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Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje, tak príroda
svoju náruč každému dopraje.
Želáme Vám krásne veľkonočné sviatky a radosť z každého
prežitého jarného dňa.
Starosta obce, Obecné zastupiteľstvo, pracovníci
Obecného úradu a Občasník
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Poslanci obecného zastupiteľstva
sa na svojom prvom zasadnutí
13.januára
2014
zaoberali
nasledovným :
1. Investičný zámer kúpy bytových
domov s názvom „Bytové domy 3 x
8 b.j. - B1, B2, B3 Veľké Ripňany“
podľa projektovej dokumentácie
autora Ing. arch. Jána Valeka, na
parcele č. CKN 683/6, zastavané
plochy, LV č. 641, v kat. území Veľké
Ripňany
2. Zmluva o nájme pozemku na
parcele č. CKN 683/6, zastavané
plochy, LV č. 641, v kat. území Veľké
Ripňany na výstavbu nájomných
bytov so spoločnosťou ELLIO spol.
s r.o., Novozámocká 242, 949 01
Nitra, za týchto podmienok:
a) Doba nájmu pozemku – na dobu
určitú odo dňa účinnosti nájomnej
zmluvy do 30.9.2015, do ukončenia
výstavby obecných nájomných
bytov: „Bytové domy 3 x8 b.j. - B1,
B2, B3 Veľké Ripňany“
b) Nájomné za celú dobu nájmu
uvedenú v bode 1. vo výške 1,00 €, .
Nájom pozemku zanikne dňom
splnenia
všetkých
záväzkov
zmluvných strán .
c) Účel nájmu – výstavba troch
novostavieb bytových domov s
názvom „Bytové domy 3 x8 b.j. - B1,
B2, B3 Veľké Ripňany“, v ktorých sa
bude spolu nachádzať 24 bytových
jednotiek o celkovej podlahovej
ploche 1363,60 m2 v priemernej
podlahovej ploche 56,82 m2
3. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
so spoločnosťou ELLIO spol. s
r.o., Nitra, ohľadom kúpy všetkých
novopostavených bytov, ktoré
vzniknú výstavbou novostavieb
a spoluvlastníckych podielov na
spoločných častiach a spoločných
zariadeniach s názvom „Bytové
domy 3 x 8 b.j. - B1, B2, B3 Veľké

Ripňany“.
4. Na výstavbu nájomných bytov
bude financovanie
úverom zo
štátneho fondu rozvoja bývania: 70
%, dotácia z MDVaRR SR: 30 %,
Rokovanie obecného zastupiteľstva
dňa 07.marca 2014 prebiehalo
podľa schváleného programu
nasledovne:
1. Oboznámenie s výsledkom
kontroly NKÚ v obci Veľké Ripňany,
ohľadom sledovania hospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti použitia
verejných finančných prostriedkov
a majetku subjektov územnej
samosprávy pri správe, údržbe a
obnove miestnych komunikácií.
Kontrola NKÚ ,pracovisko v Nitre
prebiehala v období od júna
2013 do konca novembra 2013
so zameraním sa na využívanie
finančných
prostriedkov
na
miestne komunikácie a agendou k
tomu prislúchajúcou. Na základe
protokolu o výsledku hospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti použitia
verejných prostriedkov a majetku
subjektov územnej samosprávy pri
správe ,údržbe a obnove miestnych
komunikácií boli zo strany obce
prijaté opatrenia na odstránenie
nedostatkov.
2. Zahájenie stavebných prác na
výstavbe parkoviska pred NBD 30
bj a Základnou školou s materskou
školou. Výstavba parkoviska sa
bude realizovať prostredníctvom
pracovníkov, ktorí budú zamestnaní
v rámci projektov z UPSVaR
Topoľčany.
3. Zahájenie stavebných prác na
výstavbe miestnej komunikácie
Nová ul. a miestnych komunikácií v
lokalite Studená dolina. Výstavba
miestnej komunikácie na Novej ulici
sa plánuje položením 8 cm dlažby,
ktorá bude finančne výhodnejšia

ako položenie asfaltového koberca
na miestnu komunikáciu. Práce
sa budú prevádzať svojpomocne
vlastnými pracovníkmi (projekt z
UPSVaR Topoľčany).
4. Záverečné stavebné práce na
Dome smútku v Behynciach.
5.Rôzne
Poslanci OZ zaoberali podanými
žiadosťami od občanov a firiem :
a) S návrhom COOP Jednota SD
Topoľčany o zámene pozemkov v jej
vlastníctve na LV č. 73, katastrálne
územie a obec Veľké Ripňany – parc.
CKN č. 255 záhrady o výmere 626
m2 a parc. CKN č. 256 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 406 m2,
ohľadom zámennej zmluvy s Obcou
Veľké Ripňany, ktorá je vlastníkom
parcely CKN č. 252/2 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 201 m2,
bezodplatne.
b). So zriadením vecného bremena
na parcele EKN č. 710/3 trvalé
trávnaté porasty o výmere 281
m2, ktorá je vo vlastníctve Obce
Veľké Ripňany v podiele 1/1 pre
ZSE – Distribúcia a.s., ohľadom
výstavby novej trafostanice na tomto
pozemku.
c). S uzatvorením príkaznej zmluvy
medzi obcou a ZMO, región
Jaslovské Bohunice na VO ohľadne
nákupu EE, ktoré vykoná VO
obstarávateľ – Prvá Komunálna
Finančná a.s. , Nitra
d). So žiadosťou Petra Mateičku,
Behynce Hlavná 78/122
na
odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce a to parc. EKN č. 236 o výmere
269 m2 .
d). So žiadosťou Jána Dubného
na odkúpenie nehnuteľností vo
vlastníctve Obce Veľké Ripňany
parc. CKN 32/1,2 na ktorom stojí
nehnuteľnosť rodinný dom súp. č.
70, ktorý je vo vlastníctve Ľudovíta
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Sasáka a manž., od ktorého túto
nehnuteľnosť odkúpil žiadateľ v roku
1986 neknihovanou zmluvou.
e). So žiadosťou OZ „ Ripín“ Veľké
Ripňany o dotáciu na výrobu krojov
vo výške 250,00 € .
f). So žiadosťou o finančnej pomoci
pre chorú Alžbetu Karvayovú, Veľké
Ripňany, Topoľčianska 379/599, vo
výške 250,00 €.
g). S interpeláciou poslancov na
osadenie 3 dodatkových tabúl
ohľadne dopravy ul. Školská a
Mládežnícka, opätovné požiadanie
správcu komunikácie II. tr. – RSC
Topoľčany o výmenu zrkadla
na križovatke Nitrianska ul. /

Topoľčianska ul. a na vyčistenie
priestorov
pred
zdravotným
strediskom
Dňa 27.marca 2014 sa uskutočnilo
mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva
Hlavným bodom rokovania bola
kúpa nehnuteľnosti /uhoľné sklady,
ktorých vlastníkom je
Milan Rybanský, Chrabrany. Ponuka
na odpredaj nehnuteľnosti je vo
výške 35000,00€.
S uvedenou kúpou súvisí aj zámer
na odpredaj pozemkov v extraviláne,
ktorých vlastníkom je obec
- parc. EKN č. 680 orná pôda o
ýmere 14.100 m2 v1/1,

- parc. EKN č. 1117/4 orná pôda o
výmere 40.234 m2 v 1/1,
- parc. EKN č. 1084/4 orná pôda o
výmere 14.100 m2 v 3/10
- parc. EKN č. 1092/4 orná pôda o
výmere 21.120 m2 v 3/10
Zámer na kúpu pozemkov, ktorých
vlastníkmi sú:
- SR ŽSR Klemensova 8, Bratislava
– parc. CKN č. 1170/5, 1170/13,
1170/16,
- Milana Rybanského , Chrabrany –
parc. CKN č. 91/2, a stavby – uhoľné
sklady

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA JANUÁR 2014 – APRÍL 2014
Narodili sa

Okrúhle
životné jubilea

Alex Lendel
Liliana Krupová
Adam Šnegoň
Šimon Šnegoň
Stela Krupová
Laura Ondrášeková
Melánia Bagová

Vitajte medzi nami!

Opustili nás

Irena Glosová
Ľudmila Lesayová
František Chalupka
Jolana Bartoníková
Anna Ozimáková
Jozef Štetka
Juraj Pavlovič
Jozef Merašický
Spomíname ....

Uzavreli
manželstvo

Juraj Rebry
a Jana Krížová
Ivan Bernát
a Tatiana Klačanská

74
73
74
89
50
72
58
62

50 rokov
Jančovič Peter
Mazáková Ľubica, Mgr.
Herdová Mária
Kukla Štefan
Ševčík Zdenko
Rybanský Ján
Gogolová Janka
Sajtler Miroslav
Uhlíková Viera
55 rokov
Barát Július
Lendel Viliam
Neumannová Božena
Stručka Ľubomír
Tonhauzerová Dana
Antalíková Oľga
Petluš Ján
Merašická Mária
Gulaba Jozef
Herda Ján
Fuksíková Jana
Zelinka Dominik
Balážiková Aurélia
Minks Miroslav, MVDr.
Gašparovičová Dagmar,
Mgr.
Kollárová Zlatica

Ponišťová Iveta
Rebry Juraj
Csóková Darina
60 rokov
Šišková Alžbeta
Bosý Jozef
Lendel Rudolf
Režo Jozef
Pavlovič Ján
Glosová Margita
Pavlovič Miloš
Doležaj Vladimír
Balážik Marian
Hlobík Ľudovít
Barát Vladimír
65 rokov
Gáliková Drahomíra
Frťala Jozef
Hubačiková Anna
Rác Ján
Šiška Marian
Dovičinová Anna
Rybanský Gustav
Švihorík Jozef, JUDr.
Andacká Margita
Urminský Vladimír
Mateičková Veronika
70 rokov

Matejovič Jozef, Ing.
Rybanská Irena
Králiková Emília
Chaláni Miroslav
Magová Marta
75 rokov
Marušic Eduard
Kučerová Božena
Legéň Štefan
80 rokov
Krajčírová Zlatica
Antalíková Anna
Daniš Igor
Oravcová Emília
85 rokov
Jančovičová Jolana
Jánošková Gabriela
Blašková Juliana
Antalíková Mária
90 rokov
Sýkora Peter
Všetkým srdečne
blahoželáme a prajeme
veľa zdravia do ďalších
rokov života!

J.P.
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SVÄTÁ ZEM
... a boli sme tam
„Svätá zem“ – je celkom iná, ako
sme si mysleli. Krajina taká známa,
a predsa vzdialená, toľkokrát
spomínaná, skloňovaná, a predsa
nepoznaná. Krajina, ktorú všetci
poznajú, niečo o nej vedia, ale
napriek tomu je plná tajomstiev,
prekvapení a zázrakov. Je úžasná
a výnimočná.
Nastal dlho očakávaný deň –
sobota 22. február 2014, 5:30 hod.
ráno a my sa vydávame na ďalekú
cestu. Niektorí prvý, niektorí druhý
raz, niekto možno na poznávací
zájazd, niekto na výlet, niekto na
púť. Áno, to je to správne slovo PÚŤ. Púť ku koreňom našej viery.
Všetci sa ponáhľame na miesta,
kde sa naša viera zrodila a odkiaľ
sa rozšírila do celého sveta.
Ponáhľame sa na cestu plnú
očakávaní a zážitkov. Na cestu, po
ktorej chodil ten, v ktorého veríme
a ktorého uznávame.
Dva autobusy pútnikov z Veľkých
Ripnian, Nitrianskej Blatnice a
Čermian pod vedením duchovných
otcov Jaroslawa Maslanku, Petra
Štálnika a Radovana Kobydu, sa
vydávajú na týždňovú púť do Svätej
zeme.
Čakala nás dlhá cesta na letisko
do Katowíc, s nečakanou zmenou
programu a zastavením v Krakowe.
Nekonečné otázky – prečo? Prečo
je zmena programu, zmena odletu?
Nuž, pretože to tak niekto zariadil.
Možno to tak chcel ten najvyšší.
V Krakowe sme navštívili kostol
Božieho milosrdenstva, kde sme
mali svätú omšu, múzeum Jána
Pavla II., a odrazu nám tá zmena
programu nevadila. Odtiaľ sme
pokračovali na letisko do Katowíc.

Nekonečné
vypočúvania,
bezpečnostné
prehliadky
a
pokojný let do Tel Avivu a ďalšie
kontroly a prehliadky. Pokračovanie
autobusom do Palestíny, mesta
Bethlehema. Ubytovanie, raňajky,
krátky spánok. Zdá sa, že už je
toho príliš veľa, že sme unavení.
Áno, sme, no napriek tomu nikto
neprotestuje, nepovie zlé slovo,
dokonca ani vtedy, keď máme
budíček o 5:00 či 6:00 hod.
ráno, ani vtedy, keď sa musíme
navzájom čakať či tolerovať, hoci
tam boli rôzne vekové kategórie. Je
to zvláštne, až priam neuveriteľné
ako medzi nami vládne pokoj,
jednota a ochota.
Slnečnými
lúčmi
jarného
počasia sme prešli toho naozaj
veľa, ale napriek tomu sme neboli
unavení. Prežívali sme radosť i
smútok, slzy i smiech. Počúvali
sme nášho úžasného sprievodcu
– duchovného otca Miroslava
Labača. Každé jeho slovo bolo ako
balzam na dušu. Spoločne sme
prešli najdôležitejšie miesta Svätej
zeme.
Bethlehem – miesto narodenia
Pána, Jaskyňu mlieka, Pole
pastierov. Jeruzalem – miesto židov,
moslimov a kresťanov. Olivovú
horu, Getsemanskú záhradu, boli
sme pri skale, na ktorej sa Ježiš
krvou potil, navštívili sme Chrám
usnutia Panny Márie, Múr nárekov.
Nazaret – miesto zvestovania,
kde sa „Slovo stalo Telom“. Boli
sme na Hore Tábor – miesto
premenenia, na Hore pokušenia.
V Káne Galilejskej sme si obnovili
manželské sľuby. Navštívili sme
Dom sv. Petra v Kafarnaume, v
Tabghe – kostol rozmnoženia

chleba a rýb. V rieke Jordán sme
si obnovili krstné sľuby. Navštívili
sme Qumran – kde sa nachádzajú
zvitky sv. písma, Massadu –
pevnosť Herodesa Veľkého. Kúpali
sme sa v Mŕtvom mori. Aká bola
voda? Neopísateľná, zvláštna.
Boli sme pri Stredozemnom mori
a Galilejskom jazere. Prešli sme
Judejskou púšťou a miestami,
ktoré dávajú úrodu 2-krát ročne.
Svätá zem je zázračná. Navštívili
sme v Jeruzaleme Baziliku
Božieho hrobu. Prešli sme s
Ježišom krížovú cestu a vystúpili
sme s ním až na Golgotu.
Veľa sme videli, veľa sme počuli,
veľa sme spoznali a ešte viac
prežili.
Nezáleží na tom, kde všade sme
boli a čo všetko sme tam videli, ale
dôležité je, čo sme pri tom prežívali,
cítili, na koho sme mysleli, za koho
sme sa modlili pri svätých omšiach,
ktoré sa konali vždy na inom
mieste, mieste, ktoré je spojené
s našim Pánom. Najdôležitejšie
je, čo všetko si odnášame domov.
Ešte dlho budeme spracovávať
všetky zážitky a pocity, ktoré sme
si priniesli domov a čerpať silu a
pokoj zo spomienok na Svätú zem.
Našim
duchovným
otcom
patrí veľké ĎAKUJEME za
zorganizovanie a sprevádzanie na
tejto výnimočnej púti.
Prinášame aj Vám požehnanie
z miest, kde sa zrodila naša viera,
zo Zeme Ježiša Krista, z krajiny,
ktorú je naozaj treba vidieť a
z cesty, ktorú je potrebné zažiť.
Foto z púte –str. 1,14,15
BB
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VEĽKÁ NOC
Veľká noc
V tomto roku nám Veľká noc pripadne
na dni od 17.4. do 21.4.2014.
Prázdniny o dva dni dlhšie jeden deň
pred a jeden po.
Zelený štvrtok - Zelený štvrtok je v
kresťanskom kalendári štvrtok pred
Veľkou nocou, je súčasťou Svätého
týždňa, resp. Veľkého týždňa. V tento
deň sa konala posledná večera a
zároveň Ježiš ustanovil Sviatosť
Oltárnu, konala sa prvá svätá omša.
Veľký piatok - Veľký piatok je v
kresťanskom kalendári piatok pred
Veľkou nocou (Paschou). Tento deň
je pripomienka smrti Ježiša Krista
na kríži. Veľký piatok je jedným z dní
prísneho pôstu.
Biela sobota - Biela sobota alebo
Veľká sobota či Svätá je v kresťanskom
kalendári deň pred Veľkonočnou
nedeľou, súčasť Svätého týždňa a
veľkonočného trojdnia. Je posledným
dňom Veľkého týždňa.
Veľkonočná nedeľa - Jedná sa
o najväčší sviatok kresťanského
cirkevného roka. V tento deň si
kresťania, hlavne rímskokatolícki
pripomínajú Kristovo vzkriesenie a
jeho víťazstvo nad smrťou. Sviatkom

sa nedeľa stala v roku 325, keď cisár
Konštantín zvolal Prvý nicejský koncil,
kde vydal zákaz manuálnej práce
v nedeľu a rozhodol, že kresťania
budú oslavovať Veľkú noc v nedeľu po
prvom jarnom splne a zároveň, že sa
tento dátum nesmie kryť s židovskou
slávnosťou Paschou.
Veľkonočný pondelok - Veľkonočný
pondelok alebo Pondelok Paschy
je deň, ktorý nasleduje po nedeli
Zmŕtvychvstania. Je to druhý deň
Svetlého týždňa, resp. veľkonočnej
oktávy. V ľudovej sfére je spojený s
rôznymi tradíciami a zvykmi, ktoré sa
zaraďujú medzi prechodové rituály
končiacej sa zimy a nastávajúcej jari.
Bianka Pániková, 5.A

Ako som využila prvý
jarný deň

21. marca sa začína jar. Bolo to vidieť,
keď som išla zo školy. Mne a mojim
kamarátom bolo teplo. V autobuse
sme si toho všimli. Uľavilo sa nám a
oddýchli sme si od slnka. Ale cesta
domov trvá krátko. Hneď ako sme
vystúpili z autobusu, všetci sme sa
rozutekali ostatným smerom aby,

sme si doma dali studenú sprchu. Bol
piatok, to znamená, že na úlohy sme
mohli s radosťou zabudnúť. Doma
sme sa hrali, že na autobus, ktorý
ide z Veľkých Ripnian do Leopoldova
sme zabudli. Rýchlo na tričko iba dali
mikiny a vesty a utekali na autobus.
Z autobusu sme išli rovno k babke.
Ja som si myslela že u babky si
oddýchneme. Ale mama a babka
nás ťahali do roboty. Nemohla som
odmietnuť, lebo to je moja parketa. V
záhrade sme vytrhali zelinu, rozkopali
pôdu, nachytali červíkov a babka
okopala jahody. Po pol hodinovej
práci si babka, mama, brat a sestra
išli oddýchnuť. Na trávu sme si položili
deku a so sestrou hrali karty. Po chvíle
došiel tato a zakopali sme si. Padlo
osem hodín večer. Mama a Samo
išli na vlak a potom na autobus. Ja,
tato, Marcel a Laura autom. My sme
išli cez: Hlohovec, Tepličky, Horné
Trhovište a Dolné a Horné Otrokovce.
Mama a Samo išli cez: Hlohovec,
Poľné a Trhovište. Naša cesta bola
o 1km dlhšia a predsa sme boli
rýchlejšie doma. Večer som unavená
zaspala ešte vo vani.
Sabina Tomovičová, 4.B.

BYSTRÉ HLAVIČKY
V tomto školskom roku naši žiaci súťažili v dvoch
matematických súťažiach- Pytagoriáde a Matematickej
olympiáde. Úspešní riešitela školských kôl postúpili do
obvodného kola, kde sme zaznamenali veľmi pekné
úspechy. Siedmak Sebastián Ozimák obsadil krásne 1.
miesto vo svojej kategórii v Obvodnom kole Pytagoiády. V
tejto súťaži nás reprezentovali tiež tretiaci N. Laciková, M.
Urbanič a S. Mikulášová , štvrtáčka A. Frťalová a piatak
M. Semanco. Zo starších žiakov riešili OK Pytagoriády
šiestačky A. Nováčiková, V. Fančovičová, L. Piešovská,

siedmak M. Chalupka a ôsmak O. Suchoň.
V Matematickej olympiáde sme boli tiež úspešní, piatačka
Barborka Gallová sa umiestnila na 2. mieste v Obvodnom
kole. Ďalšími postupujúcimi žiakmi v matematickej
olympiáde boli M. Semanco, V. Fančovičová, L. Piešovská,
P. Nehéz, M. Chalupka, S. Ozimák, R. Urminský, N.
Janičová. Tešíme sa, že sa žiaci chcú zapájať aj do
vedomostne náročných súťaží akými matematické súťaže
určite sú a o to viac nás teší ak sú úspešní.
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DEŇ NARCISOV - 11. APRÍL 2014 – DEŇ, KEĎ SÚ SLOVÁ ZBYTOČNÉ
11. apríl 2014, v piatok už 18. krát celé Slovensko
opäť vyjadrí solidárnosť s ľuďmi, ktorí trpia ťažkou
chorobou akou rakovina je. Prispením do verejnej
finančnej zbierky sa pomôže tým, ktorí to najviac
potrebujú. Pripnutím a nosením tohto kvetu
vyjadrujeme, že spolucítime s ľuďmi, ktorí trpia
ťažkou chorobou.
Obyčajné ďakujeme nie je dostatočným vyjadrením
toho, ako si pomoc a podporu vážia títo ľudia.
Tradícia Dňa narcisov je veľmi silná a tento kvietok
predstavuje jediný deň v roku oveľa viac, ako
reprezentanta rastlinnej ríše.
Základná škola s materskou školou Veľké Ripňany

sa už trinásti rok zapojila do verejnej finančnej
zbierky tejto humánnej akcie. Žiačky a žiaci,
dobrovoľníci, robili zbierku na základnej škole, v
obci Veľké Ripňany, Behynce, Biskupová, Malé
Ripňany, Lužany a Merašice .
Úprimné ĎAKUJEME vám všetkým, ktorí si
11. apríla 2014 pripli narcis a vyjadrili tak
spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s onkologickým
ochorením. Vyzbierané peniaze budú zaslané na
účet - Liga proti rakovine SR, Brestová 6, Bratislava.
Mgr. Alena Macháčová

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN – 8. MAREC
Dejiny
Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien
vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii
v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako
dátum tohto sviatku určili 8. marec na počesť
veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok
z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908.
Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového

pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým
pracovným podmienkam.
Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy
predovšetkým tieto požiadavky:
• hlasovacie právo
• osemhodinový pracovný čas
• zlepšenie špeciálneho zákonodarstva
V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvý MDŽ
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konal už v roku 1911. Roku 1913 ho oslavovali
aj v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch
a demonštráciách v Petrohrade je roku 1917
pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ.
V roku 1975 bol MDŽ oficiálne uznaný OSN.
MDŽ na Slovensku
Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921

a o rok neskôr nadobudol už masový charakter.
Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený,
posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945
bol MDŽ znovu obnovený.
Betka Harnúšková, 5.A

STARÉ MOBILY SÚ NA DVE VECI...
Naša škola sa zapojila do verejnej zbierky LIENKA podporili dobrú vec a pomohli spríjemniť mnohým
POMOCI ( zber starých mobilov), ktorú vyhlásila seniorom starobu.
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien .
Táto zbierka bola určená na rozvoj terénnych a
ambulantných služieb pre odkázaných seniorov.
Hlavným partnerom verejnej zbierky bola Nadácia
Orange a za každý odovzdaný mobil prispela sumou
1€. Vďaka aktivite žiakov našej školy sme odovzdali
353 mobilov a stali sme sa najaktívnejšou školou
. Za našu pomoc nás nadácia SOCIA odmenila
novým notebookom. Najaktívnejšou v zbere sa stala
VI.A trieda a najaktívnejší žiak Sebastián Ozimák zo
VII.A triedy.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili ,
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1. APRÍL – SVETOVÝ DEŇ VTÁCTVA A DEŇ BLÁZNOV
Aj keď je už po desaťročia prvý apríl spájaný so
žartmi, vtipmi a inými srandičkami, v kalendári
environmentalistu je zaznamenaný aj ako Svetový
deň vtáctva. Jeho korene siahajú až do čias
rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský
prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a
pôsobil v Brezne. Tento sviatok sa traduje od roku
1900 a prvotne bol spájaný aj s oslavou stromov.
Tento dátum nie je náhodný, ale spája sa práve
s príletmi sťahovavých vtákov. Podľa ornitológov je
apríl mesiacom, kedy k nám priletí najviac vtákov,
odhaduje sa až 30 miliónov. Väčšina vtákov prilieta
do našich končín z Afriky, menej z Ázie.
Deň bláznov, deň vtákov.... Takéto prívlastky má
1. apríl. Deň rádovo ako každý iný však ľudia berú
špecificky. Jednoducho, zabávajú sa viac ako inokedy.
Prvý apríl je predovšetkým o zábave. V tento deň sa
udialo v histórii viacero zaujímavých udalostí. V roku
1810 sa na deň bláznov v Louvre oženil Napoleon
Bonaparte. Spoločné „áno“ si povedali s Máriou
Louisou Habsbursko-Lotrinskou. V roku 1933 bol
celonemecký bojkot židovských právnikov, lekárov a
obchodov a v roku 1976 bola založená spoločnosť
Apple Computer a v roku 2002 Holandsko - ako prvá
krajina na svete - legalizovalo eutanáziu... A toto teda
príliš vtipné nebolo.

A ešte niečo. V ľudových povestiach sa uvádza,
že 1. apríla Boh zhodil z nebies Lucifera, narodil sa
Judáš Iškariotský. Ani zhodenie Lucifera z nebies nie
je práve zábavné. Aj takýto môže byť 1. apríl.
By Adam, 4.B

Apríl mesiac stromov a lesov
Apríl je u nás od roku 1952 oslavovaný aj ako
mesiac lesov. Lesy na Slovensku pokrývajú plochu
okolo 2 miliónov hektárov, čo je približne 42%
rozlohy Slovenska. Z hľadiska štruktúry sú u nás
najviac zastúpené listnaté lesy (50 %), ihličnaté (31
%) a zmiešané (19 %). Lesy majú pre nás veľmi
dôležité funkcie, pričom rozlišujeme produkčné a
mimo produkčné funkcie lesa. Každoročne sa v
mesiaci apríl v prírode zvyšuje nebezpečenstvo
vzniku požiarov. Lesy tvoria najdokonalejšie rastlinné
spoločenstvo v prírode. Lesné porasty sú živými
organizmami, ktoré rastú, dospievajú a hynú a podľa
toho sa k nim treba správať. Vyznám lesov pre človeka
je nenahraditeľný, preto si zaslúžia našu ochranu a to
nielen počas mesiaca lesov. Lesy musíme chrániť a
udržovať poriadok.
By Silvia, 4.B

ZIMA VERZUS ŠKOLA
Už je po novom roku ale snehu niet. Je zima a každý
deň sa prebúdzame s nádejou , že už sneží. Každý
rok o takomto čase už snežilo –už bolo niekedy aj po
snehu. Pamätám si, koľko snehu bývalo niekedy - až
nad kolená.
Raz sa mne a mojim kamarátom stala taká vec.
V novembri, keď prvýkrát nasnežilo, išla som na
autobus, ktorý chodieval 7:25, ale už chodí 7:05.
Čakali sme na zastávke, chýbalo desať minút do
začiatku prvej hodiny. V tom zazvonil niekomu mobil.
To volala kamarátke mama, že autobus nemôže
prejsť cez serpentíny, pretože tam zapadol kamión..
Tak sme čakali ďalej. Keď konečne prišiel, tak nám
ujo šofér oznámil že: „ Do školy sa nejde!“ Vrátili
sme sa teda domov. Keď sme prichádzali pred našu

bytovku, prišla k nám tej kamarátky mama, že pre
nás príde ich dedko a zavezie nás do školy. Tak dlho
nám trvalo, kým sme prišli do školy, že už končila prvá
hodina. Tak sme počkali na chodbe kým zazvoní, aby
sme vošli do triedy.
Deň mi prešiel rýchlo, ani som sa nenazdala a už
sme čakali na autobus zo školy. Po príchode domov
ma čakal obed, po ktorom som sa naučila a pripravila
sa do školy na ďalší deň. Prečítala som si zopár strán
z knihy, ktorú mi dala krstná mama k narodeninám.
Pozreli sme si film, potrápili mamu a večer sme
unavení zaspali.
Sabína, 4.B
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ZŠ MYSLELA EKOLOGICKY
Sme súčasťou prírody. Mnohokrát si však
neuvedomujeme, aký je náš vplyv na naše okolie,
nielen na živú, ale aj na neživú prírodu, ktorá nás
obklopuje.
Odmalička deťom vštepujeme zásady slušného
správania, staráme sa o ich zdravie a správny
rast, poúčame ich, ako sa majú správať k iným
ľuďom. Učíme ich, čo je správne a i to, čo správne
nie je. Rozhliadli ste sa však niekedy okolo seba
a nechápali ste, kde sa tu vzali tie odpadky? Je
azda tráva krajšia, keď je „vyzdobená“ plastovými
vrecúškami, obalmi zo sladkostí, plechovkami či
plastovými fľašami? Je to naozaj smutný pohľad.
Preto by sme nemali zabúdať na našu planétu a na
jej blaho, ku ktorému môžeme kvapka po kvapke
prispieť aj my. Ak túžime, aby niečo fungovalo inak,
ak chceme čosi zmeniť, zlepšiť, mali by sme začať
sami od seba, priložiť ruku k dielu a začať tvoriť nový
a azda i lepší svet. A práve ekologické zmýšľanie a
najmä ekologické správanie je jednou z možností,
ako zlepšiť svoje životné prostredie, ako urobiť život
okolo nás krajším.
Je naozaj chvályhodné, že žiaci našej základnej
školy to vedia. Myslia ekologicky a radi sa zapájajú
do rôznych akcií a súťaží súvisiacich s ochranou
životného prostredia. Vedia, aké je nielen pre nich,
ale aj pre nás všetkých dôležité. Vedia oceniť význam
prírody. Posledná súťaž, do ktorej sa s veľkým elánom

zapojili, bola súťaž Ekohra, ktorej cieľom bol zber a
odovzdávanie neskrčených plastových fliaš. Ekohru
vyhlásila sieť predajní Lidl, ktorá žiakov motivovala
výhrou troch multifunkčných ihrísk a ďalších štyroch
zaujímavých cien. Súťaž prebiehala od 17. februára
do 16. marca 2014. V rámci celého Slovenska bolo
odovzdaných 7 650 000 plastových fliaš. Pre našu
základnú školu zbierali a odovzdávali fľaše nielen
žiaci, ale aj celá obec Veľké Ripňany. Ďalej sa zapojili
aj Malé Ripňany, Merašice, Lužany, Krtovce, Tesáre,
Kuzmice.
Základná škola ďakuje všetkým – obciam i vytrvalým
žiakom, rodičom, starým rodičom, tetám, ujom,... ktorí nám pomáhali. Zvlášť patrí poďakovanie rodičom,
ktorí vlastnými motorovými vozidlami odvážali fľaše
zhromaždené v sklade školy: p. M. Hlavenkovi,
T. Jakubičkovi, P. Nehezovej, S. Ozimákovej, Z.
Kellnerovej, K. Mičinovej, M. Krištofovej. Poďakovanie
patrí aj pedagogickým zamestnancom školy, zvlášť:
P. Melušovi, J. Oravcovej, M. Frankovej, K. Múčkovej,
L. Škvareninovej.
Vďaka VÁM všetkým sme odovzdali neuveriteľných
60 595 fliaš, čím sme sa z celkového počtu
zapojených 463 škôl umiestnili na 24. mieste. Po
zverejnení výsledkov sme cítili sklamanie - nezískali
sme žiadnu z výhier, ale pomohli sme prírode a
budeme pomáhať naďalej.
ĎAKUJEME

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
V mesiaci február 2014 sa 6 žiaci našej
školy zúčastnili obvodného kola Dejepisnej
olympiády. V tomto roku došlo ku generačnej
výmene žiakov v tejto súťaži. Objavili sa nové
tváre M. Jakubičková, Denisa Lakatová,
Alexandra Nováčiková zo 6. A, ktoré súťažili v
kategórií F medzi 17 účastníkmi. Sebastián
Ozimák, Roman Urminský zo 7.A v kategórií E,
skončili 9. a 11. Deviaty ročník reprezentoval M.
Borbély, kategória C – 8. miesto.
D. Lakatová obsadila 3. miesto, na 4. mieste
sa umiestnila M. Jakubičková a na 8. mieste
A. Nováčiková. Vo vedomostne veľmi náročnej

olympiáde žiaci zabojovali, získali skúsenosť.
Veríme, že o rok budú úspešnejší. Všetkým
patrí naše poďakovanie za to, že sa svedomite
pripravovali a reprezentovali našu ZŠ. Veríme,
že získané vedomosti využijú pri ďalšom štúdiu
a príprave v budúcnosti.
Ďakujeme za dlhodobú úspešnú reprezentáciu
školy M. Borbélymu.
JJ
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ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE
Lučo 5.A
Dejepisná olympiáda
Dňa 11.2. 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJSTARŠIU
ROZPRÁVKOVÚ KNIHU
dejepisnej olympiády v Topoľčanoch.
Úspešní žiaci našej školy boli:
V mesiacoch november- december sa na našej škole
Kategória F :
uskutočnila súťaž „Najstaršia rozprávková kniha“. Do
• Denisa Lakatová (6.A) 3. miesto
súťaže sa zapojili žiaci 5.- 9.ročníka. Najviac kníh
• Monika Jakubičková (6.A ) 4.miesto
priniesli žiaci 5.A triedy.
• Alexandra Novačiková ( 6.A) 8. miesto
Vyhodnotenie :
1. miesto- J. Kupcová (5.A) a
Kategória C :
kniha Včielka Jelka, rok vydania 1950
• Martin Borbély (9.A) 8. miesto
2. miesto- N. Pechová (8.B) a kniha Krása nevídaná,
Úspešným žiakom srdečne blahoželáme
rok vydania 1977
3. miesto- M. Besedič (8.B) Zlatá kniha, rok vydania
By Betka, 5.A 1979
Geografická olympiáda
Dňa 6.2. 2014 sa konala geografická olympiáda . Víťazom srdečne gratulujeme 
Zúčastnilo sa jej 7 žiakov druhého stupňa.
Úspešní :
Barbora Gallová ( 5.A) – 1. miesto
OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
Martin Semanco (5.A) - 8.miesto
Zuzana Grežďová (8.A) – 5.miesto
Dňa 15.1. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo v súťaži
Martin Borbély (9.A) – 10.miesto
z anglického jazyka, na Základnej škole Škultétyho v
Topoľčanoch.
Prajeme veľa úspešných dní.
V 1.A kategórii sa zúčastnili žiaci 5., 6., 7. ročníka
By Sabi, 5.A V 1.B kategórii sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka
Roman Urminský zo 7.A sa umiestnil na 9. mieste a
Vybíjaná
Dna 12.2 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo v Martin Borbély z 9.A sa umiestnil na 15. mieste.
Urminciach.
Ďakujeme za reprezentáciu našej školy
Na vybíjanej sa zúčastnili žiačky 5. a 6. ročníka.
Skončili na 2. mieste, pre našu školu to bol veľký Daniela, Médea, Patrícia, 9.A
úspech.
Urmince na 1. mieste a dve školy sa nezúčastnili.
Prajeme veľa šťastia v ďalšom úspechu.

23. RODIČOVSKÝ PLES
Už po dvadsiatytretíkrát sa konal rodičovský zaujímavé ceny. Dúfame, že sa všetci
ples dňa 8. februára 2014 o 20:00 hodine v dobre zabavili a tešia sa na ďalší rok.
Natália Zacharová 5.A
školskej jedálni ZŠ s MŠ Veľké Ripňany.
Do tanca hrala hudobná skupina Disk, ktorá
našich rodičov zabáva tradične každý rok.
Na ples prišli rodičia žiakov, pani učiteľky
a priatelia školy. O polnoci sa žrebovala
bohatá tombola v ktorej mohli získať veľmi
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SVÄTÁ ZEM
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VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI
Miestny spolok Červeného kríža vo Veľkých Ripňanoch,
Obec Veľké Ripňany a Národná transfúzna stanica
v Nitre usporiadali po prvýkrát dobrovoľný odber krvi v KD
Veľké Ripňany v piatok 28. Februára 2014. Potešil fakt,
že z 28 darcov krvi (26 z Veľkých Ripnian, dve darkyne
z Bojnej ) bolo 20 prvodarcov. Organizátori ďakujú
všetkým, ktorí sa tejto akcie aktívne zúčastnili. Ďalšia
plánovaná akcia bude v mesiaci jún 2014. Ďakujeme
týmto učastníkom, ktorí sa dostavili na túto akciu:

Richard Chovanec, Jozef Krištof, Štefan Glos, Lucia
Glosová, Katarína Lakatová, Ivan Vlasák, Emil Čief,
Eva Machovičová, Gabriela Mičinová, Juraj Bernát,
Milan Pecho, Katarína Pechová, Zuzana Schmizingová,
Peter Chaláni, Štefan Julíni, Lucia Dúbracká, Michal
Prostredný, Lívia Antalíková, Magdaléna Hertelová,
Kristína Chálková, Andrej Jančovič, Ľudmila
Holienčinová, Peter Bezek, Lenka Mozolová, Marián
Chrást, Denisa Balážiková, Andrea Uhríková

STAVEBNÁ ČINNOSŤ V OBCI
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Stavebná činnosť v obci.
V obci Veľké Ripňany ani tento rok neutícha stavebný
ruch. V roku 2015 budú dokončené s podporou
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja (MDVaRR SR) a Štátneho fondu rozvoja
bývania (ŠFRB) tri bytové domy s charakterom
radových domov, ktoré budú mať kapacitu 24 bytov
v lokalite Studená dolina.
Šesť bytov bude jednoizbových (40 m2) a osemnásť
bytov bude dvojizbových (60 m2). Prví nájomníci sa
budú môcť nasťahovať do bytov už v roku 2015.
V rokoch 2008 - 2012 sme postavili prostredníctvom
schválenej dotácie z MDVaRR SR a s podporou
ŠFRB 54 bytov (deväť 3-izbových, dvanásť
1-izbových, tridsať tri 2-izbových)v dvoch bytových
domoch na Školskej ulici.
Po existujúcom záujme o nové byty sme sa rozhodli
s výstavbou bytov odlišného typu a to bytov v radovej
zástavbe, nakoľko budú začlenené do priestoru
medzi rodinnými domami. Vzniká tiež nová ulica,
kde sa ráta s odpredajom pozemkov pre šesť
rodinných domov. Obec Veľké Ripňany vybudovala
k týmto pozemkom kanalizáciu, vodovod, plynovod
a v spolupráci so ZSE Distribúcia pribudne k tejto
lokalite nová trafostanica na ulici Malinová. Väčšinu
výkopových prác na inžinierskych sieťach robila
obec svojpomocne vlastnými mechanizmami a

zamestnancami obce.
Okrem týchto stavebných aktivít obec dokončila
rekonštrukciu Domu smútku v Behynciach a začala s
výstavbou parkoviska pre Základnú školu, materskú
školu a pre nájomný bytový dom na Školskej
ulici o rozlohe 1200 m2. Po ukončení týchto prác
bude nasledovať pokládka dlažby na ulici Nová .
Pokládku zabezpečujeme svojpomocne s prijatými
zamestnancami prostredníctvom úradu práce. Bolo
prijatých na dobu určitú 5 zamestnancov v rámci
projektu zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných
občanov s trvalým pobytom v obci a to v projekte vo
vekovej skupine nad 50 rokov – 3 zamestnanci a do
29 rokov so základným vzdelaním – 2 zamestnanci.
Obec pokrýva náklady na ich mzdy vo výške 15 %,
zostatok hradí ÚPSVAR.
Výmena podlahovín v škole.
Obec Veľké Ripňany požiadala Ministerstvo školstva
o dotáciu na výmenu podlahových PVC krytín v
budove Základnej školy. Obec dostala dotáciu
vo výške 50.000 €. Prostredníctvom Úradu pre
verejné obstarávanie prebehlo výberové konanie
na dodávateľa, ktorý po podpise zmluvy začal s
realizáciou výmeny podlahovín v hodnote pridelenej
dotácie.
jk

KANALIZÁCIA A ČOV - 2 ETAPA
Obec Veľké Ripňany začala s dobudovaním
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Projekt
sa podarilo zrealizovať vďaka Švajčiarskemu
finančnému mechanizmu (ŠFM).
Pomôžu aj podzemným vodám. Zhotoviteľom projektu
sú Vodohospodárske stavby BA a.s. a Vodostav Zlaté
Moravce. V súčasnosti sa začalo s vytyčovaním
inžinierskych sietí a so stavbou kanalizácie na
uliciach Kút, Vieska, Hlohovecká, Malinová, Poštová
a Nová. Ďalšou etapou bude dobudovanie čistiarne
odpadových vôd – jej rozšírenie z kapacity 1200 na
2200 EQ. Tomu však bude predchádzať prekládka
vysokého napätia 22 kW vedenia na Školskej ulici. Po
tom, ako sa tieto práce dokončia, dôjde k napojeniu
ostatných ulíc a miestnej časti Behynce.
Napojenie minimálne 90% domácností na
kanalizačnú sieť bude mať pozitívny účinok aj na
podzemné vody v obci a na potok Radošinka a

Cerový potok.
V súčasnosti je na kanalizáciu napojených približne
10% domácností a po dokončení prác by mala mať
čistiareň kapacitu pre 2200 EQ.
Jednou z priorít Švajčiarskeho finančného
mechanizmu na Slovensku je obnova a modernizácia
základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného
prostredia, k čomu má prispieť výstavba čistiarní
odpadových vôd a verejnej kanalizácie.
Veľké Ripňany sú prvé zo schválených projektov v
rámci ŠFM, ktoré začali s realizáciou projektu.
Obec Veľké Ripňany je prvou zo šiestich obcí, ktorá
odovzdáva stavenisko v rámci projektov obnovy a
modernizácie infraštruktúry životného prostredia.
Realizácia stavby má byť dokončená jej uvedením
do prevádzky v roku 2016. Obec sa na projekte
spolupodieľa 2 % celkových nákladov, čo predstavuje
asi 80-tisíc eur.
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FAŠANG, ALEBO JAK SME BASU POCHOVALI
Fašiangy sú obdobím veselíc, zabíjačiek,
svadieb a v minulosti aj priadok. Sú typické
aj tradičnými jedlami, ktoré aj dnes dostávajú
masky na pochôdzke cez dedinu ako sú fánky,
šišky, slanina, klobásky, vajíčka.
Obec Veľké Ripňany, dychová hudba
Ripňančanka, Folklórny súbor Ripín a
Reštaurácia Sv. Florián usporiadali 1. marca
fašiangoú zábavu s tradičným pochovávaním
basy.
Fašiangový
sprievod
dychovej
hudby Ripňančanka po dedine bol dobrým
predznamením dobrej zábavy.
Fašiangový program vyvrcholil pochovávaním
basy, ktoré bolo po dobe, ktorú si netrúfam
ani odhadnúť, no sú to roky.... Pre všetkých
účastníkov sme pripravili šišky a fánky z
kuchyne Evky Adamkovičovej. Veľká vďaka
patrí aj Lucke Krajčíkovej, jej kolektívu

zamestnancov, priateľov za špecialitu vzácnu
- mastený chlieb s cibuľou, ktorá chutila
všetkým. Na rýchlo urobená akcia slávila
úspech. Čo dodať, treba len poďakovať
Jankovi Brenesselovi, jeho dychovke, Jarkovi
Nováčikovi ml. za harmonikový doprovod
speváčkam, Igorovi Pavlovičovi za hudbu a
pekne fotky. A samozrejme účinkujúcim : Števo
Glos ml, Ivan Vlasák, Števo Julíni, Miro Grolmus,
Rišo Chovanec, Peter Bezek, Katka a Danka
Borbélyové, Helenka a Kristínka Chálkové,
Natala Krešová, Martina Krištofová, Andrea
Pániková, Katka Macurová, Táňa Patáková, bez
ktorých by sa tento na poly bláznivý no pekný
nápad nezrodil.
(foto strana 28, i.pavlovič)
Jozef Krištof

JAR
Jar je jedno z ročných období v miernom hodín, sa na pôvodný dátum dostane
teplotnom pásme nasledujúce po zime až v roku 2102. V rímskej mytológii bola
bohyňou jari pôvodne Venuša.
a predchádzajúce letu.
Natália Zacharová, 5.A
Astronomicky
začína
jarnou
rovnodennosťou (okolo 20. marca na
severnej pologuli a 23. septembra
na južnej pologuli) a končí letným
slnovratom (okolo 21. júna na severnej
pologuli a 21. decembra na južnej
pologuli). Jar sa začína už 20. marca a
po niekoľkých storočiach začne dokonca
už 19. marca. Deň jarnej rovnodennosti,
keď noc aj deň trvajú zhodne dvanásť
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4.4.2014 NOC S ANDERSENOM VO VEĽKÝCH RIPŇANOCH
Obecná knižnica vo Veľkých Ripňanoch v spolupráci so
Základnou školou vo Veľkých Ripňanoch usporiadala
2.ročník podujatia Noc s Andersenom. Zúčastnili sa na
nej žiaci 4.A a 4.B a dve deti z MŠ školy v počte 16
detí. Stretnutie začalo o 18.00 hod. modlitbou za pána
rozprávkara Andersena. Pokračovali sme čítaním
rozprávky O škaredom káčatku. Naučili sme sa niečo
nové o zvieratkách a deti vytvorili z papiera všetky
postavy z tejto rozprávky a hrali divadlo. Po chutnej
večeri, ktorú pripravili starostlivé mamy sme deti rozdelili
do dvoch družstiev a skladali puzzle. Dievčatá skladali
uja Andersena a chlapci rozprávku O škaredom káčatku.
Po večernej hygiene pani knihovníčka zapojila deti do

súťaže Uhádni rozprávkovú dvojicu. Aj s touto aktivitou
si deti ľahko poradili. Po krátkej prestávke pani učiteľka
Mgr. Petrovská uložila naše deti spať, ale nikomu sa
spať nechcelo. Dievčatá čítali hrôzostrašnú rozprávku
od Žáčka a Borna na dobrú noc. Na druhý deň ráno
všetci účastníci dostali pamätný list, hračku zvieratka,
pohľadnicu Noc s Andersenom a lístok, na ktorý treba
napísať názov knihy, ktorú účastník prečítal a každý
účastník lístok odovzdá pani knihovníčke. Ďakujeme
všetkým, ktorí aktívne podporili podujatie a hlavne
vedeniu ZŠ vo Veľkých Ripňanochza spoluprácu.
A.B.
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SOKOLIARI ZAYFERUS
Dňa 28.3.2014 nás navštívili sokoliari ZAYFERUS z areálu
Lednického parku. Obzerať sme si mohli majestátne dravce
ako je orol skalný, malé sovičky ako kuvik vrabčí alebo
celkom obyčajné dravce, ktoré denne lietajú po oblohe
ako je sokol pestrý. Najskôr sme sa o nich niečo dozvedeli,
neskôr sme museli pohnúť mozgovými závitmi pri krátkom
teste a potom sme videli let ,,kráľov oblohy,, . My vám tiež
niečo napíšeme o malom kuvikovi vrabčom:
Kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum) je najmenší
druh sovy v Európe. Má nenápadne hnedo sfarbený chrbát
s menšími belavými škvrnami a svetlú spodnú stranu tela
s tmavšími pozdĺžnymi škvrnami. Je pomerne nenápadný,
loví za súmraku, len v dobe hniezdenia po celý deň, ale
nie je príliš plachý. Ak je spozorovaný v sede vo vetvách
stromu, je možné ho pozorovať pomerne zblízka, bez toho
aby uletel.
Barbora Gallová, 5.A

NÁVŠTEVA KNIŽNICE A LIDL SÚŤAŽ O MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Ako vieme – Marec je mesiac knihy. Dňa 16.3. sa v
obecnej knižnici uskutočnili hodiny čítania. Zúčastnili
sa toho žiaci prvého stupňa. Najskôr menší, potom
väčší. Čítali sme rôzne rozprávky. Spolu s pani
knihovníčkou Andreou Balažikovou si 4.A a 4.B
prečítali peknú rozprávku „Dlhý nos“. Po prečítaní
rozprávky sme pripravili leporelá s témou rozprávky
a odniesli na výstavku do knižnice.
By Viky, 4.A
Lidl súťaž o multifunkčné ihrisko
V mesiaci marec sa naša škola zapojila

do súťaže spoločnosti Lidl . Škola, ktorá
odovzdala najviac PET fliaš mohla získať
multifunkčné ihrisko, alebo peniaze na opravu
už existujúceho ihriska. Prvých 10 miest bolo
ocenených. Naša škola skončila na 24. mieste
s počtom odovzdaných fliaš 60 500. Ďakujeme
všetkým rodičom, učiteľom a žiakom za ich
podporu a iniciatívu.
By Betka V. A
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DEŇ UČITEĽOV
Jan Amos Komenský povedal : Jeden deň s dobrým učiteľom je
viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.
Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je
vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ.
Hovorí sa – a minulosť to mnohokrát potvrdila – že učiteľ je
svedomím národa.
Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa
nestráca vekom, ani infláciou.
Na prvej priečke stojí učiteľ milujúci deti i svoju prácu, hrdý na
svoje poslanie a výsledky svojich žiakov.

Dňa 26.3.2014 pri príležitosti dňa učiteľov sa v jedálni našej
školy uskutočnilo posedenie učiteľov, kde sa zúčastnili aj bývalí
učitelia a zamestnanci našej školy, ktorých sme veľmi radi medzi
nami privítali.
Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí odkaz Komenského napĺňate
do ušľachtilého cieľa, ktorým je harmonicky rozvinutý, vzdelaný
absolvent tejto školy.
Prajeme Vám k tomuto sviatku zdravie, správnu motiváciu,
ľudskú a kolegiálnu klímu v našej škole.

MAREC - MESIAC KNIHY

By: Médea, Patrícia a Daniela
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KNIŽNICA
Divadlo Hlbočinka nám spestrilo nedeľné popoludnie 19teho januára 2014. Účinkujúci zahrali scénky zo života a
zo školského prostredia. Návštevníkov na podujatí bolo
97. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Bahelkovej za čas, ktorý
strávila pri nacvičovaní programu. Tešíme sa na ďalšie
vystúpenie.
Červená Čiapočka v 4.A a v 4.B
10.2.2014 pani učiteľky Mgr. Petrovská a Mgr. Franková s
pani knihovníčkou urobili pre 26 žiakov zážitkové čítanie o
Červenej Čiapočke a prefíkanom vlkovi. Deti urobili pekné
ilustrácie, ktoré zdobia knižnicu.
Čítanie Biblie v našej knižnici – 17.2.2014.
Opäť žiaci 4-tého ročníka sa aktívne zapojili do čítania
príbehu. Kniha Biblia správnych rozhodnutí nám bola
dobrým pomocníkom. Deti rozlúštili aj tajničku a súrodenci
Summeroví boli vylosovaní a dostali knižný dar Bibliu pre
deti. Na záver všetci účastníci dostali sladkú odmenu.
Nová kniha Adely Banášovej - Zabudnuté slovenské
rozprávky.

Autogramiáda novej knihy Zabudnuté slovenské
rozprávky sa konala 17.2.2014 o 17h. v kníhkupectve
Panta Rhei, v Nitre. Autorka Adela Banášová
venovala podpis našej knižnici. Dúfame, že sa kniha
bude našim čitateľom páčiť a s radosťou ju budú
čítať.		
A.B.
Nákup nábytku do knižnice.
Pani knihovníčka si dovolila osloviť zopár domácich
podnikateľov, ktorí by ochotne podporili našu
knižnicu. Nakoľko detské stoličky už majú svoj vek
a sú podstatne opotrebované, tak sme realizovali
nákup nových stoličiek a detského stanu v hodnote
100 €. Ďakujeme pánovi Hajduškovi a jeho rodine
za sponzorský príspevok.
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Marec mesiac knihy a deti z MŠ.
Pani učiteľky Iveta Fulírová a Zuzana Frťalová a naši
najmenší navštívili knižnicu 7-meho marca. 16 detí
počúvalo rozprávku O zabudnutom zrkadielku. Kreslili
pekné ilustrácie a teta knihovníčka im čítala básničky
z knihy Gabriely Dittelovej Roztopašná knižka. Za
odmenu deti hádali hádanky a dostali aj sladkú odmenu.
Pani učiteľky Mgr. Viera Procházková a Viola Banáková
navštívili knižnicu naši najmenší 14.3.2014. Pani
knihovníčka čítala 13 deťom rozprávku a deti opäť vytvorili
zaujímavé ilustrácie. Aj oni dostali sladkú odmenu. Knižnicu
navštívilo 33 návštevníkov a teší nás, že pani učiteľky sa
stali aktívnymi čitateľkami obecnej knižnice.
Deň ľudovej rozprávky – Pavol Dobšinský.
17.3.2014 navštívili knižnicu žiaci 4.A a 4.B s pani
učiteľkami Mgr. Vladimírou Petrovskou a Mgr. Máriou
Frankovou , v počte 31. Žiaci čítali rozprávku Dlhý
nos, ktorá bola aj sfilmovaná ako Traja veteráni. Dnes
prvý raz navštívili knižnicu prváci s pani učiteľkou Mgr.
Magdalénou Hubinskou. Pani knihovníčka dala deťom
otázky na tému bytosti, ktoré najčastejšie vystupujú v
rozprávkach. Po prečítaní rozprávky 22 žiakov muselo
hádať názov rozprávky a išlo im to celkom dobre. Všetci
dostali sladkú odmenu a nakreslili postavy z rozprávky
Čert slúži, ktorú sme čítali. Deti sa pekne poďakovali, že
mohli stráviť čas v našej knižnici s rozprávkou. 19.3.2014
žiaci 3.A, 3.B, 2.A a 2.B navštívili knižnicu. Pani učiteľky
Mgr. Oľga Fallová , Mgr. Lucia Škvareninová, Mgr. Anna
Gulabová, Mgr. Katarína Múčková a asistent Tomáš
Beláň s pani knihovníčkou zapojili 64 detí do rozprávky
Čert slúži a obľúbené hádanky z knihy Moja najmilšia
knižka ,si tiež našli svoje miesto. Všetky deti dostali
odmenu a pekne sa poďakovali. Knižnicu navštívilo 125
návštevníkov. Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu. A.B.
Trochu z histórie – Marec mesiac knihy.
Prečo práve marec patrí knihám? Keď siahneme do
histórie, tento mesiac sa viaže k zberateľovi a potulnému
predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil a
zomrel v marci. Šíril osvetu, vzdelanosť a nadovšetko
miloval knihy. Vyrastal bez matky, v otcovi tiež nenašiel
oporu a preto si obľúbil knihy, napriek tomu, že od
narodenia trpel zrakovou poruchou. Veľmi rád čítal, no
v noci čítať nemohol, lebo nevidel. Preto keď nevidel,
počúval. Chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu
čítali. Už v štrnástich rokoch sa začal zaoberať poéziou.
V roku 1814 napísal prvé ľúbostné verše. Písal ich pre
jednoduchých mládencov a devy, aby ich mohli venovať
svojim milým. Vo svojom kroji prechodil celé Slovensko,
Čechy aj tzv. Dolnú Zem. Ponúkal na predaj knihy alebo
vymieňal staršie za nové. Oženil sa dvakrát a mal syna a

dcéru. V marci roku 1880 zomrel a pochovaný je v Hačave.
V roku 1980, pri príležitosti stého výročia jeho smrti, ho
vyhlásili za jubilanta UNESCO. Podľa Mateja Hrebendu
bola pomenovaná aj špeciálna knižnica pre nevidiacich
v Levoči, ktorá je jediná na Slovensku. Všetky knihy
vydávajú v Brailovom písme.
A.B.
Kniha priateľ človeka – S dobrou knihou v ruke sa
životom kráča o trošku ľahšie.
O knihe sa hovorí, že je najlepší priateľ človeka. Je
malá, praktická a obohacuje nás po každej stránke.
Zlepšuje čítanie, pamäť, podporuje fantáziu, dovoľuje
nám na chvíľu odpútať sa od každodenných starostí
a snívať. Každý čitateľ si môže nájsť presne ten žáner, o
ktorý má záujem. Dnes sa vedú polemiky o tom, či internet
alebo rôzne elektronické zariadenia určené na čítanie
elektronických textov nevytlačia knihy do úzadia. Patrilo by
sa zachovať tradície, aby kniha vo svojej prapôvodnej
papierovej forme stála pri človeku aj naďalej. Spomeňte
si, kedy ste naposledy v rukách držali knihu a čítali?Hovorí
sa, že vzťah ku knihe si treba pestovať už od detstva. Deti
by sme nemali do čítania nútiť, ale určite im treba dať
možnosti a podnety na čítanie. Dieťa rýchlejšie inklinuje
ku knihe, ak radi čítajú aj rodičia, doma sa môže hrabať
vo veľkej knižnici a objavovať nové knižky. Kniha sa žiaľ
nepovažuje za základnú životnú potrebu, ale mala
by sa. Od čítania závisí predsa úroveň vzdelanosti a
kultúrnosti národa. Čím skôr začneme čítať, tým lepšie
pre nás. Zaujímavým trendom je, že slovenský čitateľ
sa postupne vracia k domácej tvorbe. Encyklopédie
sú základom každej rodinnej knižnice na Slovensku.
Slováci radi čítajú, a to aj pôvodnú slovenskú tvorbu a
poéziu. Zaujímavé je, že spoločenský status knihy
je stále veľmi vysoký. Rodičia stále chcú, aby ich deti
čítali. Knihe sa prikladá istá vznešenosť, považuje sa za
prostriedok kultivácie osobnosti, kniha je na piedestáli, ale
čítanie už s ňou nie je automaticky spájané. Ak chceme
z „chrámu poznania“, ktorý kniha dodnes reprezentuje,
čerpať, musíme z nej deň čo deň aktívne čítať. Bohatá, no
nepovšimnutá knižnica nestačí. A.B.
PUTOVNÁ VÝSTAVA ROZPRÁVKOVÁ KRAJINA
Bábky víl a škriatkov pani Vítězslavy Klimtovej
putujú po Slovensku od roku 2012 a zavítajú aj k nám.
Pozývame deti, mládež aj dospelých do sveta rozprávok.
Vstupné je zdarma.
Vo Veľkých Ripňanoch: 28.4. – 6.5.2014 (Kultúrny dom).
V Behynciach:
7.5. – 16.5.2014 (Kultúrny dom).
Otvorené je: 8.00h –12.00h 13.00h – 18.00h
na tel. čísle: 0911/745 021 Andrea Balážiková (knihovníčka)
e-mail.: andrea.balazikova@centrum.sk
Väčšie skupiny treba nahlásiť deň vopred.
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POZVÁNKA NA STRETNUTIE SPOLUŽIAKOV
Taká, povedal by som obyčajná emailová správa
otvorí obdobie ktoré je už skoro zabudnuté, obdobie
školských rokov. Po 56 rokoch už sa skoro stratia
tváre spolužiakov a na väčšinu mien si spomínam len
v útržkoch. V 1. triede ľudovej školy učil nový riaditeľ
Viliam Mišút, rodák z Donovalov. Bol to svojrázny
pedagóg. Nedá sa zabudnúť na jeho krásnu slovenčinu
ale ani na zvláštne tresty a keď sme hnevali ušli sa
nám aj telesné tresty. Museli sme natiahnuť ruky a prsty
dať spolu do „hrušky“ a niekoľko slabších rán sme po
nich dostali trstenicou pri súčasnom odriekaní „cupkali
buchnáty, geglo až v chúďati“. Vtedy boli tresty ešte
povolené a nik sa nad tým nepozastavoval.
On učil vždy len prvákov a preto sme hovorievali, že
prepadol. Ľudová škola bola 5 triedna a stála poblíž
kostola. Spomínam si na ďalšieho učiteľa Pavla
Ondruša, na jeho ostré rysy v prísnej tváry. Ostatné
mená sa mi vytratili. Posledné tri ročníky sme chodili
na meštianku, ako sa horná škola menovala kým ju
premenovali na Osemročnú strednú školu. Bola blízko
nášho domu a do tejto už chodili aj žiaci z okolitých
dedín: Lužany, Obsolovce, Malé Ripňany, Biskupová,
Kapince, Merašice a Behynce. V niektorých triedach
boli žiaci aj z ďalších dediniek za Merašicami. Riaditeľom
meštianky bol vynikajúci pedagóg, všestranne vzdelaný
človek Severín Pápay. Okrem svojej pedagogickej
činnosti viedol technický krúžok, kde si členovia krúžku
zhotovili rádio – kryštálku, kaleidoskop a iné veci. On
sám zostrojil hvezdársky ďalekohľad, čo bol pre nás
malý zázrak. S ním sme pozorovali zatmenia slnka či
mesiaca, ktoré javy on aj fotografoval. Môj otec stolár,
mu na mieru vyhotovil tubus a stojan a šošovky si
vybrúsil sám. V rozhovoroch s nami v rokoch 1954-55
viedol s nami rozhovory o tom že za niekoľko rokov
budú ľudia lietať do vesmíru a možno aj na mesiac.
Za pár rokov sa jeho predpoveď začala napĺňať. Tiež
písal divadelné hry ktoré osobne s nami nacvičoval a
režíroval. Nezabudnuteľná bola hra V zajatí rozprávok.
Na pána učiteľa, riaditeľa školy S. Pápaya sa nedá
zabudnúť. Vynárajú sa mi v pamäti ďalšie tváre
učiteľov, Magda Víčanová, Stázka Kolníková, Brigita
Hašanová, zástupkyňa riaditeľa Mária Hanulíková,
ale aj Mihalusová, Karaba, Krajčíková, Mihalík. Roky
rýchlo bežali a na konci nás čakali záverečné skúšky
pred komisiou. Dnes mi to pripadá skoro ako malá
maturita na OSŠ. Nebol som vzorným žiakom. Po škole
som utekal domov, zahodil tašku za kredenc a buď som
pomáhal otcovi pri stolárčine, alebo čakali kamaráti a
do večera ma nebolo. Úlohy som si napísal, častejšie

však načmáral. Najhoršie bolo keď som dostal trest
a musel som napríklad 100 krát napísať že nebudem
vyrušovať. Niektorí spolužiaci do písania trestov zapojili
celú rodinu. Výchovný prostriedok facka bola bežná a
nik si nesťažoval,( lebo doma by možno dostal ďalšiu?).
Na čas strávený v škole sa nedá zabudnúť. Výlety
na Čertovú pec alebo Na vrch hory (Havran) bývali
nezabudnuteľným zážitkom. Kupovali sme si po pre
nás náročnom pešom pochode až hore malinovku,
teda limonádu a jej chuť cítim podnes. Záverečné
skúšky ukončili bezstarostné roky a po prázdninách
sme sa rozprchli „po celej republike“. S niektorými
spolužiakmi som sa občas stretával cez prázdniny a
neskoršie cez dovolenku, ale s väčšinou nie. Meral som
cestu vyše 400 km, aby som sa plný očakávania s nimi
stretol. Budem ich vôbec poznať? V hlave sa mi rojili
myšlienky, väčšinu života si strávil v Čechách, niekoľko
krát si sa sťahoval lebo som bol vojak, dôstojník. Po
56 rokoch som sa mal stretnúť so spolužiakmi?! Prvá
cesta po príchodu do dediny bola pokloniť sa rodičom
na miestnom cintoríne kde sú pochovaní. Potom sme
zastavili pred reštauráciou „U Floriána“. Váhal som
vystúpiť z auta, vonku na terase sedely dve dámy
a nemohol som si spomenúť kto to je aj keď sa mi
zdali povedomé. Obe pozerali na auto a tak zašli dnu
do reštaurácie. Na presnosť si potrpím a tak 5 minút
pred 11 som vystúpil z auta a z veľkou radosťou som
sa stretol so Šaňom, mojím kamarátom z detstva,
bolo mi veselšie a spolu sme vošli do reštaurácie i
s manželkou a synom. Šaňo ma predstavil, boli
to spolužiačky a tak som si uvedomil že ich dobre
poznám. Pomaly prichádzali spolužiaci a spolužiačky.
Ich vlasy sú postriebrené, nejaké kilo tiež pribudlo, veď
sú už babičky ba aj prababičky. Predstavoval som si
ich ako vyzerali v čase, keď sme sa rozchádzali po
skončení školy. Spomínalo sa, pozerali sa fotografie,
kto kde bývame, koľko má kto detí, ako žijeme, aké
máme koníčky, ba prišlo aj na choroby. Pospomínali
sme aj tých, ktorí neboli lebo nemohli, aj tých ktorí
sa už pominuli. V duchu obdivujem Valiku Baďurovú
(Beláňovú) ktorá to perfektra zorganizovala už po druhý
krát. Prvého stretnutia som sa nezúčastnil. Teraz sme
už všetci dôchodci. Prišlo viacej dievčat, Viera Obertová
(Turčanová), Mária Prístavková (Plešková), Božena
Karasová (Gulabová), Betka Nemcová (Urminská)
či Adela Bednárová (Benčíková). Z chlapcov Šaňa
Urminského stretávam raz do roka a kontaktujeme aj
na skipe, Fera Marušinca, Miloša Karabu a Bubina
Hubinského som naposledy videl pri skončení školy,
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Štefana Glóza som stretol po 54 rokoch. Posadali
sme si ku stolom, ale po prvom ostychu sa rozprúdili
rozhovory. Znovu som si predstavoval mladé krásne
dievčatá, ale dnes im aj postriebrené vlasy a vrásky
slušia. Bol som milo prekvapený že si našiel čas prísť
medzi nás aj prednosta Obecného úradu PhDr. Jozef
Krištof. Teším sa na ďalšie stretnutie aj keď to mám 400
km rád sa budem do rodnej obce vracať, veď priateľstvo
nerozdvojuje vzdialenosť ale zabúdanie.
Za rok, teda v roku 2013 opäť reštaurácia „u svätého
Floriána“, čítam správu v počítači od Šaňa, rýchlo ju
otváram, pozdrav a správa , v prílohe pozvánka. Aj keď
viem z minula že stretnutie trvá dosť dlho popoludní,
rozhodol som sa že pôjdem, aby som sa opäť stretol
so spolužiakmi. Ráno o 4,30 sme sa vydali na cestu s
manželkou autom. Mal som strach z dialnice ktorá je v
rekonštrukcii, ale aj cez rôzne príkazy a obmedzenia
rýchlosti cesta ubiehala vcelku dobre. Z dialnice v
Kútoch sme odbočili na Senicu, ďalej cez Vrbové do
Piešťan. Jazda som spomalil pred Košariskámi aby
som sledoval pamätník na M.R. Štefánika, miesto jeho
posledného odpočinku.
Piešťany, odvíjajú sa mi spomienky na časy, keď som
s otcom jazdili na bicykloch na kúpalisko Eva. Dnes je
to hej, autom, autobusom. Na Havran, na Vrch hory
bolo náročné vytiahnúť bicyklom. A zbehnúť dolu do
Piešťan, to bol pôžitok, prebiehali mi tie časy v pamäti.
V Ripňanoch zastavujem na Parkovisku pred kostolom,
za pomníkom padlých v 1. svetovej vojne. Schody na
cintorín mňa a manželku vedú pokloniť sa pamiatke
rodičov, ďalej prechádzam medzi hrobmi k bratovému
hrobu, stretávam sa s menami kamarátov, spolužiakov
a pripomínam si ich. Staré lipy sú stále rovnaké, ale
hroby neustále pribúdajú tu končí kolobeh života.
Dnes vstupujeme do pripravenej miestnosti
rešataurácie kde je všetko slávnostne prestreté. Som

v očakávaní kto všetko sa tento krát dostaví, kto rozšíri
naše rady.
Aj tento krát vďaka za stretnutie patrí Valike Baďurovej,
ktorá víta prichádzajúcich. Naše rady sa rozrástli Júliu
Prokopovú-Golierovú, Máriu Čaneckú-Močkovú, Mária
Belková- Mažecová, Betka Nemcová (Urminská).
Chlapci, či už chlapi Karol Balážik, Štefan Glóz,
Miloš Karaba, Šaňo Urminský, Ďulo Vaňovič a Fero
Marušinec. Prvý krát prišiel medzi nás aj Vojtech Mago.
Okrem mojej manželky tam bola i manželka F.
Marušinca a Šaňo pozval medzi nás Valikinho brata
Paľka (1951), ktorý napísal peknú knižku o prežitých
časoch vo V. Ripňanoch a mal záujem porozprávať sa s
nami ako s „pamätníkmi“. Opäť sme spomínali na tých
čo zomreli, ale aj na tých o ktorých nevieme kde žijú,
resp. ktorí nemohli prísť. Najčastejšie zbeli mená Grétky
Pavlíkovej, Máne Krogmanovej či Oľgy Halamovej.
Rozchádzali sme sa v pevnej viere, že za rok sa znovu
stretneme.
Litoměřice, november 2013			
Bohumil Vakrčka.

Preklad do slovenčiny: Alexander Urminský
Účastníci stretnutí:
Vakéria Beláňová-Badurová, Adela Bednárová
-Benčíková,Julia
Golierová-Prokopová,Božena
Karasová-Gulabová,Maria Močková Čanecká,Maria
Mažecová -Belková,Alžbeta Urminská-Němcová
Karol Balažik,Štefan Glos,Miloš Karaba,Fero Marušinea
manželka,Alexsander UrminskýJulius Vaňovič,,Vojtech
Mago,Palko Beláň,Vakrčka z manžekkou
Minulě ročníky Viera Obertová-Turčanová,Maria
Plešková-Pristavková,Ludmila
Bátovská
-Kapunová,Jozwf Bubino Hubinský.

ŽEBY ZNOVA?
Už dlhší čas bola situácia s výtržníkmi pokojná.
Smetné nádoby, ako aj cestovné poriadky boli na
svojich miestach. Lenže najnovšia správa hovorí,
že sa vandali v Behynciach znovu ukázali. Boli to
mladí chlapci vracajúci sa domou z Radošiny z
diskotéky? Možno sa im na diskotéke nedostalo
bozku, tak potom bozkali smetné nádoby tým, že
ich poprevracali. Zabudli však, že tieto nádoby slúžia
aj im, ako aj ich rodinám na odvoz smetia. Iste im
„zavadzali“ na chodníku a tak chceli ukázať svoju silu.

Tým chceli dokázať „akí sú silní“ a ako „vedia urobiť
poriadok“.
Sú to mladí chlapci, iste i potúžení alkoholom. Krv
im vrie v žilách a nemôžu sa „zmestiť do kože“, ktorá
ich veľmi svrbí ak neurobia niečo zlé. Chlapci prečo
to robíte, nie je to hanba? Bolo by už načase, aby ste
konečne dostali rozum a viac nepokračovali v tejto
činnosti.
-999-

26 strana

VODOROVNE:
A - ZAČIATOK TAJNIČKY. – B. dôveruj – odroda marhule – rieka po španielsky. – C. Odroda
Kapusty – značka kvalitnej múky – níp, indický strom. – D. Záhradná kvetina – výlučok vorvaňa – napomínal.
– E. kohútik po rusky - parížsky tulák – básnická spojka – ŠPZ Holandska, Malty, Talianska – F. Rieka v
Rusku – vymazuj - hlavné mesto Asýrskej ríše. – G. model Nissanu – rieka v Nemecku – rakva česky. – H.
meno nórskych kráľov – čínske jazero – ŠPZ Holandska a Olomouca – značka fotoaparátu. – I. bicí hudobný
nástroj – vydavateľstvo tlače v Bratislave – podpaľač. – J. nelopotil – podmienková spojka – mesto na
Ukrajine. – K . epocha – TRETIA ČASŤ TAJNIČKY – tri rôzne samohlásky. – L. - ŠTVRTÁ ČASŤ TAJNIČKY
ZVISLE:
1 DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY. – 2. Patriaca štátu – český spisovateľ – 3. Zrútila sa – rokpo maďarsky – obec
pri Nitre. – 4. Kyselina olejová – americké mesto – dôveruj sebe. – 5. Osoba ženského pohlavia – prístroj
–ŠPZ Levoče a Vranova nad Topľou – 6. Túz – oslovenie dieťaťa matky – ovsienka bot. – ženské meno. –
7. – hokejový klub – UKONČENIE TAJNIČKY – technická atmosféra. – 8. Časť slova nokturno – prístav v
Alžírsku – PIATA ČASŤ TAJNIČKY – ŠPZ Nemecka, Thajska a Španielska – 9. Ryžová pálenka – Mojžišov
biblický odporca – časť slova pokľak – 10. Vynadám –tamto japonská značka elektroniky. – 11. Výrobca
hudobných nástrojov vo Francúzsku – jazero v Rusku – dymová kyselina sírová. – 12 náboženská hlava
šítov – veľmi po česky – 13. Veľkonočný zvyk, ktorý sa zachoval dodnes.
Pomôcky: RIO, NAVARA, SOLA, UZA, LIER, AGAT, AIRA, ABIRON, ÉRARD, IMAM
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OFK VEĽKÉ RIPŇANY
OFK Veľké Ripňany - St. žiaci a
prípravka
Zimnú prípravu sme absolvovali
striedavo v telocvični aj vonku.
Mužstvá pristupovali k tréningu
zodpovedne a účasť bola takmer sto
percentná. Je to možno ojedinelý jav, no títo chlapci
a dievčatá majú futbal radi. Dúfam len, že im to čo
najdlhšie vydrží. Každý zápas, ktorý sme v zimnej
príprave odohrali, bol na dobrej úrovni. V týchto
zápasoch sme ukázali futbalové srdce, bojovnosť a
nasadenie.
Výsledky priateľských zápasov – prípravka:
7.12.2013 Zbehy – V. Ripňany 10:7, 25.1.2013
Urmince - V. Ripňany 20:7, 7.3 2014 V.Ripňany –
Nové Sady 4:4 (góly – O.Gajdica, S. Glos, A. Petrík,
S.Siget) 22.3.2014 V.Ripňany-Bošany 8:10 (góly:
Siget 5, Dominová, Summer, Petrík)
Halový turnaj v Nitre 16.2.2014
V. Ripňany – Kolíňany 0:3, Zbehy –Veľké Ripňany 2:2
(R.Urminský 2), V.Ripňany –Čeľadice 0:2, V.Ripňany
– N.Sady 3:0 (M.Štetka, A. Pagáč, S. Glos). Najlepším
strelcom nášho mužstva sa stal Adrián Pagáč so 4
gólmi. Na tomto turnaji sme sa v skupine umiestnili
na 4. mieste a do ďalších bojov sme už nezasiahli.
Mužstvo nastúpilo v zostave : Herák M., Ondrejka F.,
Kozubík J., Siget S, Gajdica O, Urminský R., Pagáč
A., Glos S., Štetka M., Dominová V., Svorad F., Glos
M., Havlíček D., Kozubík F. Najväčší potlesk divákov
patril dvom najmladším hráčom nášho mužstva O.
Gajdicovi a M. Glosovi, ktorí nastúpili v zápasoch.
Bol to krásny pocit pre týchto nádejných futbalistov.
Poďakovanie však patrí všetkým hráčom mužstva.
Priateľské zápasy st. žiaci:
7.12.2013 Zbehy – V.Ripňany 6:19, 17.12.2013
Jacovce – V. Ripňany 7:12 (Antalík 4, Svorad 4,
Radosa 2, Ozimák 2), 14.1.2014 Jacovce V. Ripňany
6:6 (Ozimák 2, Svorad, Urminský, Glos, Antalík),
15.3.2014 V. Ripňany – Jacovce 0:3, 20.3.2014 V.
Ripňany – H. Obdokovce 7:3 (Ozimák 2, Svorad 2,
Siget, Glos) 30.03.2014 Chrabrany – V.Ripňany 1:7
(Glos 3, Svorad 2, Pagáč 2) , 6.4.2014 V. Ripňany –
N.Sady 2:1 (Štetka, Michalec)
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