úver  vo  výške  190  tisíc  euro.  Nákup 
objektu prostredníctvom úveru  (bývalé stavebniny 
Metalstav, dve predajne a pohostinstvo Papuča) vo 
výške 160 tisíc euro znamenalo pre samosprávu ísť 
do rizika a mať odvahu splatiť tieto investičné úvery.
Aj  napriek úverom sme pokračovali  v  navyšovaní 
majetku obce a  to  realizáciou projektov. Dokončili 
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sme a odovzdali v roku 2015 (s dotáciou - 35 %  mi-
nisterstva dopravy a výstavby SR), 24 nájomných 
bytov v lokalite Studená dolina. V súčasnosti obec 
vlastní 78 nájomných bytov v celkovej hodnote ma-
jetku takmer 4 milióny euro, kde vykonávame sprá-
vu  bytov  vlastnými  silami.  V  nadväznosti  na  túto 
výstavbu  Obec  realizovala  výstavbu  inžinierskych 
sietí na ulici Studená dolina I. a II. (zemný plyn, vo-
dovod trasa B v roku 2015, kanalizácia v roku 2016 
a 2018, vodovod trasa C, v roku 2018) z vlastných 
zdrojov a výstavbu elektrického rozvodu NN siete 
s trafostanicou v roku 2015 /2016. Realizovali sme 
aj výstavbu miestnych komunikácií – dláždené ko-
munikácie Studená dolina I. v roku 2015 a dočas-
nú štrkovú komunikáciu  v  tomto  roku.  I  keď obec 
spláca  investičné  úvery,  zároveň  musíme  realizo-
vať  projektové  dokumentácie  na  všetky  projekty, 
verejné  obstarávanie  (VO)  v  súlade  so  zákonom 
o VO, všetky projekty musia prejsť buď stavebným 
konaním alebo rozhodnutím o umiestnenie stavby 
a po realizácii projektu musí zaplatiť spoluúčasť 5 
% v rámci projektov EU. No realizujeme aj menšie 
projekty v  rámci  rozpočtu obce, akými boli  rekon-
štrukčné  práce  sociálnych  zariadení,  osvetlenia 
a  výmaľby  :  KD  Behynce-  toalety  a  kuchyňa,  KD 
Veľké  Ripňany  –  kuchyňa  a  časť  javisko,  bufet, 
zdravotného  strediska,  materskej  školy,  školskej 
kuchyne - odvetranie a výmaľba, školskej jedálne, 
dom smútku Veľké Ripňany, verejné osvetlenie ma-
terskej školy, rekonštrukcia detského ihriska Veľké 
Ripňany a výmena parkových lavíc. V prevencii kri-
minality a digitalizácie sme rozšírili kamerový sys-
tém (v rámci projektu MV SR) a zriadenie wifi lavič-
ky (dotácia nadácie). Ďalšími prácami boli výmena 
okien  a  dverí  nehnuteľností  vo  vlastníctve  obce 
- zdravotného strediska a obecného fitnes centra, 
výmena okien a dverí kabín Obecného futbalového 
klubu, Kaderníctva Hertelová, Mozolová a Fulková, 
lekáreň, Rekonštrukcie striech: pohostinstvo Papu-
ča,  Potraviny  (p.  Štetková),  garáže  OFK.  Rekon-
štrukcia dažďovej kanalizácie ul. Topoľčianska. Na 
elimináciu  povodní,  ktoré  každoročne  zaplavovali 
územie obce, bol vybudovaný z vlastných zdrojov 
suchý polder v lokalite Studená dolina a zdrže nad 

cintorínom Veľké Ripňany a nad ul. Topoľčianska.
Náročná  je nielen údržba a správa nehnuteľností, 
ale aj údržba verejnej zelene a čistoty v obci. Vy-
konávame správu pre šesť cintorínov, dva kultúrne 
domy a domy smútku, detské ihriská, areál mater-
skej školy, a futbalových ihrísk.
Projekty ktoré boli úspešné a realizované prinies-
li  obci  Veľké  Ripňany  benefity,  ktoré  ju  posúvajú 
v  sebestačnosti  používania  techniky.  Úspešné 
boli projekty na vybavenie techniky a náradia, ako 
nákladné  vozidlo  Mercedes  s  hydraulickou  rukou 
(prostredníctvom  dotácie  ministerstva  životného 
prostredia  v  roku  2016)  samochodný  nakladač 
Faresin, veľkokapacitné kontajnery (MV SR – Ope-
račný  program  ľudské  zdroje  2018).  Vybudovala 
sa  plocha  na  uskladnenie  drobného  stavebného 
odpadu  o  rozlohe  1170  m2.  Očakávame  zníženie 
podielu komunálneho odpadu z domácností. Pokiaľ 
sa nám podarí triediť odpad, prispejeme k životné-
mu  prostrediu  ale  hlavne  to  bude  mať  ekonomic-
ký  dopad  na  nás  všetkých.  Obec  likviduje  čierne 
skládky a zapojila sa do výzvy Ministerstva život-
ného  prostredia  podaním  projektu  „Intenzifikácia 
triedeného zberu v obci Veľké Ripňany“. Na  tento 
projekt je žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
v hodnote viac ako 1,2 mil eur. Okrem tohto projek-
tu obec bola úspešná a boli podpísané zmluvy na 
realizáciu týchto projektov:
•  Obstaranie  záhradných  kompostérov  v  obci 

Veľké  Ripňany,  schválená:  apríl  2018:  dotácia: 
96 296,94 EUR, naša účasť 5%: 5 068,24 EUR, 
prebieha kontrola VO. Kompostéry do každej do-
mácnosti 760 kusov.

•  „KOMUNITNÉ CENTRUM ZASTÁVKA VO VEĹ-
KÝCH RIPŃANOCH“ - schválená máj 2018 roz-
počet : dotácia 173.590 €, spoluúčasť 5 %,pre-
bieha  kontrola  VO.  Jedná  sa  o  rekonštrukciu 
bývalej zastávky železničnej stanice.

•  Prístavba - rozšírenie kapacity materskej školy, - 
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, 
schválená  máj  2018,  dotácia  :  194.070 €, VO, 
spoluúčasť 5%, prístavba zahŕňa výstavbu novej 
jedálne a výdajnej kuchyne s vybavením, rekon-
štrukcia spálne a vonkajších terás. Prebieha VO, 
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realizácia 03/2019.
•  Zberný  dvor  v  obci Veľké  Ripňany  –  Operačný 

program  ľudské  zdroje  MV  SR,  Projekty  Eu-
rópskeho  fondu  regionálneho  rozvoja,  schvále-
né  09/2017,  realizácia  09/2018,celková  suma 
172.857,48 € (spevnená plocha 1170 m2, nakla-
dač, veľkokapacitné kontajnery, kontajnery 1100 
l, tri stojiská

•  „Obecný úrad – Zvýšenie energetickej účinnosti 
verejnej budovy“, Podané: 20. 07. 2017 schvále-
né 10. 4. 2018, dotácia : 144.209 €, spoluúčasť 5 
%, realizácia 10/2018

•  Garáž dobrovoľného hasičského zboru – Minis-
terstvo vnútra SR, podané 31. 3. 2018, Dotácia 
schválená 30.000 euro,  realizácia 2019,  spolu-
účasť min. 5 %

•  Výstavba prepojovacieho chodníka v dĺžke 65 m 
v spojnici ulíc Muškátová/Poštová – vlastné zdro-
je vo vlastnej réžii, celková hodnota: 1383,01

•  Obec bola úspešná v rokoch 2014 – 2017 v pro-
jekte  EÚ  –  Európa  pre  obyvateľov,  kde  sme 
čerpali  na  stretnutie  partnerských  obcí  (Želeti-
ce – ČR, Szánda – Maďarsko, Gmina Dabrowa – 
Poľsko, Zaglavak – Srbsko)finančné prostriedky 
vo výške 90 tis. Euro.

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY:
•  Centrálne  integrované  zdravotné  stredisko 

(CIZS) žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
(NFP) 800 tisíc euro, termín podania november 
2018,  prebieha  stavebné  konanie.  Jedná  sa 
o vybudovanie nového zdravotného zariadenia – 
Vinohradská II.

•  „ Zníženie energetickej náročnosti verejnej budo-
vy v obci Veľké Ripňany, časť Behynce“

•  Výzva: Podané 27. 10. 2017, NFP : 232.032 €. 
Jesná sa o kompletnú rekonštrukciu kultúrneho 
domu Behynce.

•  Enviromentálny  fond  -  Odvedenie  dažďových 
vôd  ulica  Poštová,  Hlohovecká,  NFP  a  žiadosť 
do 31. 10. 2018 vo výške do 200.000 €, prebieha 
stavebné konanie

•  Elektromobil  pre  obec  Veľké  Ripňany  –  Envi-
romentálny  fond,  podané  31.  3.  2018,  dotácia 
30.000 euro, spoluúčasť min. 5 %

•  Výstavba retenčných nádrží a plôch na zadrža-
nie vody v teréne – pri KD a OÚ, Operačný pro-
gram  Kvalita  životného  prostredia,  spoluúčasť 
5%,  žiadosť  o  NFP  do  200.tis.  eur,  podané  do 
31. 7. 2017, výstavba zatrávňovacích plôch

•  ENVIROMENTÁLNY  FOND  výzva  L5  zvy-
šovanie  energetickej  účinnosti  verejných  bu-
dov – HASIČSKÁ ZBROJNICA – rekonštrukcia, 
113.033,33, spoluúčasť 5 % : podanie 03/2019.

•  Denný stacionár Stará pošta, z výzvy IROP, re-
konštrukcia  bývalej  žandárskej  stanice,  zámer 
podaný  :  07/2018,  rozpočet:  320 000.  Projekt 
rieši denné umiestnenie pre seniorov do 20 osôb

•  Rekonštrukcia MŠ Behynce na Jasle pre deti do 
3 rokov v počte 8 – 20 detí, IROP, zámer podaný 
: 09/2018, rozpočet: 280 000

•  Realizácia projektu – Náučný chodník pri želez-
ničnej  stanici  v  rámci  výstavby  a  rekonštrukcie 
Komunitného centra – exteriér

•  Výstavba zvonice – ulica Pri zvonici v Behynci-
ach,  z  vlastných  zdrojov,  zvon  odlial  J.  Kučera 
z Radošiny

Samosprávu  tvorí päť zamestnancov administratí-
vy,  na  ktorých  pleciach  je  realizácia  projektov  od 
ich  stavebného  konania,  podania  do  realizácie 
a následné monitorovanie každého projektu v dĺž-
ke 5 rokov. Obec vykonáva viac ako 3600 úloh zo 
zákonov  SR  v  rámci  štátnej  správy  –  prenesenej 
kompetencie  a  ďalšie  originálne  samosprávne 
kompetencie.  Zastrešuje  hlavne  stavebný  úrad, 
životné prostredie, školstvo - materská škola, škol-
ská jedáleň, školský klub detí (vrátane ich zamest-
nancov), opatrovateľská služba, všetky budovy kto-
rých  je  vlastníkom,  správu 78 bytov,  kanalizačnej 
siete. Je to obrovský záber úloh a práce. Preto mi 
dovoľte,  poďakovať  sa  všetkým  obyvateľom,  ktorí 
sa aktívne podieľajú na tom, aby obec bola úspeš-
ná  a  prosperujúca.  Poďakovanie  patrí  aktivistom 
a  dobrovoľníkom,  všetkým  spolkom,  ktoré  sú  na 
území obce a zapájajú sa do kultúrneho a spolo-
čenského života obce. Ďakujem poslancom Obec-
ného zastupiteľstva za podporu a za rozhodnutia, 
ktoré posunuli našu obec vpred.

Jozef Krištof, starosta obce
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Dňa 2. 6. 2018 sme sa opäť stretli pri kultúrnom dome v Behynciach aby sme 
spolu oslávili deň detí. Počasie nám veľmi neprialo a preto sme všetky pripravené 
súťaže museli presunúť dnu. Najväčšiu radosť mali deti z nafukovacieho hradu, 
ktorý sa nám podaril umiestniť a nafúkať v sále kultúrneho domu. Všetci si pochu-
tili na občerstvení, ktoré ako vždy pripravili dobrovoľníci. Všetkým, ktorí akokoľvek 
prispeli k peknému a vydarenému dňu srdečne ĎAKUJEME.

HODOVÉ POPOLUDNIE PRE DETI
Krásne slnečné popoludnie 6. októbra patrilo v Behynciach deťom. Pri príležitosti „hodových osláv“ 
pripravili rodičia s podporou obce zábavno-športové stretnutie pre malých aj veľkých. Deti súťažili 
v  siedmych  disciplínach:  „pančuchová  hlavička“,  „opitý  slalom“,  preťahovanie  lanom,  pitie  vody 
slamkou na čas, prekážkový beh, skákanie vo vreci a hádzanie loptičkou na presnosť. Aj tí najmen-
ší (3 roční), ale aj tí starší sa snažili zo všetkých síl podať čo najlepší výkon. Menšie deti chceli 
ukázať, že dokážu poraziť starších súrodencov a kamarátov, staršie deti skúšali byť vo všetkom 
najrýchlejšie. Maličkým sme trošku pomohli, keď sme im skrátili trať v skákaní vo vreci, alebo sme 
tým starším nenápadne prestrihli slamku pri súťaži v pití vody na čas… a handicapy boli vyrov-
nané J. Všetkých nás prekvapila hojná účasť, keď prišlo, súťažilo a zabávalo sa viac ako 40 detí. 
Každé dieťa dostalo po absolvovaní všetkých disciplín diplom a presunulo sa do „občerstvovacej 
stanice“, kde bola pripravená kopa maškŕt, ovocia, pitia a pre tých najhladnejších kopa čerstvých 
hot-dogov. Na záver nasledovalo slávnostné vyhlásenie víťazov v 6 disciplínach spojené s odo-
vzdávaním medailí. 7 sada medailí bola špeciálne určená pre najmenších a úplne najlepších…
Veľmi nás teší, že okrem detí prišli aj rodičia a starí rodičia, ktorí ak bolo treba pomohli, ale hlavne 
podporovali malých športovcov a mohli tak spolu stráviť príjemné popoludnie. Aj vďaka tejto akcii 
sme videli, že „hody“ nemusia byť vždy len pre dospelých, ale pri troške snahy sa vie spolu zabaviť 
celá rodina, ulička, alebo aj dedina.
Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým rodičom a pomocníkom, ktorí prispeli k hladkému priebehu. Na-
šou odmenou bolo vidieť odhodlanie všetkých detí zvíťaziť a šťastný úsmev.

Autor: rodičia

HODY BEHYNCE - POPOLUDNIE PRE DETI
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AKTIVITY SPOLKOV OBCE VEĽKÉ RIPŇANY
Zo života DHZ Veľké Ripňany.
Neoddeliteľnou  súčasťou  každej  modernej 
obce  sú  aj  dobrovoľní  hasiči.  Po  dlhej  odml-
ke  sa  v  našej  obci  krok  za  krokom  snažíme, 
aby  naša  myšlienka  dobrovoľníctva  znova 
neupadla do  zabudnutia.  Práca dobrovoľných 
hasičov  je  aj  šľachetným  poslaním.  Snažíme 
sa neustále zvyšovať povedomie medzi  ľuďmi 
o  práci  dobrovoľníctva  a  vštepovať  ho  ďalej 
predovšetkým  nastávajúcej  generácii.  Vlast-
nosť  spolupatričnosti  sa  azda  najvýraznejšie 
prejavuje pri hasičskej práci, ktorá dáva nemá-
lo  príležitostí  prejaviť  ju  nielen  slovom,  ale  aj 
činom.  Súčasne  sme  veľmi  radi,  že  môžeme 
byť  nápomocní  ako  aj  vďační  za  spoluprácu 
s  ostanými  dobrovoľnými  organizácií  v  obci 
pri  zveľaďovaní  obce,  kultúrnospoločenských 
a športových podujatiach.
Keďže v najbližšom období očakávame, že nám 
bude  pridelená  hasičská  technika  z  MV  SR, 
tak sme sa v predstihu pripravili  tým, že sme 
sa v mesiaci marec zúčastnili školenia zásaho-
vých hasičov, ktoré sa konalo v obci Jacovce, 
kde sme pre náš zbor dali vyškoliť 7 hasičov. 
Školenie prebiehalo s inštruktorom z hasičskej 
školy z Martina. Po úspešnom absolvovaní bol 
kurz  ukončený  záverečnými  skúškami,  ktoré 
všetci úspešne zvládli na výbornú.
Po zimných tréningoch v telocvični sme očaká-
vali prvé slnečné lúče jari s ktorými sa pre nás 
na  školskom  ihrisku  začala  športová  činnosť 
dobrovoľného hasičského zboru pod vedením 
Radoslava Heráka, kde začalo  trénovať druž-
stvo mužov a dievčat.
Tohtoročný prvý máj sa nezaobišiel bez našej 
pomoci  pri  stavaní  mája  pri  kultúrnom  dome. 
Rovnako  aj  pri  skladaní  mája,  ktorý  bol  spo-
jený s oslavou dňa detí. Nezabudli sme ani na 

najmenších  a  pri  príležitosti  osláv  MDD  sme 
pripravili deťom hasičský terč s detskou hasič-
skou striekačkou a sladkú odmenu. Na záver 
sa deti mohli radovať z hasičskej peny.
Pred  zahájením  súťaží  v  hasičskom  športe 
sme doplnili športovú výbavu zakúpením mäk-
kých nasávacích hadíc  so  športovým košom, 
novými športovými hadicami, dresmi s  logom 
hasičov  a  s  názvom  obce  a  novými  prilbami. 
Pre  potreby  vykonania  zásahu  sme  zakúpili 
nový hydrantový nadstavec a hadice. S prispe-
ním Nitrianskeho samosprávneho kraja sme si 
zabezpečili novú časomieru, ku ktorej sme si 
svojpomocne vyrobili nástrekové terče.
Obec  a  dobrovoľný  hasičský  zbor  sme  dňa 
23.  6.  2018  reprezentovali  na  obvodnej 
okresnej  súťaži  mužov  v  Urminciach,  kde  sa 
muži umiestnili na peknom 2. mieste.
Dňa 16. 6. 2018 sme usporiadali hasičskú sú-
ťaž vo Veľkých Ripňanoch - „1. Ročník o pohár 
starostu obce“, kde v dvoch kategóriách šport 
a klasika súťažili muži aj dievčatá. Dievčatá sa 
umiestnili na prvom mieste v obidvoch kategó-
riách a muži na 3. mieste v kategórii klasika.
Ďalšia  súťaž  nás  čakala  v  Lužanoch,  kde  sa 
dievčatá umiestnili  na 2. mieste a muži na 6. 
mieste.
Po  tejto  súťaži  nás  čakala  súťaž  v  H.  Obdo-
kovciach spojená s oslavami výročia miestnej 
DHZ,  kde  sa  umiestnili  dievčatá  v  disciplíne 
šport na 1. mieste a v klasike na 3. mieste. Muži 
sa umiestnili v disciplíne šport na 5 mieste.
Ďalšia  súťaž,  kde  boli  naše  skvelé  dievčatá, 
bola za hranicami nášho okresu, v Slažanoch 
v okrese Zlaté Moravce, kde sa umiestnili na 
peknom 1. mieste. Dievčatá, sme na Vás hrdí 
a pyšní. Závidia nám Vás aj iné DHZ.
Športové družstvá pravidelne trénujú a zdoko-
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naľujú  sa  na  školskom  ihrisku,  čím  vyjadrujeme  poďakovanie  p.  riaditeľovi  školy  za  priestory 
a  ústretovosť. Tešíme  sa  z  nových  členov  a  športovo  naladených  žiakov,  ktorí  už  v  mladom 
veku začínajú súťažiť a ukazujú tak svoju šikovnosť a zručnosti s hasičským náradím. Zároveň 
pripravujeme nové náradie a výstroj pre všetky deti, ktoré budú chcieť zažiť atmosféru hasičskej 
súťaže.
Do ďalších športových aktivít, ktoré nás čakajú, prajem veľa zdaru, hasičského šťastia a najmä 
žiadne zranenia.
Na záver  chcem poďakovať  za spoluprácu starostovi  obce, prednostke a obecnému zastupi-
teľstvu, bez ktorých by obnovenie hasičov vo veľkých Ripňanoch po viac ako 20-tich  rokoch 
nebolo možné a ktorí nám poskytli nielen priestory, ale aj podporu pri našej činnosti.
„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“

Veliteľ DHZ J. Brezovák
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Ako  ste  sa  už  dozvedeli  z  predchádzajúceho 
občasníka  naši  občania  seniori  spolupracujú 
a stretávajú sa v  rámci spolku Klub dôchodcov. 
Zapájajú sa do činností a aktivít v obci, v mesiaci 
máj zorganizovali brigádu - čistenie chodníkov na 
Topoľčianskej ulici po vinotéku a okolie Jednoty 
a čerpacej stanice. V júni navštívili Poľsko – Soľ-
nú baňu Wieliczka a zašli na nákupy do Nowého 
Targu. V mesiaci september uskutočnili brigádu 
v PD Radošinka počas piatich dní, navštívili di-
vadlo  v  Trnave  a  absolvovali  dvojdňový  zájazd 
do Vrbova  a  Kežmarku. V  októbri  sa  zúčastnili 
zájazdu, počas ktorého si pozreli pamiatky Slo-
venska  Čičmany,  Rajeckú  Lesnú  a Trenčiansky 
Hrad. V októbri ešte plánujú brigádu – hrabanie 
lístia v okolí cintorína a kostola. Prajeme im veľa 
zdravia a pekné zážitky počas spoločne stráve-
ných chvíľ.

KLUB DÔCHODCOV VEĽKÉ RIPŇANY
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„Pomôcť môže 
každý!  -  tak  aj 
týmto  heslom  sa 
možno  riadila 
väčšina  účastní-
kov  septembro-
vej  kvapky  krvi, 
ktorá  sa  konala 
v  miestnom  kul-
túrnom  dome  vo 
Veľkých  Riňanoch 
v  posledný  sep-
tembrový piatok, t. 
j. 28. 09. 2018. Už 

od skorých  ranných hodín členovia miestneho 
spolku  SČK Veľké  Ripňany  pripravovali  miest-
nosti k odberu krvi, a zároveň aj pohostenie pre 
jednotlivých dobrovoľníkov.
Odber krvi bol vykonaný pod zdravotným dohľa-
dom zamestnancov NTS Nitra u 41  vhodných 
darcov. Počet dobrovoľných darcov sa pri  tejto 
kvapke dosiahol počet 46, avšak vplyvom níz-
kej  hladiny  železa v  krvi  a  vplyvom vysokého, 
resp. nízkeho krvného tlaku alebo inou príčinou 
nebola odobraná krv 5 účastníkom.
V mene miestneho spolku SČK 
Veľké Ripňany sa chceme poďa-
kovať obecnému úradu Veľké Ri-
pňany, ktorý s nami spolupracuje 
pri každej kvapke krvi a poskytu-
je  nám  tak  nielen  priestory  pre 
odber  krvi.  Zároveň  sa  chceme 
poďakovať kolektívu Reštaurácie 
sv.  Florián,  ktorý  ako  zvyčajne 
pripravil  pre  dobrovoľných  dar-
cov chutný obed.
Najbližší odber krvi v našej obci 
sa uskutoční januári 2019.

SPEVOKOL DÁVID

Spevácky  zbor DÁVID účinkuje pri  farnosti  sv, 
Jána Nepomuckého Veľké Ripňany už viac ako 

dvadsať rokov. Má 15 členov. V súčasnosti zbor 
účinkuje pod vedením Mariána Foxa predovšet-
kým v rámci farnosti ale aj v okolitých farnostiach 
pri  liturgických  sláveniach  celého  liturgického 
roka.  Do  jeho  repertoáru  patri  tradičný  litur-
gický spev, spevy  taize, gospelová a whorship 
hudba ale aj súčasná liturgická hudba. Skladby 
sú prevažne viachlasné v klasickom zostaveni: 
soprán, alt, tenor a bas prevažne s doprovodom 
autorských podkladov. Stretávame sa spravidla 
raz do týždňa.

OBECNÝ DEŇ
Obec Veľké Ripňany v spo-
lupráci  so  všetkými  miest-
nymi spolkami, pôsobiacimi 
v obci Veľké Ripňany, uspo-
riadala  dňa  1.  septembra 
2018 - OBECNÝ DEŇ.
OBECNÝ  DEŇ  sa  konal 
na  miestnom  futbalovom 
ihrisku  pri  príležitosti  SNP, 
Dňa  Ústavy  SR  a  ukonče-
nia  prázdnin.  Program  bol 
pripravovaný nielen pre po-
tešenie  dospelých  občanov 

POMÔCŤ MÔŽE KAŽDÝ
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našej obce, ale aj pre  tých najmenších – deti. 
Samotný program bol preto rozdelený do dvoch 
častí – pre dospelých a pre deti.
Už  od  samého  rána  jednotlivé  tímy  vytvorené 
z členov miestnych spolkov a jeden tím tvorený 
zamestnancami Obecného úradu Veľké Ripňa-
ny  sa  vrhli  do  varenia  súťažného  guláša.  Do 
tohto gurmánskeho súboja sa zapojila aj naša 
družobná  obec  z  Moravy  -  obec  ŽELETICE, 
ktorá taktiež vyslala do tohto súboja svoj tím.
Počas  kuchtenia  gulášov  jednotlivých  druž-
stiev  sa  mohli  naši  najmenší  spoluobčania 
prísť zabaviť, či už na nafukovacom hrade, pri 
opekačke alebo pri športových súťažiach, ktoré 
pre nich pripravili dievčatá a ženy s miestneho 
spolku SČK Veľké Ripňany a folklórneho súbo-
ru RIPIN.
V  rámci  pripravovaného  programu  pre  dospe-
lých  bol  aj  priateľský  futbalový  zápas  medzi 
starými pánmi obce Veľké Ripňany, ktorí vyzvali 
do súboja družstvo starých pánov z našej dru-
žobnej obce Želetice. Celý zápas sa niesol pod 
spravodlivou píšťalkou hlavného rozhodcu – To-
máša Frťalu a postranných rozhodcov – Filipa 
Bosého a Michala Hertela.
Výsledkom  tohto  vzájomného  futbalového  sú-
boja bolo víťazstvo hostí v pomere 3:4 po predĺ-
žení.
Žiaľ,  vplyvom  nepriaznivých  poveternostných 
podmienok – dažďa musel byť OBECNÝ DEŇ 
predčasne ukončený, pričom v jeho závere bola 
vyžrebovaná tombola a zároveň vyhlásené vý-
sledky hlasovania súťaže vo varení gulášu.
Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo Poľov-
níkov - DOLINA, ktorý tak získali putovný pohár 
starostu obce, ktorí ako všetci dúfame v budúci 
rok prídu obhájiť, resp. prídu odovzdať novému 
víťazovi vo varení gulášu v roku 2019.
Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Jed-
noty dôchodcov a na treťom mieste sa umiest-
nilo družstvo DHZ Veľké Ripňany.

Všetkým súťažiacim chceme v mene občanov 
Veľkých Ripnian aj v mene usporiadateľov veľ-
mi pekne poďakovať a dodávame, že aj keď ten 
váš guláš nebol možno víťazným,  tak pre nie-
koho iného bol tým najlepším, aký kedy jedol.
Do gulášovania priatelia…. 
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Dňa 7. 7. 2018 sme oslávili 85. výročie zalo-
ženia futbalu v našej obci.
Na tento výnimočný deň sme pozvali žiacku 
jedenástku z Topoľčian, starých pánov z Lu-
daníc  a  z  Bratislavy  slávny  Inter  Bratislava 
A mužstvo.
Pozvaní boli aj naši veteráni z radov funkcio-
nárov, páni Lukáč Jozef, Bernát Vende-
lín, hráčov, Pleška Ľudovít, Antalík 
František,  Pavol  Kukla,  ale  aj 
terajších funkcionárov a hrá-
čov  a  samozrejme  sme 
pozvali  aj  hostí  starostu 
našej obce Jozefa Krištofa, 
predsedu  predstavenstva 
PD  RADOŠINKA  p.  Korca 
Štefana, predsedu OBFZ To-
poľčany  p.  Šípoša  Pavla  všet-
kých sme si uctili pamätnou plake-
tou alebo diplomom k výročiu nášho FK.
 
Ako  prví  začali  naši  žiaci  s  Topoľčancami 

a  zápas  sa  skončil  v  prospech  hostí,  ktorý 
vyhrali 2:4.
 
Pred zápas nášmu áčku predohrali starý páni 
ktorý prehrali  po urputnom boji  1:2,  niektorí 
bojovali  aj  sami  zo  sebou  ale  chlapci  dali 
do  tohto  zápasu  ozaj  všetko,  no  nepomohli 

ani  slová  trénera  Ivana  Vaňoviča, 
ktoré  nám  hovorili,  o  nejakých 

diagonálach  a  vertikálach 
konkrétne  citoval  p.  Bor-
bélyho, ktorý je mimocho-
dom  najlepší  expert  na 
slovenský  ba  dokonca  aj 
svetový  futbal,  no  ale  asi 

sme to nepochopili a preto 
sme asi aj prehrali, ale taký 

je futbal.
 

Všetko sme preto vložili do nášho áčka 
a pevne sme verili že chlapci porazia slávny 
Inter Bratislava.

85. VÝROČIE FUTBALU V OBCI
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Samozrejme  že  sme  začali  vo  veľkom  štý-
le  a  Interisti  sa  nedostali  z  našej  polovičky 
takmer  20  minút  a  skóre  sa  sem  tam  zme-
nilo a utešene a keď hlavný rozhodca Jožko 
Pastor  ukončil  prvý  polčas  na  ukazovateli 
skóre svietilo prekvapujúco 0:6 pre hostí. Sa-
mozrejme sme museli s rozhodcami cez pol-
čas trochu prebrať nelichotivú situáciu, takže 
ako pravý dedynáry sme sa snažili naliať čo 
najviac do útrob  rozhodcov. Pred  začiatkom 
druhého  polčasu  sa  ako  tak  chalani  zomkli 
a  všetci  skalopevný  verili  ešte  na  remízový 
zvrat,  ale  smola  sa  nám  lepila  na  kopačky 
lebo chlapci z blafky pridali na tempe a naši 
borci akosi zaostávali za nimi, no a tak netr-
valo dlho a bolo 0:8.
Až potom sa diali veci, po faule na nášho veľ-
kého  Štefana  Kopčana  v  šestnástke  súpera 
menovaný kopal penaltu a všetci sme čakali 
na výbuch radosti, avšak márne lebo Štefan, 

ktorý dovtedy  tri a pol  roka premenil všetky 
penalty,  teraz prekopol bránu, sito ba aj po-
tok.
Samozrejme  sa  to  podpísalo  pod  psychi-
ku hráčov a zápas sme prehrali 0:10. Tréner 
Frťala Tomáš sa po zápase nechcel vyjadriť, 
lebo asi nepostavil tých pravých hráčov, kto-
rým  veril  a  to  bol  v  kostole  pred  zápasom 
a sľúbil že ak vyhráme tak sa polepší.
Táto prehra je ale pripisovaná hlavne rozhod-
com, lebo oni za to mohli, nepustili nás asi 80 
minút na polovičku súpera, kujóni jedni.
Po  zápase  sa  chlapci  zmierili  s  výsledkom, 
súperom,  rozhodcami,  ale  najviac  s  kustó-
dom a vedúcim mužstva Interu Bratislava, tí 
odchádzali z Ripnian veľmi nerád, páčilo sa 
im u nás nesmierne čo bolo na nich aj vidieť.

Po  troche  humoru  prejdem  na  trochu  inú 
tému.
Touto  cestou  by  som  sa  chcel  poďakovať 
všetkým čo sú dávno vo futbalovom nebi, čo 
založili náš futbalový klub, všetkým čo držali 
túto famóznu hru po celé desaťročia, všetkým 
čo robili dobré meno našej obci či už ako hrá-
či alebo funkcionári. Rastú nám veľké talenty 
v obci a budúcnosť nášho futbalu je nádejná 
čo je v dnešnej prepočítačovej dobe plnej vir-
tuálnej  techniky  vzácne  a  rodičia  by  si  mali 
uvedomiť že ak chcú mať zdravé deti, tak by 
ich mali vodiť na ihriská.
Futbal  je  hra  ktorá  spája  milióny  ľudí  tak 
pevne verím, že spojí aj našu obec k väčšej 
spolupatričnosti  a  patriotizmu  čo  dlhé  roky 
chýbalo v našej obci.

Ivan Kubala, prezident OFK VEĽKÉ RIPŇANY

Vpravo Peter Petráš - legenda slovenského futbalu
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OTVORENÁ ŠKOLA - Podpora demokratického prostredia na školách
V školskom  roku 2017/2018 naša škola spolupracovala s Nadáciou otvorenej  spoločnosti,  kto-
rá realizuje program Otvorené školy. Do pilotného ročníka programu bolo zapojených osem škôl 
z celého Slovenska a v našej škole sa ho zúčastnili žiaci siedmeho ročníka. Jeho cieľom bolo pod-
poriť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho 
vzdelávania. Program Otvorené školy realizovali vyškolení dobrovoľníci. Stretnutia sa konali raz za 
mesiac a trvali 90 minút. Tieto stretnutia boli uskutočňované formou workshopov s dobrovoľníkom. 
Žiaci mali  vďaka  tomuto programu možnosť doplniť  svoje  vedomosti,  ktoré  sa  týkajú demokra-
tickej  spoločnosti  a  v praxi  si  vyskúšať ako  taká demokratická spoločnosť  funguje. Na každom 
workshope sa venovali inej téme a sústreďovali sa na skupinovú prácu. Hlavné témy workshopov 
boli: ideálna škola, ideálny štát, spolupráca, demokracia vs. represia, žiacka školská rada a ďalšie. 
Tohtoročné workshopy boli ukončené vyplnením dotazníkov, ktoré poskytnú spätnú väzbu nadácii 
k zlepšovaniu programu.
Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) zorganizovala pre žiakov zapojených škôl trojdňové školenie 
v penzióne Motýľ, Liptovská Teplá. Konalo sa v dňoch 6. 9. -8.9 2018, z našej školy sa ho zúčastnili 
žiaci Sára Mikulášová (VIII.B), Daniel Repka (VIII.A) a koordinátorka Ľ. Mazáková. Boli to tri dni 
zaujímavých aktivít, workshopov, prezentácií, hier a vzájomného spoznávania sa. Na záver si žiaci 
škôl premysleli a predstavili akčné plány na  tento školský  rok, v našom prípade založiť Žiacku 
školskú radu (ŽŠR), aby mohli žiaci lepšie participovať na živote školy.

ĽM

ZO ŽIVOTA ŠKOLY



23 strana

BIELA PASTELKA 2018
Biela pastelka  je verejná zbierka, ktorá aj vďaka 
vašej pomoci zlepšuje životy  tých, ktorí sa ocitli 
v neľahkej životnej situácii. Túto zbierku od roku 
2002  organizuje Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska(ÚNSS)  Cieľom  zbierky  je  získa-
nie  finančných  prostriedkov  na  podporu  ľudí  so 
zrakovým  postihnutím.  Výnos  Bielej  pastelky  je 
každoročne použitý na poskytovanie sociálneho 
poradenstva  a  sociálnej  rehabilitácie,  teda  na 
financovanie  aktivít,  ktoré  nevidiacim  a  slabo-
zrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného 
života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších 
zbierok na Slovensku.
Naša škola sa už tradične zapojila do tejto zbier-
ky. Hlavným dňom verejnej zbierky bol 21. septem-
ber 2018. Počas tejto zbierky sa vyzbieralo 181,82-
, €,  ktoré  sme  odovzdali  Krajskému  stredisku 
ÚNSS v Nitre.
Adela  Vinczeová,  ambasádorka  Bielej  pastelky 
2018: „Nevidím to až tak čierno. Vďaka vám!“
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 23.- 30.9.2018
V  rámci Európskeho  týždňa športu,  ktorého koordinátorom na Slovensku  je Národné športové 
centrum, sa aj naša škola zapojila do tohto projektu a zrealizovala deň športových podujatí. Už 
štvrtý ročník má za úlohu ukázať, že šport je zábava, má nabádať k pohybu a zdravému životnému 
štýlu po celý rok v duchu kampane #BeActive. Žiaci ročníkov 1.- 4. uskutočnili vychádzku do blízkej 
prírody, loptové a štafetové hry, prekonávanie prírodných prekážok a 5.-9. ročník - futbal, turistika, 
cykloturistika po ripnianskom okolí.
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