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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Milí spoluobčania,
Keďže  čas  je  neúprosný,  blíži  sa  záver  roka  2016 
a  s  ním  aj  záverečné  hodnotenie.  Aj  u  vás  v  práci, 
v  škole  sa  stretávajú  kolektívy  pri  rôznych  stretnu- 
tiach, aby zhodnotili uplynulý rok – čo priniesol a aký 
bol. Myšlienkami dozadu nám mysľou prebehnú rôz-
ne udalosti minulých dní. Čo bolo dobré, čo bolo prie-
merné, čo bolo zlé a ako ďalej.
Zbieram  moje  myšlienky,  zväzujem  a  hodnotím 
ich. Dal  som aj  ja  kúsok seba pre našu obec a pre 
všetkých  čo  v  nej  žijú?  Moje  stretnutia  s  ľuďmi  vo 
chvíľach šťastia, smútku, s narodenými deťmi, s mlá-
dežou, školákmi,  jubilujúcimi občanmi a nakoniec aj 
pri rozlúčke so zosnulými občanmi.
V uplynulom roku sa nám podaril zavŕšiť projekt vý-
stavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ktorý 
bol financovaný z prostriedkov Švajčiarskeho finanč-
ného  mechanizmu.  Je  to  veľký  projekt  a  myslím  si, 
že  pre  obec  veľmi  prospešný,  čo  ocenia  hlavne  ge-
nerácie  v  budúcnosti.  Finančná  alokácia,  ktorá  bola 
preinvestovaná v našej  obci  nepríde  každý  rok a  je 
možné  ju  považovať  za  najvyššiu  v  histórii  obce  od 
jej prvej písomnej zmienky. Všetko však nekončí  iba 
týmto  projektom,  pretože  predsavzatí  a  plánov  na 
zlepšenie  podmienok  pre Vás  jej  obyvateľov  je  ešte 
veľa. Iba v krátkosti uvediem projekty, ktoré sme po-
dali v tomto roku a niektoré z nich boli aj realizované 
: Enviromentálny fond – Zhodnotenie a recyklácia od-
padov, Revitalizácia území čiernych skládok, Zvýše-
nie energetickej účinnosti verejnej budovy – Obvodné 
zdravotné stredisko, Program obnovy dediny – Revi-
talizácia  lipovej aleje v cintoríne V.Ripňany, program 
INTERREG – SK/CZ – Náučný chodník obcí V.Rip-
ňany,  Želetice,  Merašice,  SK/HUN  –  Galéria  Stará 
pošta,  MŽP  –  Vybudovanie  Zberného  dvora,  MD-
VaRR  –  výstavba  3x8  b.j.  a  inžinierskych  sietí  ulica 
Studená dolina, Ministerstvo školstva – Odstránenie 
havarijného  stavu  a  výmena  PVC  krytín  v  triedach, 
EÚ  –  Európa  pre  obyvateľov,  Úrad  vlády  SR  –  Re-
konštrukcia kabín OFK, Výsadba zelene centra obce. 
Pripravujeme projekty k očakávaným výzvam : zámer 
na Zväčšenie kapacity materskej školy, Vybudovanie 
protipovodňovej  hrádze,  ktorá  by  nahradila  dočasný 
polder,  Rekonštrukcia  železničnej  stanice,  Zvýšenie 

energetickej  účinnosti  verejnej  budovy  –  Obecný 
úrad,  Kultúrny  dom  Behynce,  Odvodnenie  štátnej 
cesty  II/514  a  výstavba  chodníkov,  Topoľčianska 
a Hlohovecká ulica, Revitalizácia centra obce II. eta-
pa, Výstavba cyklotrasy V.Ripňany – Behynce.
Naša  obec  má  zahraničných  partnerov  Szánda  – 
Maďarsko,  Želetice  –  ČR,  GminaDabrowa  –  PL 
a Zaglavak – Srbsko. Tri krát sme hostili z finančných 
prostriedkov EÚ našich partnerov v rámci úspešných 
projektov  EÚ  pre  obyvateľov.  Na  základe  partner-
ských  zmlúv  o  spolupráci  v  roku  2017  navštívime 
s  obyvateľmi  našej  obce,  ktorí  sa  aktívne  podieľajú 
na akciách usporiadaných obcou a so spoločenskými 
organizáciami  všetkých  zahraničných  partnerov  na 
základe pozvaní, ktoré sme obdržali.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek ma-
ličkosťou, časom a úsilím pomohli obci ďalej úspešne 
napredovať. Buďme hrdí na obec, kde žijeme a kde 
tvoríme prostredie pre naše deti.
Ďakujem poslancom Obecného zastupiteľstva, Obec-
nému úradu, pracovníkom obce, Farskému úradu vo 
Veľkých  Ripňanoch  a  v  Radošine,  Základnej  škole 
s  materskou  školou,  Územnému  spolku  Červeného 
kríža, všetkým dobrovoľným darcom krvi, Obecnému 
futbalovému klubu, Jednote dôchodcov, Dobrovoľné-
mu hasičskému zboru, Speváckemu zboru Dávid, Dy-
chovke Ripňančanka, Folklórnemu súboru Ripín, Air-
soft  teamu,  všetkým  aktívnym  jednotlivcom,  firmám 
a živnostníkom, ktorí pôsobia na území obce a ktorí 
sa podieľali v tomto roku na rozvoji obce, za vykonanú 
prácu v prospech nás jej obyvateľov. Mojim cieľom je 
vytvárať ľuďom také podmienky, aby sa vo svojej obci, 
či  meste  cítili  bezpečne,  nepociťovali  žiadnu  ujmu, 
mali pocit, že starosta a poslanci obecného zastupi-
teľstva nestrácajú, ale naopak hľadajú spôsoby, ako 
obec pozdvihnúť.
Na záver mi dovoľte citát Jána Amosa Komenského 
„Nesľubuj, že vykonáš, nehovor, že si vykonal, ale po-
nechaj svojim skutkom, aby za teba hovorili“.
Príjemné  prežitie  vianočných  sviatkov  a  úspešný 
vstup do Nového roka 2017, veľa šťastia, zdravia, ro-
dinnej pohody, Vám praje

Jozef Krištof, starosta obce
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA SEPTEMBER – DECEMBER 2016
Narodili sa:
Vavris Anton
Ondrejová Elíška
Hubinská Natália
Vavris Matej
Gajdošová Zaira

Vitajte medzi nami!

Manželstvo uzavreli:
Peter Jakubička a Mgr. Terézia 
Kučerková
Jozef Kútny a Zuzana Rešková
Vladimír  Frťala  a  Erika  Pavlo-
vičová
Vladimír Kvašnica a Mgr. Jana 
Tóthová

Srdečne blahoželáme!

Opustili nás:
Lesayová Adriana  76 rokov
Michalaková Jana  60 rokov
Toman Zdenko  61 rokov
Legiňová Anna  68 rokov
Šranko Ľudevít  66 rokov
Hanzlík Milan  77 rokov
Gulabová Anastázia 
81 rokov

Okrúhle životné 
jubileá oslavujú:
50 rokov
Judák Miroslav
Hanzlík Jozef
Kubala Peter
Kubala Ivan
Valková Jana
Štefkovič Milan
Gerši Pavel
Lendelová Eva
Brezovák Jaroslav
Kolková Soňa

55 rokov
Marková Beáta
Karvayová Alžbeta
Košíková Zita
Bosý Jozef
Herák Štefan
Sojka Ján
Lanferová Ľuba
Minarovič Milan

60 rokov
Bachratá Božena
Frťalová Kamila
Štrausová Helena
Barátová Emília
Pecháč Ladislav
Rybanský Ľudovít
Balážik Juraj
Hubinký Dušan
Chalániová Eva
Antalík Albín
Močko Ľuboš
Balážiková Ružena

Pajgert Milan
Majchrák Karol

65 rokov
Šlosáriková Helena
Bilenný František
Marušicová Veronika
Lesayová Valéria, PaedDr.
Nováčik Ján
Kučerková Helena
Petrík Pavel

70 rokov
Repková Angela
Lisý Slavomír
Balážiková Marta

75 rokov
Nováčiková Anna
Ivanová Emília
Marušicová Anna
Rácová Mária
Holienčinová Mária

80 rokov
Bachratá Mária

85 rokov
-

90 rokov
Košík Ľudovít

Vo Veľkých Ripňanoch 15. 12. 2016
J.P.
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. Zloženie sľubu nového poslan-

ca-  druhý  náhradník  -  Stani-
slava Vavrečková.

2.  Informáciu  o  projekte:  Ka-
nalizácia  a  ČOV  2.etapa 
-  projekt  zahŕňa  21  faktu-
račných  celkov,  ktoré  už  boli 
ukončené.  V  rámci  projektu 
bolo  vybudovaných  8  pre-
čerpávacích staníc. 
Stavebné  práce  na  projekte 
boli  ukončené,  v  súčasnom 
období prebiehajú kontroly tý-
kajúcesa čerpania finančných 
prostriedkov.

3.  Informáciu  o  projektoch  OP 
ŽP  –  projekt  na  rozšírenie 
zberného  dvora  v  hodnote 
1,4mil. €, ktorý zahŕňa vybu-
dovanie  haly,  garáže  a  tech-
nické  vybavenie  zberného 
dvora.

4. Informáciu o projektoch INTE-
RREG CZ/SK, SK/HUN

a./Projekt  v  spolupráci  s  HUN 
zahŕňa rekonštrukciu „Galéria 
stará  pošta“  a  obnova  sochy 
Sv.Floriána na ul.Mlynská.

b./Projekt v spolupráci s CZ za-
hŕňa  -  „Prezentácia kultúrne-
ho dedičstva náučnými 
chodníkmi  Veľké  Ripňany  - 
Merašice-Želetice“,  Výstavba 
informačného centra.

c./Projekt  cez  Environmentálny 
fond-  zakúpenie auta Merce-
des,

-  Zdravotné  stredisko  -výmena 
okien a oprava fasády

d./ Projekt – „Likvidácia čiernych 
skládok“ v hodnote 67.tis. €.

5. Poslanci OZ súhlasili s podpí-
saním  „Dodatku  č.1  s  firmou 
ELLIO  spol.  s  r.o.,  Novozá-
mocká  242,  Nitra,  ku  Kúpnej 
zmluve  č.1/2016  uzatvorenej 
dňa  08.  1.  2016,  kde  nado-
budnutie  vlastnícke  právo 
k  predmetu  kúpy  bude  pred 
úhradou kúpnej ceny.

6.  S  uzatvorením  zmluvy  o  po-
skytovaní  právnych  služieb 
s doc. JUDr. Sotolářom, PhD. 
Košice,  v  súvislosti  s  výko-
nom verejnej a úradnej moci,-
so spracovaním verejných 
záležitostí,  s  cieľom  minima-
lizovať  pravdepodobnosť  po-
rušovania  právnych  a  súvisi-
acich  predpisov  a  noriem 
v  konaniach  a  činnostiach 
obce.

7.  S  odkúpením  novovzniknutej 
parcely  CKN  č.754/6  orná 
pôda  o  výmere  311m2  od 
Františka  Frťalu,bytom  Veľké 
Ripňany,Piešťanská  411/634, 
v  celosti  do  výlučnéhovlast-
níctva  obce  v  hodnote  5,00 
€/m2.Uvedená  parcela  bola 
zameraná GP č.426/2016 zo 
dňa  12.  09.  2016  geodet. 
spoločnosťou  GEOKO  s.r.o., 
Topoľčany.

Obecné  zastupiteľstvo  vo  Veľ-
kých  Ripňanoch  dňa  14.de-
cembra 2016 prerokovalo

    nasledovné :
1. Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia  /ďalej  len  VZN/ 
č.3/2016  -o  určení  miesta 

a  čase  zápisu  detí  do  prvé-
ho  ročníka  základnej  školy 
v  zriaďovateľskej  pôsobnosti 
Obce Veľké Ripňany

    Všeobecne  záväzné  naria-
denie  mení  a  dopĺňa  VZN 
č.5/2016,  kde  zápis  detí  sa 
uskutoční v dňoch 01. 4. 2017 
až  30.  4.  2017  v  čase  13,30 
do 17,00hod.

2.  Návrh  VZN  č.4/2016  o  so- 
ciálnych službách a stanove-
ní  výšky  úhrad  za  sociálne 
služby poskytované obcou

    VZN  mení  a  dopĺňa  vše-
obecne  záväzne  nariade-
nie  č.1/2016,zákon  NR  SR 
č.448/2008  Z.z.  v  znení  ne-
skorších  predpisov,kde  sa 
stanovuje  postup  poskytova-
nia sociálnych služieb 
a výška úhrad za poskytova-
né služby,spôsob  ich určenia 
a platenia.

3.  Návrh  VZN  č.5/2016  o  dani 
z  nehnuteľnosti  a  miestnom 
poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady

    VZN  mení  a  nahrádza  VZN 
č.1/2015,  kde  v  časti  článok 
II.  -daň  za  psa,  sa  určuje 
v § 8-sadzba dane za  jedné-
ho psa chovaného v bytovom 
dome na 12,00 €, daň za psa 
v  rodinných  domoch  zostáva 
na sume 4,00 €.

    Daňovník  vlastniaci  psa 
v  byte  obdrží  od  obecného 
úradu pri úhrade dane za psa 
vrecká  na  likvidáciu  exkre-
mentov.
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4. Návrh VZN č.6/2016 o poplat-
koch  za  rozvoj  v  obci  Veľké 
Ripňany

    Novo  zavedené  VZN  v  obci 
-určuje  jednotlivé  sadzby po-
platku  podľa  druhu  stavieb 
a  spresňuje  niektoré  podm-
ienky  výberu  a  správy  po-
platku  na  území  obce,  sadz- 
by poplatku sú  obsiahnu-
té  v  zákone  č.447/2015  Z.z. 
o  miestnom  poplatku  a  za 
rozvoj a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

    Rodinné domy postavené do 
výmery 150m2 sú od platenia 
poplatku oslobodené. 
Výška  poplatku  pre  stavby 
na  bývanie  je  stanovená  na 
10,00 €/m2,  pre  stavby  na 
pôdohospodársku  produk-
ciu-15,00 €/m2,  priemyselné 
stavby  -15,00 €/m2,  ostatné 
stavby- 15,00 €/m2, stavby na 
ostatné  podnikanie  a  zárob-
kovú činnosť – 15,00 €/m2.

5. Návrh VZN č.7/2016 - o určení 
výšky  dotácie  na  prevádzku 
a mzdy na dieťa MŠ a  žiaka 
školských  zariadení  so  síd-
lom  na  území  Obce  Veľké 
Ripňany

    VZN nahrádza VZN č.6/2015, 
kde  sa  každoročne  mení 
výška  dotácie,  vzhľadom  na-
zmenu  poskytovaných  podi-
elových  daní  pre  našu  obec. 
Jedná sa o originálne 
kompetencie obce.

6. Návrh VZN č.8/2016 – o pod-
mienkach  prideľovania  bytov 
a  správy  bytových  domov 
obstaraných  s  použitím  ve-

rejných prostriedkov na účely 
sociálneho bývania

    VZN v článku č.2- podmienky 
prenajímania  bytov  v  bode  f, 
-kde nájomník bytu je 
povinný  do  14  dní  odo  dňa 
vzniku  nájomného  vzťahu 
zmeniť  trvalý  pobyt  -prihlásiť 
sa na trvalý pobyt v obci Veľké 
Ripňany.

7. Návrh VZN č.9/2016 – o zása-
dách tvorby a čerpania fondu 
opráv,prevádzky  a  údržby 
nájomných  bytov  v  bytových 
domoch obstaraných s použi-
tím verejných prostriedkov na 
účely sociálneho bývania.

    VZN nahrádza VZN č.4/2012- 
zmeny v časti článok V- hos-
podárenie s fondom opráv.

    V prílohe č.1 VZN určuje pra-
vidlá  na  čerpanie  prostried-
kov z fondu opráv.

11. Úprava rozpočtu za rok 2016 
-zahŕňa  zmeny  v  rozpočte 
v jednotlivých programoch 
rozpočtu.

12.  Návrh  programového  roz-
počtu  na  rok  2017-  rozpočet 
je  zostavený  tak,aby  bol  vy-
rovnaný  na  strane  príjmov 
a výdavkov.

13. Žiadosti občianskych združe-
ní  o  poskytnutie  dotácie  pre 
rok 2017 nasledovne: 

    Obecný  futbalový  klub  Veľké 
Ripňany – 10000,00 €, Dob-
rovoľný  Hasičský  Zbor  VR 
–  2000,00 €, Slovenský 
červený kríž  -200,00 €,  Jed-
nota  dôchodcov  -500,00 €, 
OZ Ripín –  800,00 €/
nákup  krojov/,  Klub  sloven-

ských  turistov  –  200,00 €, 
Dychovka V.  Ripňany  300,00 
€,  Farský  úrad  Veľké  Rip-
ňany  –  2000,00 €  /energie, 
príspevok  na  zakúpenie  no-
vého  organu  do  miestneho 
kostola.

14. Poslanci OZ schválili úver vo 
výške  180 000,00 €  z  VUB 
Topoľčany na obdobie 4 roky,

15.Žiadosť  Michala  Prištica, 
bytom  Obsolovce  109,  o  od-
kúpenie  pozemku  v  lokalite 
Studená Dolina parc.č.683/16 
o výmere 495m2.

16.Žiadosťou  Františka  Val-
ku,  bytom  Veľké  Ripňany 
383/604, o odkúpenie parcely 
CKN  č.264/16  o  výmere 
167m2  v  k.ú.Veľké  Ripňany, 
nachádzajúcou sa za jeho zá-
hradou a vlastníkom je obec.

MB

POĎAKOVANIE

Obec Veľké Ripňany ďakuje 
spoločnosti Topec, a.s. Topoľ-
čany za „sladký sponzorský 
dar“ pri príležitosti stretnutia 
seniorov v našej obci. Jubilu-
júci dôchodcovia si pochutili 
na výborných zákuskoch.
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JEDNOTA DÔCHODCOV VEĽKÉ RIPŇANY

V  apríli  2016  si  naši  občania,  ktorí  už  dosiahli  dôchodkový  vek,  založili  organizáciu  Jednota 
dôchodcov. Počet členov k decembru 2016 je 25. Predsedom organizácie je pani Eva Adamkovičo-
vá. Členovia sa pravidelne stretávajú, spolu si organizujú rôzne činnosti ako napríklad posedenia, 
oslavy, jednodňové zájazdy, družobné činnosti, kultúrne podujatia a podobne. V auguste 2016 na-
vštívili Arborétum Mlyňany, v mesiaci október si uctili a navštívili starších spoluobčanov v domove 
dôchodcov, v novembri absolvovali návštevu vianočnej Viedne, podieľali sa na vianočnej tvorivej 
dielni v decembri a zorganizovali mikulášske posedenie pre členov organizácie.
Organizácia Jednota dôchodcov Veľké Ripňany veľmi rada uvíta nových členov. Prihlásiť sa môže-
te od januára 2017. Členský poplatok je 5 eur na rok.



9 strana

AKTIVITY ÚZEMNÉHO SPOLKU SČK VEĽKÉ RIPŇANY - 2016
V  uplynulom  roku  2016  sa  podarilo  členom 
Územného spolku SČK Veľké Ripňany zorgani-
zovať  nielen  tri  Kvapky  krvi,  ale  aj  Ukončenie 
leta – Country bál, Katarínsku zábavu a Vianoč-
nú tvorivú dielňu.

Na  konci  prázdnin  usporiadali  členovia  SČK 
Ukončenie leta – Country bál. Išlo o tzv. ukonče-
nie letných prázdnin, kde deti v popoludňajších 
hodinách hrali futbalový turnaj o putovný pohár 
starostu obce Veľké Ripňany. Zúčastnilo sa via-
cero detí aj ich rodičia, ktorí si mohli spolu s deť-
mi  okrem  hrania  futbalu  opiecť  nad  ohníkom 
špekáčiky, či údenú slaninku. Pre každé z detí 
bol  pripravený balíček  sladkých dobrôt  a  upo-
mienkových  predmetov,  ktoré  daroval  Obecný 
úrad  Veľké  Ripňany.  Pre  rodičov  a  ostatných 
občanov bola vo večerných hodinách priprave-
ná country zábava, na ktorej sa zabávali až do 
ranných hodín.

V septembri sa konala v KD vo Veľkých Ripňa-
noch Kvapka krvi, na ktorej sa zúčastnili nielen 
viacerí občania Veľkých Ripnian, ale aj občania 
okolitých dedín. Počas dopoludnia prišlo darovať 
túto vzácnu tekutinu viac ako 50 ľudí, za čo im 
treba z celého srdca 
poďakovať.  Vďaka 
patrí  aj  zamestnan-
com Reštaurácie Sv. 
Florián,  ktorí  pripra-
vili  pre darcov chut-
ný obed.

V  druhú  adventnú 
sobotu  členovia 
SČK Veľké  Ripňany 
zorganizovali  Via-
nočnú  tvorivú  diel-

ňu, v rámci ktorej deti vyrábali ozdoby do svo-
jich  detských  izbičiek  a  zároveň  tvorili  ozdoby 
na vianočný stromček. Pani Mikulášová vytvori-
la snehuliaka z plastových pohárov. Viacerí zú-
častnení prišli predviesť svoje zručnosti v háč-
kovaní, rezbárstve, pečení vianočných oblátok, 
zdobení medovníkov, pletení vencov a košíkov. 
Pre mladistvých bol pripravený detský vianočný 
punč a dospelí si mohli pochutiť nielen na punči 
a varenom vínku, ale aj na medovine, či pohá-
riku hriate.

Územný  spolok  SČK  Veľké  Ripňany  zároveň 
oznamuje  občanom  Veľkých  Ripnian,  že  dňa 
26. decembra 2016  (t.  j.  druhý sviatok vianoč-
ný  –  pondelok)  bude  koledovať  v  obci  Veľké 
Ripňany a tak ohlasovať radostnú novinu z na-
rodenia malého Ježiška.

Terézia Chálková

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný 
nový rok želajú členovia Územného spolku SČK 
Veľké Ripňany.
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FLORIÁNSKE VIANOČNÉ TRHY 2016
Kto pozná Floriánske Vianočné  trhy, nenechal 
si ujsť príležitosť zúčastniť sa ich opäť, hoci bolo 
vidieť  i  veľa nových  tvárí, ktorých sme ústnym 
podaním, či plagátom prilákali. Personál reštau-
rácie sv. Florián v spolupráci s obcou Veľké Rip- 
ňany  a  ľuďmi  dobrej  vôle  zorganizovali  už  
VI. ročník .
Ešte  za  tmy,  obetavý  čert,  podkúril  nám  pod 
kotle.  No  aby  sa  nám  po  celý  čas  darilo,  po-
žehnanie  nám  dal  Páter  Jaroslaw  Maślanka. 
Opakovane  ako  každý  rok  padla  dobre  vykŕ-
mená    svinka za obeť. Každým  rokom sa nás 
pomocníkov stretne viac a viac, preto ich musel 
majster  mäsiar  Miloš  Jakubička  komandovať. 
Zohratá  partia  od  rána  ,  zvŕtala  sa  na  dvore 
Floriána. Každá pomocná ruka bola srdečne ví-
taná, a že žiadnej roboty sa ľudia v našej dedine 
neboja, bola v spoločnej výslednej práci videná. 
Po príchode Mikuláša, v sprievode čerta , anje-
la i miništrantov, dali sa do spevu deti z MŠ vo 
Veľkých Ripňanoch pod vedením pani uč. Evky 
Machovičovej a Jaroslava Nováčika.
Po  obdarovaní  detí  i  dospelých  sladkosťami, 
ktorými  sponzorom  bol  pán  Štefan  Glos.  Po-
kračoval program detí zo ZŠ vo V.Ripňanoch , 
ktoré zaspievali piesne v klavír-
nom  sprievode  pána  uč.  Mari-
ána  Foxa.  Práve  on  bol  tým, 
ktorý  sa  postaral  o  ozvučenie 
a  znenie  vianočných  melódii 
po  celý  večer.  Keď  osloví-
me  dychovú  skupinu  „Rip- 
ňančanka“  nikdy  neodmietne 
a každý jej člen rád predvedie 
svoje hudobné nadanie aj keď 
pod  nulou  je.  Poklad  v  hrdle 
nosia  aj  členovia  hudobného 
súboru  „Dávid“.  Ich  piesne 

boli  pohladením na duši. Terasa našej  reštau-
rácie sa na chvíľu zmenila na malú tržnicu. Pani 
učiteľky z MŠ s deťmi vytvorili, ponúkli a predali  
veľmi  pekné  dekorácie.  Rovnako  ako  pani  uč. 
Janka  Oravcová  so  žiačkami  prekvapila  ne-
všednými prácne zhotovenými svietnikmi, ktoré 
ponúklI za symbolicky nízku cenu.
Atmosféru Vianoc navodila vôňa  rozvoniavajú-
ceho punču a škoricou ochuteného vínka, ktoré 
sme pripravili vďaka PD Radošinka vo V.Ripňa-
noch. Tajnými ingredienciami dochutená kapust-
nica , ktorú uvarili pán Melichar Csóka a Július 
Leczo , bola zjedená hneď. Aby v nej mäsa bolo 
dostatok,  do  kotliny  hu  spolu  klobásou  doložil 
Miloš  Lukačovič.  Vďaka  patrí  gazdinkám,  čo 
koláč  upiekli,  spoločne  sme  rozdelil  a  zjedli. 
Pamätné  fotografie a  vždy  zvečnené videá by 
nevznikli  bez  Igora  Pavloviča  a  pána  Jozefa 
Kučerku.  Podstatou  Floriánskych  Vianočných 
trhov  je stretnúť sa, obdariť najmenších a   VY 
všetci, ktorí ste prišli , ste prispeli do spoločné-
ho balíka sumou 1.200,- € Peniaze sa rozdelili 
rodinám s deťmi, ktoré pomoc  potrebujú a radi 
ju príjmu.  VŠETKÝM VÁM ĎAKUJEME .....
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Mikuláš 
v ZŠ s MŠ
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Mikuláš v Behynciach
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MIKULÁŠ 2016 BEHYNCE
Stalo sa už peknou tradíciou, že začiatkom decembra sa uskutoční pri Kultúrnom dome podujatie 
s príchodom živého Mikuláša,  ktorý privezie  so sebou na voze anjelov aj  čerta. Anjeli  sa milo 
usmievali a na počudovanie aj čert mal dobrú náladu. Nikoho nestrašil, ale skôr potešil. Priviezli so 
sebou ako aj ináč, pre každé dieťa očakávaný balíček.
Deti  už  vedia,  že  keď  Mikulášovi  povedia básničku,  alebo  zaspievajú,dostanú odmenu.  Okrem 
balíčka aj dobrý čajík. Ten, kto je hladný aj kapustu a rôzne koláčiky.
Tento  rok  po  odchode  Mikuláša  prítomných  milo  prekvapili  členky  speváckeho  súboru  Povoja 
z Piešťan, ktoré s doprovodom harmonikára zaspievali vianočné koledy. Vianočné pásmo zakončili 
krásnou piesňou Tichá noc, svätá noc. Srdečná vďaka im.
Radosť účastníkov znásobilo aj príjemné počasie bez vetra. Mesiačik sa na nás usmieval a po 
rozhorení vatry, mali úsmev na tvári aj všetci, čo vydržali do samého večera.
Ďakujeme za deti aj dospelákov, za krásny večer.

Ľudmila Oravcová, Behynce

NAŠA PÚŤ DO TRNAVY, 21. JÚLA 2016
Hovorí  sa,  že  zážitok  je  jediná  vec  na  svete, 
ktorá  nám  ostane  na  vždy.  Takýmto  zážitkom 
pre nás pútnikov pochádzajúcich z farnosti Ra-
došina, bola púť do Trnavy. Program putovania 
vybral  a  sprievodcov  v  navštívených  miestach 
zabezpečil dôstojný pán dekan PaedDr. Ľubo-
mír Havran.
Linkovým  autobusom  sme  sa  plní  očakávania 
a  radosti odviezli  do Piešťan. Následne  rýchli-
kom do Trnavy. Deti boli disciplinované, neboli 
s nimi po ceste žiadne starosti.
Hneď  na  začiatku  našej  púte  k  Bráne  Milosr-
denstva sa stala drobná príhoda s dobrým kon-
com. Pani Belobradovej, z Behyniec sa roztrhol 
remienok na topánke a tá ostala nepoužiteľná. 
Pomoc prišla okamžite v podobe požičanej to-
pánky od mladej pútničky Danky.
Návštevníci  parku  pod  mestskými  hradbami 
mohli vidieť grotesknú situáciu,dve  idúce ženy, 
z ktorých jedna mala len jednu topánku a dru-
há, každú topánku inú. Obidve si vyslúžili vše-

obecný obdiv.
Do  historického  centra  sme  prechádzali  vedľa 
zachovalého  opevnenia  mesta.  Svojho  času 
malo takmer pravidelný obdĺžnikový tvar s roz-
mermi  800x700 m. Trnava  sa  už  v  13.  storočí 
zaradila medzi najväčšie mestá v strednej Eu-
rópe. Až v 19. storočí sa mesto začalo rozrastať 
za hradby.
Prvým  cieľom  našej  púte  bol  františkánsky 
kostol  sv.  Jakuba.  Jeho  štvorhranná  veža  je 
mierne predsunutá pred priečelie. Na okraji ští-
tu sú umiestnené sochy sv. Františka z Assisi a
Sv.  Antona  Paduánskeho. V  kostole  je  najviac 
oltárov  v  Trnave,  dva  vo  svätyni,  jeden  v  sa-
kristii,  desať  v  lodi  kostola  a  jeden  v  kaplnke. 
Severne od kostola je františkánsky kláštor. Bol 
jedným z najväčších v Uhorsku a miestom roko-
vaní uhorských a českých kráľov v 14. Storočí. 
Po návšteve krypty kostola sme sa presunuli do 
budovy Spolku sv. Vojtecha.
Dvaja veľmi milí sprievodcovia nám v magickom 
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prostredí  rokovacej  sály  porozprávali  o  vzniku 
a  pôsobení  spolku.  Spomenuli  jeho  význam-
ných  zakladateľov  a  čo  bolo  prekvapenie,  aj 
členov predsedníctva, z našej farnosti. Navštívili 
sme  kaplnku  Panny  Márie,  kde  je  umiestnený 
klavír,  na  ktorom  skladateľ  Mikuláš  Schneider 
-  Trnavský  skladal  svoje  liturgické  piesne  do 
Jednotného katolíckeho spevníka. Ako čerešňa 
na tortičke bola pre všetkých návšteva knižnice 
SSV. Všetci sme obdivovali množstvo vzácnych 
kníh.
Čas  bežal,  museli  sme  sa  rozlúčiť.  S  malými 
darčekmi v rukách detí sme si na nádvorí urobili 
spoločnú fotku, poďakovali za milé prijatie a po-
náhľali sa do ďalšieho kostola.
Bol ním známy kostol Najsvätejšej trojice, ktorý 
sa  nachádza  severne  od Trojičného  námestia. 
Kostol bol postavený v rokoch 1710 – 1729 ako 
rehoľný kostol s kláštorom trinitárov, ktorí vyku-
povali  kresťanov  z  tureckého  zajatia.  Od  roku 
1853 patril jezuitom. Najvýznamnejším umelec-
kým dielom interiéru je obraz na hlavnom oltári 
od  známeho  rakúskeho  maliara  A.  Maulbert-
scha. Sú na ňom vyobrazení zakladatelia rehole 
trinitárov Ján z Malty a Felix z Valois. Na južnej 
strane kostola, na oltári Panny Márie sú v skle-
nenom  relikviári  uložené  ostatky  dvoch  košic-
kých  mučeníkov,  kňazov  Štefana  Pongráca 
a Melichara Grodzieckého. Boli umučení počas 
Betlenovho povstania, keď odmietli prestúpiť na 
kalvínsku vieru.
Obednú prestávku a oddych sme mali neďale-
ko kostola sv. Anny, postaveného pre uršulínky 
koncom 18. storočia z vena rehoľníčok a darov 
dobrodincov. Veľkým dobrodincom bola cisárov-
ná Mária Terézia, ktorá kláštor často navštevo-
vala. Za patrónku kostola si uršulínky vybrali sv. 
Annu, matku Panny Márie.
Oddýchnutí a nasýtení  sme sa vybrali  do ďal-
šieho  cieľa  našej  púte,  do  krásnej  Bazilika  sv. 
Mikuláša. Dobrá zmrzlina dodala energiu našim 

malým pútnikom a tak veselo vykračovali za pá-
nom dekanom.
Základy  Baziliky  boli  postavené  v  14.  storočí. 
Hlavné priečelie kostola je dvojvežové, členené 
gotickými opornými piliermi.
Kostol má dĺžku 60 m, šírku 31 m, výška hlavnej 
lode  je 18 m. V  rokoch 1739- 1741 dal  Imrich 
Esterházi postaviť osemhrannú barokovú kapln-
ku, v ktorej je umiestnený milostivý obraz Pan-
ny  Márie Trnavskej.  Pri  tragických  udalostiach 
v meste sa na tvári Panny Márie objavil pot a kr-
vavé slzy. Pod týmto zázračným obrazom sme 
sa spoločne pomodlili Ruženec. Bol  to krásny, 
nezabudnuteľný zážitok.
Predposledným  cieľom  putovania  bol  Arcibis-
kupský  úrad.  Budovu,  tzv.  Šľachtický  konkvit, 
dala  pre  študentov  Trnavskej  univerzity  zo 
šľachtických  rodín  vybudovať  Mária  Terézia 
v rokoch 1747- 1754. Navštívili sme kaplnku sv. 
Jána Evanjelistu, v ktorej sa nachádza krásna 
stropná  freska  Apokalypsy  od  V.  Mussingera 
z roku 1758 a cenné nástenné maľby.
V nej sme sa pomodlili a pokračovali do posled-
ného cieľa našej pute, do katedrály sv. Jána Krs-
titeľa,  ktorý  patrí  k  najkrajším  ranobarokovým 
stavbám  v  Európe.  Na  dvojvežovom  priečelí 
je  umiestnený  latinský  nápis,  ktorého  preklad 
znie:  Svätému  Jánovi  Krstiteľovi  gróf  Mikuláš 
Esterházi, palatín Uhorského kráľovstva. Kostol 
je jednoloďová stavba, dlhá 61m a široká 28 m.
Skvostom  interiéru  je celodrevený hlavný oltár 
dokončený v roku 1640. Veľkolepá architektúra 
je  vysoká  2O,3  m  a  široká  14,8  m.  Výzdobu 
oltára  tvoria  tri  obrazy,  27  sôch  v  nadživotnej 
veľkosti  a  viacero malých.  Na  najmenšom ob-
raze je návšteva Panny Márie u svätej Alžbety, 
potom nasleduje obraz narodenia sv. Jána Krs-
titeľa. Hlavný oltárny obraz je krst Krista v Jor-
dáne. Pod kostolom je krypta, kde sú pochovaní 
členovia Spoločnosti Ježišovej a rodina palatí-
na Mikuláša Esterháziho.
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V  tomto  nádhernom  priestore  náš  pán  dekan 
odslúžil svätú omšu. Miništrantmi boli naši spo-
lupútnici a na organe hrala naša pani organist-
ka. Katedrála patrila na tieto zázračné desiatky 
minút len nám, pútnikom z Radošinskej farnosti.
Prešli sme ďalšou bránou milosrdenstva a od-
niesli  si  zážitok  na  celý  život.  Srdečná  vďaka 
všetkým, ktorí sa zaslúžili o organizáciu a zdar-
ný priebeh púte.
No a ešte niečo milé na záver. Cestou vlakom 
do Trnavy mi sedelo na kolenách malé dievčat-
ko. Keď sme zazreli v diaľke Atómovú elektráreň 
Jaslovské Bohunice, spýtala som sa jej, či vie, 

čo sa v takej elektrárni vyrába. Odpovedala, že 
nevie. Povedala som jej, že elektrina a teplo. Na 
moju  otázku,  či  vie  načo  sa  používa  elektrina 
pohotovo odpovedala, že na internet :((((
No a tá pani s jednou topánkou, si v meste kúpi-
la nové. Koniec dobrý, všetko dobré.

Ľudmila Oravcová,
Behynce

Text bol spracovaný pomocou propagačných materiálov 
vydaných mestom Trnava.



18 strana

BIELA PASTELKA 2016
Jubilejný 15. ročník verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú 
tradične  organizuje  Únia  nevidiacich  a  slabozrakých  Slovenska 
(ÚNSS), sa uskutočnil v piatok 23. septembra a v sobotu 
24. septembra 2016 v  uliciach  takmer  300  miest  a  obcí  celé-
ho Slovenska. Záštitu nad týmto ročníkom prevzal prezident SR 
Andrej Kiska. Ambasádorom (veľvyslancom) Bielej pastelky 
2016 sa stal olympionik Matej Tóth – majster sveta v chôdzi.

Hlavným zbierkovým dňom v našej škole a v našej obci bol piatok, kedy vás oslovili dobrovoľ-
níčky M. Jakubičková, L. Chalániová a D. Lakatová, žiačky 9.A  triedy. Tento  rok sme vyzbierali  
153,90 €, ktoré sme odovzdali UNSS, organizácii Nitra.
Výnos  z  Bielej  pastelky,  ktorá  patrí  k  desiatke  najväčších  zbierok  na  Slovensku,  bude  použitý 
na výučbu Braillovho písma, nácvik chôdze s bielou palicou, kurzy práce s kompenzačnými po-
môckami, poskytovanie sociálneho poradenstva a ďalšie služby. Cieľom je, učiť ľudí so zrakovým 
postihnutím žiť čo najsamostatnejšie vo svojej domácnosti či na verejnom priestranstve.
Všetkým, ktorí zbierku podporili, patrí veľká vďaka.

Bezpečnosť detí a starostlivosť o zdravie je neustále aktuálna téma. Myslíme na to aj v ŠkVP pri 
ZŠ s MŠ Veľké Ripňany „Škola pre všetky deti.“ Zaviedli sme preto samostatný predmet dopravná 
výchova, ktorý vyučujeme na 1. stupni v 2.  - 4.  ročníku po  jednej vyučovacej hodine  týždenne. 

MALÍ ZÁCHRANÁRI
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Táto téma sa tiež prelína v rôznych obmenách 
v celom vyučovacom procese. Preto sme s ra-
dosťou  prijali  ponuku  kníh  Malí 
záchranári  a  Kamil a Emil 
na cestách.  Pracujeme  s  nimi 
ako  s  doplnkovým  materiálom  na 
hodinách  dopravnej  výchovy,  ale 
tiež v predmetoch slovenský jazyk 
a literatúra, prvouka, prírodoveda, 
vlastiveda,  výtvarná  výchova.  Sú 
výborne  spracované,  obsahovo 
i  farebne  pútavé,  informácie  sú 
podané  zaujímavým  spôsobom. 
Je  vynikajúcim  sprievodcom  pre 
učiteľov  i  žiakov.  Ďakujeme  Obci 
Veľké  Ripňany  za  tento  sponzor-
ský dar.
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Tribečské  múzeum  v  Topoľčanoch 
vyhlásilo  výtvarnú  súťaž  pre  žiakov 
základných  škôl  (1.  –  5.  r.)  na  tému 
Máme radi „Vitamínkov“. Aj naši žiaci 
sa  prostredníctvom  kresby  a  maľby 
pokúsili  zobraziť  ovocie  a  zeleninu, 
ktoré rastú v našich záhradách a pri-
nášajú nielen úžitok pre náš organiz- 
mus,  ale  zároveň  potešenie  pre  oči 
a  dušu.  3.  11.  2016  si  v Tribečskom 
múzeu v Topoľčanoch prevzali ocene-
nie Natália Vadrnová (1.B) a Viktória 
Švecová (5.B). Všetkým zúčastneným 
ďakujeme za reprezentáciu školy a ví-
ťazkám blahoželáme!

KRESLILI SME „VITAMÍNKOV“

Rodičovská rada pri ZŠ s MŠ Veľké Ripňany
Vás pozýva na

 XXVI. rodičovský ples, 
ktorý sa bude konať dňa 4. februára 2017 o 20.00 

hod. Do tanca hrá hudobná skupina Dukát. 
Cena vstupenky: 40 € / pár. 

V cene je: prípitok, fľaša vína, káva/čaj, večera,
 švédske stoly, slané pečivo. 

POZVÁNKA NA PLES
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ČÍTAME SPOLU
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s Národnou stratégiou zvyšovania 
úrovne  a  kontinuálneho  rozvíjania  čitateľskej  gramotnosti  vyhlásil  školský  rok  2016/2017  za 
Rok  čitateľskej  gramotnosti.  Na  podporu  vzťahu  žiakov  k  čítaniu  sa  aj  naša  škola  pripojila 
k  výzve  ministerstva  školstva:  spoločné  čítanie  rozprávky.  Uskutočnilo  sa  24.  októbra,  ktorý 
je  Medzinárodným  dňom  školských  knižníc.  O  9.00  začali  žiaci  spoločné  čítanie  rozprávok.  
V 1. ročníku čítali žiakom rozprávku pani učiteľky, vo vyšších ročníkoch čítali postupne všetci 
žiaci  v  triede. Do  tejto  celoslovenskej  aktivity  sa  zapojil  aj minister  školstva,  rovnako ako aj 
významní slovenskí športovci. Rok čitateľskej gramotnosti sa totiž nesie pod heslom „Myslenie 
je pohyb.“

Kráľovná detských čitateľov.
Našu  obecnú  knižnicu  navštevujú  malí 
i  veľkí  čitatelia.  V  tomto  roku  sa  do  sú-
ťaže  Kráľ  detských  čitateľov  zapojilo  50 
detí.  Na  1.  mieste  sa  umiestnila  Denisa 
Lakatová, ktorá bola odmenená medailou 
ičokoládou. Na 2. mieste skončili: Monika 
Kotlárová,  Emma  Pecháčová,  Silvia  Bla-
hová a Karin Lendelová. 3. miesto obsa-
dili:  Barbora  Gallová,  Tamara  Pániková 
a Filip Gerič. Čitatelia dostali pamätný list 
i  čokoládovú  medailu.  Prajem  Vám  veľa 
elánu do ďalšieho čítania, Vaša  teta kni-
hovníčka.

A.B.

Septembrové dobrovoľníčky v knižnici.
V obecnej knižnica sa uskutočnila revízia knižného fondu. Vymenili sme všetky knižné  lístky 
a do tejto činnosti sa zapojili: Barborka Gallová, Lea Martinovičová a Silvika Blahová. Patrí im 
srdečná vďaka.

A.B.

Poďakovanie pracovníčky obecnej knižnice.
Ďakujem všetkým tým, ktorí sa akokoľvek pričinili o vznik a rozvoj našej obecnej knižnice. Ďa-
kujem za spoluprácu pri podujatiach, sťahovaní knižnice, pripomienky, nápady aj za kritiku. Tým, 
ktorým som ublížila, nech mi prepáčia. Novej pani knihovníčke Veronike Blahovej prajem veľa 
úspechov a veľa spokojných čitateľov. Čitateľom želám veľa prečítaných kníh.

A.B.
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VIANOČNÁ TAJNIČKA

VODOROVNE : A. Piata časť tajničky – úkon, čin – ženské meno. B. Mužské meno – tvrdo pra-
covalo – tlakostroj. C. Detský pozdrav – druhá časť tajničky – český pozdrav. D. Osobné zámeno 
– ropné polia iracké (skr.) E. Kosil – banská choroba. F. Ženské meno – rieka v Nórsku. G. Pôvodca 
choroby AIDS – buď ticho. H. Turecká píšťala – rieka v Rakúsku. I. Otec po turecky – slaná pochúť-
ka. J. Letecká spoločnosť USA – Ivan. K. Ja po maďarsky – ukončenie tajničky – jednotka objemu 
Fínska. L. Nápev, melódia- hviezda v súhvezdí Orla – spojka. M. Latinská dvojhláska – tretia časť 
tajničky – japonské ženské meno.
ZVISLE : 1.  Buď pri živote – prvá časť tajničky – rieka vo Francúsku. 2. Žena z raja – veľa lietania. 
3. Poľovala – dulo – ŠPZ Rimavskej Soboty. 4. Ostrov v  Indonézii – zabávaj. 5. Papagáj – čítaj 
po česky. 6. Druh lotérie – sídlo v Dánsku. 7. Roztĺkaj – spoj na plechy. 8. Španielsky titul – rieka 
v Anglicku. 9. Ostrov v Atlantickom oceáne – záľuba -  rieka vo Francúzsku. 10. Typ pobrežia – 
uschovala. 11. Starorímska minca – štvrtá časť tajničky.

Imrich Močko
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Vianočná 
tvorivá 
dielňa 2016
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