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Chúďa, škriatok malý,
plnú dušu bôľu mal,
keď nechtiac
niektoré tetky, babky
počúval...

Pobehujúc medzi ľuďmi,
A kladie si otázku doteraz,
snažiac sa radosť rozdávať, prečo sú ľudia takí....
miesto toho zarmútenosť, a nemôžeme sa mať radi ?!
netušiac čo sa stalo....
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Bohatý stôl, výbornú rybu, sviatočná večera nech nemá chybu.
Veľa darčekov, čo srdce pohladia, rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, veselé Vianoce a šťastný
nový rok Vám všetkým praje...
Starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva, pracovníci
Obecného úradu a redakčná rada R-B Občasníka.
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo ny 2. etapa - verejné obstarávanie na
v priebehu 2.polroka 2013 nasle- vykonanie stavebných prác. Víťazom
sa stal - Vodohospodárske stavby
dovne:
a.s. Bratislava s ﬁ. Stanislav Orov3. septembra 2013 a preroková- nický VODOSTAV Zlaté Moravce.
8. Žiadosti a pripomienky od poslanvalo:
1. Informácia o ukončení prác na ZŠ cov
s MŠ na sociálnych zariadeniach. a) žiadosť Jána Vaňoviča o ﬁnančnú
V priestoroch ZŠ s MŠ Veľké Rip- výpomoc.
ňany boli ukončené práce na re- b) zámenná zmluva medzi Obcou
konštrukcií sociálnych zariadení v a Stanislavom Kupcom a manž. Ancelej budove ZŠ. Starosta obce ďalej nou, ohľadom pozemkov podľa geinformoval poslancov OZ s poda- ometrického plánu č. 1/2011 vypraním žiadosti o dotáciu na havarijný covaného GEOKO s.r.o. Topoľčany,
stav - na výmenu podlahovej krytiny dňa 2.2.2011. Zámena medzi účastv priestoroch ZŠsMŠ. V zlom stave níkmi bude vykonaná bezodplatne.
sú hlavne na chodbách a v telocvič- c) predloženie zámeru na odpredaj
pozemku parc. CKN č. 123/6 ost.
ni.
2. Prevedenie prác Domov smútku plochy o výmere 176 m2 v k.ú. Bevo V.Ripňanoch a v Behynciach, kde hynce. O odpredaj požiadal Andrej
boli vybudované sociálne zariadenia Ondrášek, V. Ripňany – Behynce,
Pri Zvonici 125/85.
–WC .
3. Informácia o rekonštrukčných d.) zámer na odpredaj pozemku
prácach na Dome smútku Behynce, parc. EKN č. 160/1 zastavané plochy
kde prebiehajú rekonštrukčné prá- o výmere 357 m2,
ce, ktoré zahŕňajú výmenu okien, jej časti, ktorá sa vyčlení GP v k.ú.
dverí, vybudovanie prístrešku, jeho Veľké Ripňany. O odpredaj požiadali
pokrytie, izolácie, položenie dlažby Ján Brenessel a manž. Iveta, Veľké
pod prístreškom. Uvedené práce sa Ripňany, Poštová 716/488A.
plánujú ukončiť do konca tohto roka. e.) zámenná zmluva medzi účastNa budúci rok sa plánuje pokračovať níkmi Obec Veľké Ripňany a PD Ras úpravami okolia Domu smútku ako došinka Veľké Ripňany, ohľadom zámeny pozemkov: - parc. EKN 679/2
oprava fasády, výsadba zelene.
4. Vnútorná smernica č.1/2013 orná pôda o výmere 496 m2
o verejnom obstarávaní. Nakoľko Obec Veľké Ripňany a parc. EKN č.
bol prijatý nový zákon o verejnom 710/3 trávnaté plochy o výmere 270
obstarávaní bolo potrebné aj u nás m2 - PD Radošinka vo Veľkých Rivytvoriť novú smernicu týkajúcu sa pňanoch. Zámena medzi účastníkmi
bude vykonaná bezodplatne.
verejného obstarávania.
5. Úprava rozpočtu r.2013. Hlasovanie prebehlo nasledovne –za 9-zdr- Požiadavky prednesené od poslancov OZ:
žal sa 0- proti 0.
6. Kúpa pozemku – parč.č.137/1 a) Lukáčová Ľ.- presun lôpt z ObFK
o výmere 597m2 pri Kultúrnom Behynce pre deti z obce
b) Krajčíková L.- oprava chodníka
dome vo V. Ripňanoch.
7. Otváranie obálok a vyhodnotenie pred 20 bytkou na Topoľčianskej
projektu Kanalizácia a ČOV V.Ripňa- ulici,

osadenie dodatkovej tabule k jednosmernej premávke na ul. Školská
a Mládežnícka, obmedzenie vjazdu
od 7,00 do 16,00 hod. v pondelok piatok. Vykonanie deratizácie potkanov v obci na Topoľčianskej ulici
c) Ing. M. Gálik PhD. - úprava chodníkov v Behynciach, údržba multifunkčného ihriska, údržba okolia
futbalového ihriska v Behynciach,
vyvesenie informácií ohľadne kanalizácie vo vývesnej tabuli v Behynciach.
d). Ševčík Z. - oprava poklopu na
Topoľčianskej ulici pri autobusovej
zástavke
e). Bosý M. - prehodnotiť kúpnu a predajnú cenu obecných pozemkov.
f) Halmo K.- oprava rozhlasu na Topoľčianskej ulici, osadenie zrkadla
na križovatke Topoľčianska a Nitrianska ulica.
h) Mgr. Pániková A.- pristavenie kontajnerov v obci, detské ihrisko - zvýšenie siete, orezanie vŕby pri pohostinstve „Bistro pod Brezou“, kosenie
obce pred farou a cintorín.
3. decembra 2013-rokovanie OZ
sa zaoberalo nasledovnými bodmi programu :
1. Informácia o projekte ŠFM „ Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany 2.
etapa“ - podpísanie zmluvy s dodávateľom a zverejnenie vo vestníku
ÚVO. Doba realizácie projektu je 29
mesiacov od podpisu zmluvy. Účasť
obce je vo výške 2% t.j. 87.000,00 €.
2. Informácia o rekonštrukčných prácach na Dome smútku Behynce.
3. Nájomná zmluva č. 725/2014
o nájme pozemkov na poľnohosp.
účely medzi Obcou Veľké Ripňany
a PD Radošinka Veľké Ripňany.
Obec prehodnotí zmluvu a dohodnutú verziu predloží Obecnému zapokračovanie na str. 11
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA APRÍL 2013 – DECEMBER 2013
Narodili sa
Damian Dominik Pavlovič
Nikolas Škorvaga
Žaneta Balážiková
Filip Ondrej
Lea Labudová
Tamara Gáliková
Vladimír Stankovský
Samuel Krkoška
Diana Sopková
Peter Csölle
Marko Oravec
David Hrkeľ
Róbert Rolfes
Filip Svoboda

Vitajte medzi nami!

Opustili nás
Mária Krajčová
86
Mária Tupá
73
Johana Paulíková 87
Helena Galbavá
90
nedožitých
Jana Kvašnicová 47
Marian Beláň
58
Eva Csizmaziová 69
nedožitých
Mgr. Eva Marušicová 48
Jozef Fabian
54
Ján Sopka
65
Pavol Hubinský
66
Spomíname ....

Uzavreli
manželstvo

Ondrej Režo
a Martina Sitárová
Pavol Antalík
a Marianna Černická
Boris Németh

a Jana Močková
Tomáš Frťala
a JUDr. Andrea Blašková
Ján Vaňovič
a Ladislava Lovásová
Peter Masarovič
a Veronika Masarovičová
Roman Belaň
a Zuzana Kočková
Barbora Trenčanská
a Július Vaňo

Okrúhle
životné jubilea

50 rokov
Vladimír Lukáč
Magdaléna Prostredná
Kvetoslava Matejová
Juraj Oravec
Milan Krajčík
Ing. Milan Aberštik
Peter Tupý
Anna Ozimáková
Rudolf Lukáč
Vladimír Wolf
Michal Balážik
Gabriela Macháčová
Iveta Ciróková
Janka Močková
Janka Holienčínová
Eva Osúchová
JUDr. Boris Minks
Zuzana Minarovičová
Peter Chaláni
Zuzana Osúchová
Emil Bielik
55 rokov
Mariana Nevidalová
Marta Hubinská
Milan Sýkora
Edita Bilenná
Anna Krupová
Oľga Zelísková
Juraj Papšo

Marián Lendel
Stanislav Letko
Daniel Balážik
Alena Kováčiková
Katarína Nováčiková
60 rokov
Magda Uhráková
Ing. Jozef Macháč
Anna Bezeková
František Šušuk
Margita Sopková
Mária Krajčová
Miloš Antalík
Ján Gancarčík
Eduard Balážik
Darina Mačurová
Emil Šobáň
Stanislav Kupec
Edita Kováčová
Vladimír Opatovský
Miloš Jakubička
Antónia Glosová
Veronika Rácová
Božena Balážiková
Anna Jelšicová
Peter Sýkora
65 rokov
Eva Kováčová
Miroslav Vlček
Vladimír Grolmus
Mária Beňová
Peter Vavris
Valéria Gállová
Milan Dovičin
Anna Legíňová
Ján Sopka
Jozef Frťala
Ján Mihál
Helena Grolmusová
Margita Macháčová
Alžbeta Duráková
Mária Minarovičová
Eva Šlosáriková

70 rokov
Margita Mokošová
Koloman Mokrý
Elena Magová
Mária Mazáková
Melánia Močková
Ján Králik
Mária Grolmusová
Vladimír Kuruc
Mária Havlíčková
Emília Jančovičová
75 rokov
Eva Pravdová
Pavlína Beňová
Monika Oravcová
Ľudovít Pleška
Terézia Babišová
Ján Stiene
Anna Pokrývková
Milan Kusý
80 rokov
Margita Šifalovičová
Terézia Matejovičová
Irena Sýkorová
Alžbeta Oravcová
85 rokov
Bernardína Osúchová
Irena Herdová
Mária Močková
Jolana Chalániová
Štefan Chaláni
95 rokov
Jozef Bilik
Všetkým srdečne
blahoželáme a prajeme
veľa zdravia do ďalších
rokov života!
Veľké Ripňany,
dňa 19.12.2013
J.P.
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VIERA JE POKLAD ŽIVOTA

Také bolo motto tohtoročnej rozhlasovej púte Rádia LUMEN do
Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove - Lagievnikách. Slovenská katolícka rozhlasová stanica
pozývala veriacich v sobotu 18.
mája 2013 na toto poľské pútnické
miesto už po deviaty raz. Pozvanie
na púť prijal aj žilinský diecézny
biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý
bol hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše.
Do Sanktuária zavítalo niekoľko
tisíc ľudí hľadajúcich oživenie viery
a pokoj pre svoje životy na tomto
svätom mieste. Medzi pútnikmi
nechýbali ani pútnici z našej obce.
Danosti rozhlasového vysielania umožňujú dať tejto
púti jedinečný ráz jednoty
spoločenstva
pútnikov
cestujúcich do Krakova
a pútnikov, ktorí by sa síce
radi púte zúčastnili, ale
z rôznych dôvodov im to nie
je umožnené. Prostredníctvom špeciálneho programu vo vysielaní rádia mohli
pútnici smerujúci do Krakova zjednotiť v duchovnej
príprave na pútnický deň

od skorých ranných hodín. Hlavný pútnický program sa v areáli
Sanktuária Božieho milosrdenstva
začal o deviatej predpoludním.
Prítomným veriacim v Krakove sa
najprv priamo prihovoril Mons. Ján
Zajonc, rektor a správca Baziliky
Božieho Milosrdenstva a pomocný
krakovský biskup. Veriacim vyjadril
svoju radosť z ich prítomnosti na
tomto mieste a poprial im požehnané prežitie celého dňa v Krakove. K tomuto prianiu sa pripojila aj
predstavená Kongregácie sestier
Matky Božieho milosrdenstva sestra Lukaša Mendrala. Pútnikov povzbudila k modlitbe za všetkých,

ktorých si nosia vo svojom srdci.
K modlitbe ďalej povzbudzoval aj
generálny riaditeľ Rádia LUMEN
o. Juraj Spuchľák, ktorý krátkym
príhovorom povzbudil veriacich
k vytrvalej modlitbe a k svedectvu
o Kristovi. Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup spomenul
vo svojom pozdrave dôležitosť Božieho milosrdenstva, bez ktorého
by sme boli stratení. Otec biskup si
spomenul na čas pozvoľného šírenia úcty k Božiemu milosrdenstvu
v 90. rokoch minulého storočia
a nezabudol vyzdvihnúť pontiﬁkát
blahoslaveného Jána Pavla II. Za
jeho pontiﬁkátu bol biskup Galis
vymenovaný za biskupa a podľa
jeho vlastných slov voči tomuto
Božiemu služobníkovi pociťuje
vďaku za svoju biskupskú službu.
9. rozhlasová púť Rádia Lumen
sa tento rok konala presne v deň
nedožitých 93. narodenín blahoslaveného Jána Pavla II (narodil
sa 18.5.1920 vo Wadowiciach pri
Krakove), ktorý tiež prichádzal do
Lagievnik.
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V NITRE VYVRCHOLILI OSLAVY 1150. VÝROČIA
PRÍCHODU SV. CYRILA A METODA NA NAŠE ÚZEMIE
5.7.2013
V Nitre na Svätoplukovom námestí
5. júla 2013 národnou púťou vyvrcholili oslavy 1150. výročia príchodu
svätých Cyrila a Metoda na naše
územie. Národnej púte sa zúčastnili aj veriaci z našej obce, vrátane
kňazov a zástupcov Slovenského
orla. Slávnostnej svätej omši predsedal pápežský legát kardinál Franc
Rodé CM zo Slovinska. Prítomní boli
biskupi zo Slovenska i zo zahraničia, vrátane kardinálov z Budapešti
a Sarajeva. Na námestí v Nitre nechýbali ani najvyšší štátni predstavitelia Slovenskej republiky.
Niekoľko tisíc veriacich si v úvode
svätej omše vypočulo list Svätého
Otca kardinálovi Francovi Rodé CM,
ktorým ho vymenoval za svojho vyslanca do Nitry. Franc Rodé prezradil, že pápežovi Františkovi s veľkou
emóciou povie, že v Nitre „našiel
kresťanský ľud“.
Kardinál Rodé v homílii hovoril
o svätých Cyrilovi a Metodovi ako
o svätcoch, misionároch, ktorí priniesli na naše územie písmo, vzdelanosť. Ich svätosť sa podľa neho
prejavuje v úprimnej láske k menej vzdelanému ľudu vzhľadom na
vyššiu a učenejšiu Byzantskú spoločnosť.
Po svätej omši sa prítomným
prihovoril aj prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič. Neskôr
pre médiá zdôraznil, že „tento deň je
o tom, aké hodnoty by sme mali znovu začať uznávať. Aby sme sa tak
odmocnili len od majetkového, aby
sme sa trochu venovali aj tomu du-

ševnému“, povedal prezident.
Prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi
adresoval Svätý Otec František list,
ktorý bol prečítaný pred prítomnými
pútnikmi:
Vaša Excelencia,
pán Ivan Gašparovič
Prezident Slovenskej republiky
Štátny sviatok Slovenskej republiky je pre mňa príležitosťou, aby som
vyjadril Vašej excelencii srdečne
blahopriania, ktoré adresujem Vašej
osobe a všetkým Vaším spoluobčanom. Prosím Pána, aby povzbudzoval všetkých tých, ktorí pracujú
v prospech spoločného dobra, v úcte
a napomáhaní autentických hodnôt
pre budovanie stále viac bratskejšej
spoločnosti. Vzývam hojnosť Božieho požehnania na Vašu excelenciu,
na ostatných vedúcich predstaviteľov, ako aj na celý slovenský národ.
František, pápež
Zhromaždenie veriacich a ich pastieri poslali Svätému Otcovi z Cyrilo-metodskej púte v Nitre list:
Vaša Svätosť,
z príležitosti 150. výročia príchodu
sv. Cyrila a Metoda na naše územie
sme sa spolu s našimi veriacimi
i predstaviteľmi cirkevného a verejného života zhromaždili 5. júla 2013

v Nitre, aby sme sa v jubilejnom
roku pod vedením Vášho osobitného
vyslanca, J. Em. Franca kardinála
Rodé, oslávili svätou omšou sviatok
týchto našich vierozvestcov a spolupatrónov Európy.
Dielo svätých solúnskych bratov
Cyrila a Metoda nás vedie k vďačnosti a inšpiruje i zaväzuje stávať sa
opravdivými a hodnovernými svedkami viery.
Svätý Otče, sme vďační za Vašu
duchovnú prítomnosť na tejto slávnosti prostredníctvom Vášho osobitného vyslanca, lebo je prejavom
Vašej starostlivosti o našu miestnu
cirkev. Chceme Vám spolu s našimi veriacimi vyjadriť našu hlbokú
oddanosť a úctu. Uisťujeme Vás
o našich modlitbách za Vašu službu
Najvyššieho pastiera.
So synovskou úctou zhromaždení
veriaci so svojimi duchovnými pastiermi
V Nitre, 5. júla 2013.
Podpísaní biskupi Slovenska
Svoju spokojnosť s priebehom
osláv vyjadril nitriansky biskup Mons.
Viliam Judák: „Vidieť, že naozaj nám
záleží na tých hodnotách, ktoré svätí
Cyril a Metod priniesli“, povedal.
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OZNAMY
Z dôvodu, že prvý vývoz v roku vychádza na 6.1.2014
vývoz komunálneho odpadu a plastov sa uskutoční
v náhradnom termíne 7.1.2013.

Vývoz žúmp sa bude realizovať do 19.12.2013
a v novom roku 2014 začneme so zvozom od 09. 01. 2014

Upozorňujeme vodičov, že od 20.12.2013
vstúpi do platnosti zmena dopravy na uliciach:
Mládežnícka a Školská.
Obmedzenie dopravy – jednosmerná premávka bude platná v dňoch
PONDELOK – PIATOK od 07,00 do 16,00 hod.
Toto obmedzenie je doplnené dodatkovými tabuľami
umiestnenými pri vstupe do týchto ulíc.

DEN MATIEK
Dňa 13. mája, v nedeľu sa uskutočnila v Kultúrnom dome vo Veľkých Ripňanoch oslava venovaná Dňu
matiek. V programe vystúpili deti Materskej školy vo Veľkých Ripňanoch, tanečná a spevácka časť zo
Slovenského folklórneho súboru RIPÍN Veľké Ripňany.
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OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu
v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď
ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol
mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú
radi.“
Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.
Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to
nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta
k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna
a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom
nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám,
mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, ktorý
je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu
k druhému človeku - bez rozdielu veku. Láska
a úcta k starším ľuďom je vysoko cenená a dôležitá aj
v kresťanstve. Je dokonca prirodzeným zákonom,
ktorý poznajú všetky národy.

ci vyšších aj nižších ročníkov zúčastnili na návšteve
v domove dôchodcov vo Veľkých Ripňanoch, aby rozveselili život starším. Predviedli svoje talenty. Niektorí
spievali iní zase hrali na hudobný nástroj a predniesli
svoje básne a príhovory. Adriana Lackovičová, Natália Pechová a Sebastián Ozimák predviedli spev, Dušan Petrovský hru na ﬂaute, Tomáš Bernát zahral na
trubku, Patrícia Fančovičová a Šimon Novosad predniesli svoj príhovor a báseň. V domove dôchodcov
ich s radosťou privítali. Pani riaditeľka ich pohostila
chutným koláčikom, ktorý si veľmi pochválili. Veríme,
že dôchodcovia boli spokojní s ich výkonmi a tak im
spríjemnili deň.
Babičky a deduškovia sa tešia na ich ďalšiu návštevu.

Vďaka pani učiteľke Márii Chromíkovej sa naši žia-

UVÍTANIE DO ŽIVOTA
V roku 2012 sa narodilo 35 detí v našej obci. Je to od
roku 1998 najvyšší počet narodených detí, kedy sa
narodilo viac ako 30 detí. Uvítanie do života – akcia
kde z podnetu obce sa stretnú tieto deti sa uskutočnila dňa 3.12.2013 v kultúrnom dome vo Veľkých
Ripňanoch. Deti s rodičmi privítal prednosta OcÚ
Bago Matúš
Balážik Tomáš.
Belobrad David
Belobradová Vanesa.
Benčíková Soﬁa
Bočkayová Laura Nelly
Borečková Patrícia.
Cápalková Mária
Csóka Olívia.

Fačkovcová Vanesa.
Gabčík Lilien Alexandra.
Gábriš Nikolas.
Geričová Timea.
Grolmus Peter.
Hubinská Mia.
Jakubíková Natália.
Jánošík Milan
Košík Juraj

vo Veľkých Ripňanoch PhDr. Jozef Krištof a zaželal
všetkým prítomným veľa šťastia a zdravia do ďalšieho života. (fotograﬁe z technických príčin uverejníme
v budúcom čísle) Uvádzame zoznam detí narodených v roku 2012:
Kunová Natália.
Kuruc Pavol
Lendelová Nela
Macejková Sabina.
Majtenyiová Laura
Michalaková Laura
Milata Marek
NovotnýAngelo.
Oravec Dávid.

Ozimák Simon.
Rybanská Eliška.
Rybanská Michaela
Sigetová Paulína.
Šlosáriková Stella.
Valent Sebastián.
Viderňan Sebastián
Vlasáková Timea.
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EXPERIMENTY A OBJAVY
Projekt Experimenty a objavy
sme realizovali na našej škole
na základe získaných ﬁnancií
z projektu Tajomstvá labákov Nadácie Volkswagen Slovakia.
Získali sme ﬁnančnú sumu –
1 950 € z nadácie Volkswagen
a spoluúčasť na tomto projekte
tvorila Rada rodičov pri ZŠ s MŠ
Veľké Ripňany sumou 199,37 €.
Financie sme využili na nákup pomôcok ako sú: digiskop,
pH-meter, lupy, sady pomôcok
k biológii, fyzike, chémie, laboratórne sklo, model kolobehu vody
s lampou a lupou.
Cieľom projektu bolo zvýšiť
záujem žiakov o prírodné vedy.
Vyučovacie hodiny fyziky, chémie a biológie boli zaujímavejšie, atraktívnejšie a hlavne názornejšie. Deti
si veľa zapamätali a naučili sa pomocou vlastných
zrealizovaných experimentov.
Úlohy projektu ich nadchli, páčili sa im zaujímavé aktivity – experimenty z oblasti fyziky či chémie
a taktiež pozorovanie organizmov v prírode. Žiaci boli
aktívne zapojení do všetkých pracovných činností,
na jednotlivých vyučovacích hodinách a záujmových
krúžkoch sa učili vytvárať si kladný vzťah k prírode,

využívať jej možnosti, tiež si zvyšovali prostredníctvom uvedených aktivít záujem o pracovnú činnosť
a ochranu životného prostredia. Naučili sa zmysluplne využívať IKT, získavať zručnosti a skúsenosti
v oblasti tvorby životného prostredia, naučili sa kooperácii, pracovným návykom a práci v tíme. Tento
náš projekt bol zameraný na prepojenie aktivít človeka s prírodou.
Ing. M. Chotárová, Mgr. S. Lištiaková
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stupiteľstvu.
4. Návrhy rozpočtu na roky 2014 –
2016. Vypracovanie návrhu rozpočtu na nasledovné obdobie vychádzalo s predpokladanej skutočnosti
dosiahnutej za predchádzajúce obdobie a rozpočtovaných ﬁnančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu
pre rok 2014.
Úprava rozpočtu za rok 2013 –
podľa dosiahnutého čerpania ﬁnančných prostriedkov za jednotlivé
programy rozpočtu.
5. Informáciu o dobudovaní separačného dvora
V separačnom dvore bola spevnená plocha pomocou panelov,
vybudované oplotenie a pristavenie
kontajnerov na zber vytriedeného
odpadu. Do zberného dvora sa
odoberá zelená hmota, stavebný
odpad, plánuje sa v nasledovnom
roku so zberom skla a plastov.
6. Ukončenie stavebných prác
v rámci dotácie z Ministerstva školstva SR na projekt “ZŠ s MŠ Veľké
Ripňany – odstránenie havarijného
stavu sociálnych zariadení I. nadzemné podlažie. Na MŠ SR bola
podaná žiadosť na odstránenie
havarijného stavu podláh na chodbách a v telocvični.
7. Ukončenie projektu „Výmena svietidiel verejného osvetlenia“ v obci
Veľké Ripňany. Výmena svetiel bola
prevedená v celej obci a od uvede-

ného projektu sa počíta so značným znížením nákladov na verejné
osvetlenie do výšky 60 %.
8. VZN - O miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2014, sadzby sa
nezmenili oproti roku 2013 a zostávajú platné aj pre rok 2014.
9. VZN o úhradách za poskytované
služby obcou a úhrady za správne
poplatky vykonávané obcou Veľké
Ripňany. VZN bolo zmenené v zmysle prijatej novely č.439/2012 účinnej od 01.01.2013 zákona č.145/
1995Z.z. o správnych poplatkoch.
10. VZN o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľké
Ripňany. Nakoľko dochádza každoročne k zmene počtu detí navštevujúcich materskú školu a školské
zariadenia (školský klub a školskú
jedáleň), mení sa výška poskytnutej dotácie ﬁnančných prostriedkov.
11. Rozšírenie stavby „Studená
dolina „ – plynoﬁkácia, vodovodná
sieť, kanalizačná sieť a NN sieť – ul.
Nová II.“ podľa predloženej projektovej dokumentácie.
12. Zmluva o dielo na spracovanie
projektu pre stavebné povolenie
pre Nájomné bytové domy B1, B2,
B3 Veľké Ripňany s Ing. arch. Ján
Válek.
13. Nájomná zmluva o prenájme

Obce Veľké Ripňany a ELLIO s.r.o.
Nitra na účelový prenájom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 641, v kat. územie Veľké
Ripňany a to nehnuteľnosť - parcela
registra CKN číslo 683/6 na výstavbu NBD 3 x 8 bj. B1, B2, B3.
14. Žiadosť Márie Antalíkovej,
Poštová 310, Veľké Ripňany o mimosúdne vyrovnanie a schválenie
inominantnej zmluvy podľa § 51
Občianskeho zákonníka ako náhradu za
parc. CKN č. 682/24 orná pôda.
Keďže obe strany našli zhodu,
Obec Veľké Ripňany ako odškodné ponúklo žiadateľke náhradnú
novovytvorenú parcelu č. 682/22
v tej istej časti katastra, na ktorej
bola zaknihovaná pôvodná parcela. Obecné zastupiteľstvo Veľké
Ripňany rozhodlo, že vypracovanie
inominantnej zmluvy a náklady na
vklad do katastra bude znášať žiadateľka v plnej výške.
15. Odpredaj pozemku parc. CKN
č. 123/6 ostatné plochy o výmere
176 m2 v k.ú. Behynce. O odpredaj
požiadal Andrej Ondrášek, Veľké
Ripňany – Behynce, Pri Zvonici
125/85. Za sumu 2 €/ m2.
16. Vybudovanie komunikačných
priestorov a pohrebných miest na
miestnom cintoríne vo Veľkých Ripňanoch časť parc. EKN č. 422/1
(za kostolom podľa reálneho oplotenia).

ROK TVORIVÝCH NÁPADOV
Za úspešne podaný projekt na kultúru z Nitrianskeho samosprávneho kraja „Rok tvorivých nápadov“,
škola získala ﬁnančnú dotáciu vo výške 250 eur. Za
tieto ﬁnancie škola zakúpila rôzny dekoračno – tvorivý materiál: farby, farebný papier, slamené vence,
ﬁlcovaciu vlnu, modelovaciu hlinu... Žiaci tak mohli
rozvíjať svoje estetické cítenie, spoznávať vlastné
schopnosti, talent, tešiť sa z vlastných vyrobených

výrobkov, skrášliť prostredie svojej triedy a školy.
Stolný tenis nás spája
Vďaka úspešnému projektu na podporu športu, škola
zakúpila za získané ﬁnančné prostriedky (270 eur)
stolnotenisový stôl, rakety a loptičky. Žiaci sa tak
môžu zdokonaľovať v tomto športe, rozvíjať svoj talent a zároveň sa zúčastňovať súťaží.
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ÚSPEŠNÁ V LITERÁRNEJ TVORBE
Dňa 25.6.2013 si žiačka 9.A triedy Veronika Hubinská v Pálffyho paláci v Bratislave prevzala ocenenie
za umietnenie v striebornom pásme v Hodžovom
novinovom článku.
Súťaž Hodžov novinový článok organizuje Národné
osvetové centrum v Bratislave, Ústav politických
vied SAV v Bratislave, Základná škola Milana Hodžu

v Bratislave pod záštitou predsedu vlády SR R. Fica.
Po slávnostnom odovzdávaní cien úspešným súťažiacim sa žiačka V. Hubinská zúčastnila prehliadky
Národnej rady SR v Bratislave.
Veronike blahoželáme. Želáme veľa dobrých literárnych myšlienok aj na strednej škole.
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BIELA PASTELKA
Biela pastelka je verejná zbierka,
ktorá vďaka pomoci zlepšuje životy tých, ktorí musia
zrak nahradiť inými zmyslami. Cieľom zbierky je získanie ﬁnančných prostriedkov na podporu ľudí so
zrakovým postihnutím.
Túto zbierku každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska. Aj v tomto školskom
roku žiaci a učitelia ZŠ s MŠ Veľké
Ripňany podporili zbierku. Hlavným dňom verejnej zbierky bola
streda, 25. september 2013. Počas

tejto zbierky sa v škole vyzbieralo 113,73 €, ktoré
sme odovzdali Krajskému stredisku UNSS v Nitre.
Výnos Bielej pastelky bude použitý na poskytovanie
sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie nevidiacich a slabozrakých.
Biela pastelka je symbolom sveta
nevidiacich, kreslí bielu čiaru na
tmavej ceste.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli
a priniesli svetlo tam, kde je tma.
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KTO ŠPORTUJE, TEN VÍŤAZÍ

Rodičovská rada Základnej školy s materskou školou Veľké Ripňany v spolupráci s Obecným úradom
Veľké Ripňany v sobotu dňa 8.júna 2013 zorganizovali zábavno-športové podujatie pod názvom OLYMPIJSKÝ DEŇ v areáli Základnej školy.
Naša škola sa po tretíkrát zapojila do projektu
OFDMS (Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska). Minulý rok sme získali vďaka tomuto projektu ocenenie ako „Najúspešnejšia ZŠ v školskom
roku 2011/2012“ v rámci vyhodnotenia OFDMS za
Nitriansky samosprávny kraj. OFDMS sú viacšportovým, kultúrnym a výchovným podujatím a taktiež
dlhodobým projektom Slovenského olympijského
výboru (SOV), ktorý je ich iniciátorom. Pri realizácii
projektu na školách, v obciach a mestách SOV od samého začiatku spolupracuje s ďalšími vyhlasovateľmi
OFDMS - Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska, Slovenskou asociáciou športu na školách a so Združením samosprávnych krajov SK 8. Záštitu nad projektom OFDMS prevzal už pri jeho zrode prezident SR
Ivan Gašparovič.
Samotné podujatie začalo už týždeň vopred celoškolským Florbalovým turnajom, do ktorého za zapojili žiaci ročníkov 1 – 9. Deti pri príležitosti tohto podujatia navrhli heslo Olympijády: „KTO ŠPORTUJE,
TEN VÍŤAZÍ! “
Oﬁciálne zahájenie Olympijského dňa začalo slávnostným pochodom, nástupom, hymnou olympionikov, zapálením olympijského ohňa a slávnostným

otvorením olympijského dňa na našej škole. Po krátkom príhovore riaditeľa školy, sa začalo meranie síl.
Deti a mládež súťažili v štyroch kategóriach. Pre deti
boli pripravené zaujímavé športové disciplíny, ako:
Beh na 30, 50, 100, 150m, trojnohý beh, prekážková
dráha Multilon, bicyklový slalom, ﬂorbal a futbal. Naši
najmenší športovci si mohli zaskákať na nafukovacom hrade. Okrem súťažných aktivít bolo pre deti
a ich rodičov pripravené občerstvenie. Počas priebehu celého súťažného dňa mali všetci účastníci
zabezpečený pitný režim.
Pred ukončením olympijského dňa ešte nasledovalo ocenenie najlepších. Najúspešnejší športovci si
postupne preberali diplomy, ceny a sladké odmeny.
Na koniec sme zástavy slávnostne stiahli zo žrde,
oheň zhasol a žiaci i organizátori odchádzali možno
unavení ale rozhodne šťastní a spokojní.
Olympijský deň sa vydaril a deti sa už teraz tešia na
zápolenie o rok.
Za realizáciu podujatia a spoluprácu patrí veľká
vďaka: pánovi riaditeľovi Mgr.Jozefovi Jančovičovi,
členom rodičovskej rady, pedagogickému zboru ZŠ
s MŠ Veľké Ripňany, prednostovi Obecnému úradu Veľké Ripňany PhDr. Jozefovi Krištofovi, rodičom,
sponzorom a VÚC Nitra.
ŠPORTU ZDAR !!!
Zuzana Kellnerová
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ÓDA NA... (LITERÁRNA TVORBA NAŠICH DEVIATAKOV, VÄČŠINOU DOMINUJE HLAD  )
ÓDA NA REZEĕ

ÓDA NA MLADOSġ

Ó ty rezeĖ chrumkavý,
Na panvici smažený,
živote.
o pár minút na tanieri,
najradšej mám kurací.

Naša mladosĢ...
Ó, mladosĢ si najlepším obdobím v našom
S mladosĢou zažívam veĐa zábavy,
ale aj smútku,
ako keć mi lezie þervík do žalúdku.

Ó ty rezeĖ voĖavý,
niekedy aj spálený,
s tatárskou a hranolkami,
rajþinou a paprikami.

Ó , mladosĢ daj mi krídla.
Nech dokážem lietaĢ ponad svetom.
Ó , mladosĢ lietaj vo mne navždy,
preletím celým svetom nech som šĢastný.
Nech môj vek ostane navždy mladý,
nechcem aby som bol starý.
MladosĢ mi dáva veĐa zábavy,
naháĖam sa cez susedine záhrady.
Verím , že mladosĢ mi dáva šĢastie,
ostaĖ pri mne nech nemám nešĢastie.

Ó ty rezeĖ plnený,
Na grile ugrilovaný,
keć Ģa Đudia jedia,
prázdne bruchá plnia.
(By MaĢo, Tomáš, Šimon)
ÓDA NA LÁSKU
Láska ako þistý prameĖ ...
Ó láska, ty prameĖ všetkej nehy,
ty vychádzaš zo srdca našej žiary.
Kvitneš ako krásny kvietok
a tvoje púþiky sú rozjasnené ako jasné lúþe.

Ó, mladosĢ sladká , v srdciach mnohých
putuješ
si moja bohyĖa, ktorú milujem!
BohyĖa môjho srdca, þo vo mne lieta,
mladosĢ je potešenie tohto leta.
(By Ni Ka)
ÓDA NA REZEĕ

Bez teba je život ako cesta samoty,
sám kráþaĢ a v duši veĐa prázdnoty.
Ó láska, Ty zmysel môjho života.
Láska buć vždy so mnou.

Ó rezník voĖavý, dopolboka smažený,
ležíš mi v žalúdku celé dni a niekedy i noci.
Snívam o tebe ako Ģa zjem,
ó rezník voĖavý len teba CHCEM!

Buć tá, ktorá ma vždy drží nad vodou.
Si ako záchranné koleso, keć sa topím.
Len s tebou je život krajší. Ty láska nebeská.
Vždy pretrváva a hreje ma pri srdci,
ó tá láska teþúca, prameĖ všetkej nehy.

ýakáš na mĖa v tanieri, so syrom sypaný,
zemiaþky a obloha, všetko do seba zapadá.
Ó rezník smažený len ja Ģa zjem
a nikomu inému Ģa neponúknem.

Láska je ako raj, v ktorom kráþame.
Ostávajúc mĖa v tvojom náruþí.
Ty jasná hviezda nebeská rozjasĖuješ mi môj život
a svietiš mi na cestu, ktorou mám kráþaĢ.
Ó láska, buć vždy pri mne !
(By Patrícia, Lenka)

Ó rezník kurací, na oleji smažiaci,
vraždíš ma pohĐadom,
no nesmieš mi ujsĢ susedom!
Už Ģa cítim v žalúdku,
mám na teba chuĢ, každú minútku.
(By Patrícia, Médea)
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NOC S ANDERSENOM V BEHYNCIACH
Dňa 26.4.2013 Obecná a školská knižnica vo Veľkých
Ripňanoch spolupráci s Obecným úradom vo Veľkých
Ripňanoch usporiadala podujatie 1.ročník Noc s Andersenom. Počet detí bol 22: Michaela Macháčová, Nina
Lipárová, Chiara Močková, Benjamín Močko, Adam Ponteš, Karolína Bosá, Zuzana Balážiková, Martin Balážik
ml.,Matúš Frťala, Patrik Audy, Patrik Lukáč, Kristína Lukáčová, Samuel Macháč, Michal Macháč, Ema Košíková,
Natália Jančovičová, Martin Balážik st., Katarína Balážiková, Adriána Balážiková, Adam Balážik, Nina Kupcová
a Stella Vražbová. Ďakujeme našim asistentom: Simone
Soratovej, Lenke Lipárovej a Jakubovi Matejovičovi.
Pre deti pani knihovníčka pripravila bohatý program. Podujatie sme začali modlitbou za pána Andersena, pokračovali sme jeho životopisom a súťažami o rozprávkach, spisovateľoch a ukončili sme túto časť programu
kvízom o ľudovej rozprávke. Všetky deti sa aktívne
zapojili a preto boli odmenené sladkosťami. Po chutnej
večeri prebehlo hlasné čítanie našich detí rozprávkami
od Hansa Christiána Andersena. Peťovi Bosému patrí
vďaka za spestrenie programu, za večernú jazdu na koni.
Ani večerný pochod a večerné hry na futbalovom ihrisku
deti neunavili a boli plné energie a po návrate hľadali
ukrytý poklad v truhlici. Malí pátrači našli poklad a Natália Jančovičová prečítala rozprávku Snehová kráľovná. Každý účastník nakreslil jednu ilustráciu a nakoniec
sme vyhodnotili tie najpútavejšie kresby. Po náročnom
programe sme ukončili dlhý večer nočným čítaním pri
baterke. Pani knihovníčka čítala deťom hrôzostrašnú rozprávku Vlkolak, ktorú si poslucháči vybrali sami. Prišlo aj
„veľké strašidlo“, ktoré nás všetkých trochu vystrašilo.
Po umytí zúbkov všetci ľahli do spacákov a nastal nočný
spánok. Ráno sme sa naraňajkovali, prečítali rozprávku
a všetky deti dostali pamätné listy od pani knihovníčky.
Ďakujeme vedeniu obecného úradu, pani zástupkyni základnej školy Veľké Ripňany Mgr. Alenke Macháčovej, Mgr. Vierke Močkovej, pánovi Petrovi Jančovičovi, pani Lucke Krajčíkovej, pani Danke Bosej,
rodičom a všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení
podujatia.
Dúfame, že sa o rok stretneme opäť, milé deti.
A.B.
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EURÓPSKA AKCIA ANDERSENOVA NOC 5.4.2013
Obecná a školská knižnica v spolupráci s Obecným
úradom a Základnou školou vo Veľkých Ripňanoch
usporiadala 1.ročník Andersenovej noci. Zúčastnili
sa na nej žiaci 3.A a 4.A triedy, s počtom 37 žiakov.
Pani Mgr.Hubinská a pani Mgr.Petrovská pripravili
s pani knihovníčkou Andreou Balážikovou bohatý
program pre všetkých účastníkov. Stretnutie sa začalo o 18.00 hod. v našej knižnici. Na úvod sme sa
pomodlili modlitbu za spisovateľa Hansa Christiána
Andersena. Pokračovali sme čítaním knihy Komisár
Mrodge, ktorú sme dostali ako knižný dar od vydavateľstva Slovart. Deti pozorne počúvali a dostali dve
otázky z príbehu: Čo komisár Mrodge dostal za úlohu vyšetriť a ako sa volala pijavica, ktorá pracovala
pri vyšetrovaní? Správne odpovede budú malí pátrači
posielať do 5-teho mája 2013 na túto e-mailovú adresu: silvia.stasselova@gmail.com alebo na poštovú
adresu: Spolok slovenských knihovníkov, Michalská
1, 814 17 Bratislava. Všetky odpovede budú zaradení
do súťaže. Program pokračoval večerou, hádankami
o spisovateľoch a ľudových rozprávkach. Deti sme
rozdelili do siedmich skupín a dostali za úlohu poskladať z puzzle: rôzne rozprávky a uja spisovateľa
Andersena. Po náročných úlohách každé družstvo
malo za úlohu vytvoriť ilustráciu. Nevynechali sme
ani hľadanie truhlice s pokladom. Po prestávke pani
učiteľky uložili deti spať a pani učiteľka Mgr.Petrovská
prečítala deťom pred spaním Hrôzostrašnú rozprávku od Borna. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne
zapojili do tejto náročnej akcie obecnému úradu, vedeniu školy, pani učiteľkám, žiačkám ôsmeho a deviateho ročníka, pani kuchárkam, rodičom, pani Lucke
Krajčíkovej a ďalším. Tešíme sa na stretnutie opäť
o rok, milé deti. A.B.
Modlitba za pána Andersena
Ó, môj Bože,
spoj naše kroky s Andersenovými,
aby sme šli dopredu spoločne,
daj našim dušiam splynúť s Tvojou,
aby sme sme cítili ako náš Andersen,
zjednoť myšlienky nášho ducha s Tvojimi,
daj, aby naše uši načúvali príbehom v tichu s Tebou,

vlož naše oči do kníh, aby s nimi splynuli,
a daj, nech naše pery hovoria vľúdne a pravdivo.
Nech prosia o milosrdenstvo pre Andersena, ktorý
je s Tebou. Amen.
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POZVANIE
NIE N
NAŠE
AŠE P
PRIJALI
RIJALI S
STE
TE O
OPÄŤ
PÄŤ NIEKTORÍ
NIE
Dňa 7.12.2013 sa v našej obci konala tradičná zabíjačka, spojená s predvianočnými trhmi. Organizovaná ľuďmi dobrej vôle v spolupráci s Obecným
úradom vo Veľkých Ripňanoch a reštauráciou sv.
Florián. Najväčšími obavami bolo pre nás počasie,
ktoré sa s nami zahrávalo počas celého dňa. No
ani pani Meluzína, ktorá sa rozhodla, povymetať
všetky kúty chotára, neodradila prišlích hostí.
Od včasného rána sa páni chopili práce. Zabíjačka pod rukami majstra mäsiara Miloša Jakubičku ml.a pána pátra Jaroslawa Maslanku, ktorý
nám dal požehnanie, prebehla ako v zime na saniach....Ani sme sa nenazdali a už sme ochutnávali ich výrobky. Dobrovoľníci sa pri stavaní stanov
zvŕtali a dievčence hrnce umývali.
Kapustnicu jedinečnej chuti pripravil pán Melichar Csóka. Vínko darované od PD Radošinka
Veľké Ripňany v zlom nečase zahrialo.
Tento rok sme mali maškrtu jedinečnej chuti, prasiatko na grile podľa Mirkovej receptúry....
Daroval nám prasiatko, ktoré na grile točil a pri
tom s vetrom bojoval opreteky. Rodina skvelá Jurčových z Horných Otrokoviec, ukázala nám ako by
to malo vo svete vyzerať, za pomoc nič nečakať....
Vďaka patrí za koláčiky, ktoré nám niektoré mamičky ukuchtili.
Poďakovať sa nám patrí, pani učiteľkám zo školy
a škôlky. Bez nich by trhy vianočné neboli očarujúce. Mrzí ma však jedna vec, že mnoho rodičov
nevie oceniť ich činy a pri tom sú „pani učiteľky”
pre ich deti ako druhé maminy !
Príklad by sme si mali brať z detí, ktoré sa trhov
podujali , vyrobili a predávali...V nečase veľkom,
lietalo všetko, vydržali však s úsmevom ako slniečka Monika a Karinka !
Sabinka i Vaneska, ponúkali, pokiaľ ľudia kupovali.
Vďaka patrí pani Erike, pani Eliške so synom,
pani Katke s dcérou Kristínkou a pani Gabike, kto-
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N
NIEKTORÍ
IE
A ZA VŠETKO SME VÁM POVĎAČNÍ!

ré sa pripojili a svojou šikovnosťou čo - to zarobili
a všetky na dobrú vec zisk darovali ! Finančným
darom pomohli aj iní nemenovaní, Vám zato patrí
obdiv ! Celkový výťažok z našej spoločnej akcie
1 330,- eur bol rovnakým dielom rozdelený do
troch rodín, ktoré sa poďakovali s veľkou láskou.
Verím, že pomôžu...
Spevácky zbor s pánom pátrom otvorili kultúrny program vianočných trhov. Vystúpenie detí zo
škôlky pod vedením pani uč. Evky Machovičovej
nás milo pobavilo.
Mikuláš k nám zavítal v tradičnom šate, prizval
si na pomoc anjelov dvoch, čertiska a škriatkov
z hôr!
Deti všetky obdarili, no niektoré i vystrašili .
O hudbu a zvuk sa po celý čas staral pán uč.
Marián Fox a k nemu sa pridalo i pár dievok na
popevok.
Ripňančanka dychovka, naša milá, nás nezradila. Prišla nám zanôtiť aj keď fujavica bola neprajník.
Paľko Laták z Merašíc hral a spieval aj keď mu
nepríjemný chlad harmoniku zvieral. Nevadilo mu
však nič, od srdca nám zanôtil.
Spevu bolo veru toľko, že sa niektorím nechcelo
poberať do teplých domovov...
Na casting do reklamy sa môžu prihlásiť všetci,
ktorý sa jej natáčania zúčastnili, myslím, že hokejisti by nás isto spojili....

Video bolo zaradené do súťaže v televízii Markíza. Ďakujeme !
Poďakovanie patrí pánovi D.Zelinkovi, ktorý
počas celého dňa nás prenasledoval s kamerou
v ruke, no akcia vianočná z toho pekná určite vzíde.
Chceli sme uvariť niečo nové.........
Stále tam však zostáva trpké korenie, ktoré kazí
to pravé orechové !
Na jazyku klebeta, v srdci smietka, neplecha...
Variť sa má z lásky, tak učme sa mať konečne navzájom radi......
lucia
foto: Igor Pavlovič
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DENNÝ LETNÝ TÁBOR, VEĽKÉ RIPŇANY 16. - 18.7.2013
časie a mali sme radosť z toho, že nikoho nepostretol
žiaden úraz a deti sa mohli vrátiť k svojim rodinám
zdravé, plné zážitkov a dojmov z tohto podujatia. Do
budúceho roku 2014 sa tešíme na ďaľšie pokračovanie tejto peknej tradície – detských letných táborov.

Aj tento rok sa uskutočnil denný letný tábor detí
z našej farnosti, ktorú organizovali kňazi zo Spoločnosti kňazov Srdca Ježišovho – dehoniáni z našej
farnosti - páter Jaroslav a páter Jozef. Tento rok
sme absolvovali tri krásne dni plné dobrodružstva
a zážitkov. A tak autobus zamieril prvý deň do Bojnej,
kde nás privítal starosta obce Mgr. Jozef Stankovský PhD. a ktorý nám predstavil múzeum v Bojnej
a nakoniec aj po pešej túre samotné hradisko – Valy
z 8 – 9 storočia. Touto cestou mu ďakujeme za odborný výklad, ktorého sa od neho dostalo. Po túre
nasledovalo občerstvenie a opekačka na Babici.
Na druhý deň naše kroky viedli do Levíc do centra
Atlantis, kde sme spoznávali prírodné javy a úkazy
a cestovali sme históriou od starovekého Egypta
až po súčasnosť. Po ceste z Levíc sme sa zastavili
v Kalnej nad Hronom pri pamätníku – exponáte tanku
T 34 z tankovej bitky na Hrone z roku 1945. Poobede
sme zavítali na Kalváriu v Nitre a navštívili sme Misijné múzeum spoločnosti Božieho slova v Nitre.
Tretí deň patril relaxu a oddychu ako tradične na
kúpalisku Vadaš v Štúrove. Celé tri dni nám prialo po-
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MINIŠTRANTSKÝ TÁBOR 2013
Letný tábor pre miništrantov,
11.-17.8.2013
Aj tento rok sa uskutočnil miništrantský letný tábor. Od 11. do
17. augusta 2013 dvadsiatisiedmi miništranti z troch farnosti (zo
Starej Bystrice, Veľkých Ripňan
a z Turčianskych Teplíc) prežili týždeň spolu v poľských Pieninách.
Na cestu sme sa vybrali v nedeľu popoludní, a tak sme si už
večer mohli prezrieť krásy tohto
kraja. Ďalší deň sme po 6 kilometrovom šliapaní navštívili hrad
Niedzica, kt. sa rozprestiera popri
Czorszýnskiemu jazeru. V utorok
nás privítali bohoslovci zo seminára Kňazov Božského Srdca
Ježišovho- Dehonianov. Spoločne
sme prežili slávnosť sv. omše,
prezreli si kláštor a po výdatnom
obede aj zahrali futbal, biliard
a iné hry. Streda patrila Trom korunám. Tento vrch nám poskytol
pekný výhľad do strmín Prielomu

Dunajca. Na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie sme navštívili miestny kostol a večer prežili tajomstvá
ruženca svetla na kopci pri ňom.
Piatkový deň sme prekročili hranice späť na Slovensko. Tam sme
absolvovali prehliadku Červeného
Kláštora, avšak zdržali sme sa len
krátko, pretože poobedie už patrilo kúpaniu v jazere opäť v Poľsku.
Večer sme putovali na „Golgotu“,
kde sme sa zamýšľali nad utrpe-

ním Ježiša Krista. Vo večernej
adorácii sme v sebe našli živý
obraz Krista. Sobotňajšie ráno už
patrilo ďakovnej sv. omši za prežitý
čas, baleniu a ceste domov.
Ďakujeme pátrom Jozefovi
a Štefanovi, ktorí boli dušou tohto
tábora.
Text: K. Poništová
Foto: páter Štefan SCJ,
K. Poništová, Š. Poništiak

VICEMAJSTRI SLOVENSKA SÚ Z OBCE VEĽKÉ RIPŇANY
Majstrovstvá Slovenskej republiky mladých záchranárov
civilnej ochrany v šk. roku 2012 / 2013 sa uskutočnili 18.19. septembra 2013 v Ústave špeciálneho zdravotníctva
a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť.
Vyhlasovateľmi súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany sú:
• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
• Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Súťaže sa zúčastnilo 16 družstiev postupujúcich z krajských kôl súťaže v školskom roku 2012/2013 podľa postupových pravidiel :
P. č. postupujúce ZŠ z krajských kôl:
1. Banskobystrické ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica
2. Banskobystrické ZŠ Halíčska, Lučenec
3. Banskobystrické ZŠ Škultétyho, Veľký Krtíš

4. Bratislavské
ZŠ Zohor, Malacky
5. Bratislavské
ZŠ J. G. Tajovského, Senec
6. Košické
ZŠ Považská, Košice
7. Košické
ZŠ Kysak
8. Nitrianske
ZŠ Eotvosova Komárno
9. Nitrianske
ZŠ s MŠ Veľké Ripňany
10. Prešovské
ZŠ Karpatská, Svidník
11. Prešovské
ZŠ Hviezdoslavova, Snina
12. Trenčianske
ZŠ Centrum I., Dubnica nad Váhom
13. Trenčianske
ZŠ Lednické Rovne
14. Trnavské
ZŠ Čáry
15. Trnavské
ZŠ Kátlovce
16. Žilinské
ZŠ Lúčky
Na majstrovstvá bolo pozvané aj hosťujúce družstvo z Maďarska a prvýkrát v histórii súťaží svoje družstvo postavila
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aj sekcia krízového riadenia MV SR.
Zmiešané družstvá dievčat a chlapcov súťažili v disciplínach:
1. Civilná ochrana obyvateľstva (použitie ochrannej masky, improvizované prostriedky individuálnej ochrany,
evakuačná batožina, rozoznávanie varovných signálov)
2. Pohyb a pobyt v prírode (orientácia na mape pomocou
buzoly, meranie vzdialeností na mape, odhad vzdialenosti v teréne, určovanie svetových strán v teréne)
3. Zdravotnícka príprava (správne ošetrenie bezvedomia,
otvorenej zlomeniny, tržnej rany, popálenín a telefonovanie na Linku tiesňového volania 112)
4. Hasenie malých požiarov (hasenie tzv. „džberovkou“
na cieľ)
5. Streľba zo vzduchovky (v polohe ležmo na sklápací
terč)
6. Testy (súbor otázok z CO, dopravnej, zdravotnej a pro-

tipožiarnej výchovy)
Topoľčiansky okres a Nitriansky kraj reprezentovalo družstvo zo ZŠ s MŠ Veľké Ripňany.
Zvíťazilo družstvo z Nitrianskeho kraja, ZŠ Eotvosova Komárno.
Druhé miesto obsadila ZŠ s MŠ Veľké Ripňany z Nitrianskeho kraja, v zložení: Kristína Beňová, Kristína
Mazáková, Roman Antalík a Martin Chaláni pod vedením pani učiteľky Ľubice Mazákovej.
Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ s MŠ P.U.
Olivu Kátlovce.
Cesta k úspechu bola náročná, títo žiaci sa na MS SMZ
CO museli prebojovať cez obvodné a krajské kolá. Svoj sen
si splnili po niekoľkoročnej príprave. Za odbornú pomoc
v zdravotníckej príprave ďakujeme záchranárovi Jánovi
Vidovi a Štefanovi Grachovi zo SČK v Topoľčanoch,
ktorí obetovali aj svoj voľný čas a perfektne pripravili súťažné družstvo.
Za úspešnú reprezentáciu žiakom ďakujeme a želáme im
veľa ďalších úspechov.
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IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV
Čože nás vo štvrtok čaká?
„Pasovanie za prváka.“
Po doterajšej tuhej práci
budú z nás ozajstní žiaci.
Len či sa nám podarí
zvládnuť všetky úlohy !

Spievať v cudzom jazyku,
čítať správne slabiku
s písmenkom spojiť obrázok
odpovedať na pár otázok,
povedať báseň krátku
strašilo Marka, Kubka, Kiku

Musím povedať už je to jasné!
Zvládli to všetky deti a boli veľmi, veľmi šťastné!
Dňa 10.10.2013 sa uskutočnila imatrikulácia prvákov
pod názvom „Pasovanie za prváka“. V tento deň sa
naši najmenší žiaci stali právoplatnými žiakmi našej
školy. Po prísľube každého žiaka, že si bude plniť
poctivo školské povinnosti, dostali medailu a čestný
diplom prváka.
Prajeme im veľa šťastia a len samé včeličky.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY MLADÝCH
ZÁCHRANÁROV CIVILNEJ OCHRANY
V školskom roku 2013 / 2014 sa uskutočnili 18.-19. septembra 2013, v Ústave špeciálneho zdravotníctva a výcviku
Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť.
Súťaže sa zúčastnilo 16 družstiev postupujúcich z krajských kôl súťaže v školskom roku 2012/2013 podľa postupových pravidiel .
Na majstrovstvá bolo pozvané aj hosťujúce družstvo z Maďarska a prvýkrát v histórii súťaží svoje družstvo postavila
aj sekcia krízového riadenia MV SR.
Zmiešané družstvá dievčat a chlapcov súťažili v disciplínach :
1. Civilná ochrana obyvateľstva (použitie ochrannej masky, improvizované prostriedky individuálnej ochrany,
evakuačná batožina, rozoznávanie varovných signálov)
2. Pohyb a pobyt v prírode ( orientácia na mape pomocou
buzoly, meranie vzdialeností na mape, odhad vzdiale
nosti v teréne, určovanie svetových strán v teréne)
3. Zdravotnícka príprava (správne ošetrenie bezvedomia,
otvorenej zlomeniny, tržnej rany, popálenín a telefonovanie na Linku tiesňového volania 112)
4. Hasenie malých požiarov (hasenie tzv. „džberovkou“
na cieľ)
5. Streľba zo vzduchovky (v polohe ležmo na sklápací

terč)
6. Testy (súbor otázok z CO, dopravnej, zdravotnej a protipožiarnej výchovy)
Topoľčiansky okres a Nitriansky kraj reprezentovalo družstvo z našej školy ZŠ s MŠ Veľké Ripňany . Zvíťazilo družstvo z nitrianskeho kraja, ZŠ Eötvösova Komárno. Druhé
miesto obsadila ZŠ s MŠ Veľké Ripňany z nitrianskeho kraja, v zložení : Kristína Beňová, Kristína Mazáková, Roman
Antalík a Martin Chaláni pod vedením pani učiteľky Ľubice
Mazákovej. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ
s MŠ P.U.Olivu Kátlovce.
Za úspešnú reprezentáciu našim žiakom ďakujeme a želáme im veľa ďalších úspechov.
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ÚDOLÍM RADOŠINKY
Radošinka. Niekto si môže pod týmto pojmom predstaviť
potok, tým starším napadne železnica. Či máme na mysli
bystrý potok alebo smutnú trať, je však úplne jedno. Pretože...
Motor si „pobubláva“ svoje monotónne blues. Že je všetko
v poriadku, potvrdzuje letmý pohľad na prístroje. Vonku je
príjemných 25 stupňov a my sme obklopení sýto-modrou
oblohou. 300 metrov pod nami je Nitra.
Vtáčou trasou sa blížime ku Zbehom. Z našej výšky je už
na prvý pohľad zrejmé, že názov obce nevznikol len tak
náhodou. Zbiehajú sa tu totiž železničné trate rovno zo
štyroch smerov – Leopoldova, Nitry, Topoľčian a Radošiny.
Ako by to nestačilo, pridáva sa aj potok Radošinka, ktorý sa
v týchto miestach vlieva do rieky Nitry.
Zastaviť sa nám nedá, a tak letíme severným kurzom ďalej.
Míňame Nové Sady – obec, ktorá je v porovnaní s ostatnými viac rozľahlá po mierne zvlnenom okolí.
Už hodnú chvíľu sa v diaľke rysujú kopce Považského
Inovca. Akúsi dominantu predstavuje vrch Marhát, ktorý je
z našej výšky ľahko rozpoznateľný.
Prelietame ponad Malé Zálužie a po pravej ruke sa nám
leskne rybník. Priamo nad ním neletíme zámerne. Chceme
sa vyhnúť možnej turbulencii, ktorá sa v teplých dňoch často vyskytuje nad vodnými plochami.
Trasu nášho letu následne krížia obce Kapince, Biskupová a Malé Ripňany. Na prvý pohľad ide o veľmi podobné
dedinky. S nenútenou ľahkosťou sa vkrádame do myslí
jednotlivých agronómov, ktorí rozhodujú o tom, čo a kam
zasiať.
Pod nami je všetko ako na dlani a my sa kocháme krásnou krajinou, kde žltý lán repky strieda zelenú pšenicu
a iné poľnohospodárske kultúry. Na poliach poľahky rátame
srnčiu zver, kdesi v kukurici zazrieme aj ležovisko diviakov.
Srdce poľovníka by zaplesalo.
Pred nami sú dve silá – neklamný dôkaz, že naberáme
kurz domova. Sú viditeľné už od Nitry, my im však začíname venovať pozornosť až teraz. Naskytá sa nám pohľad na

skutočne veľké poľnohospodárske družstvo. Iba v mysliach
si predstavujeme, aké to bolo keď, fungovalo ako celok.
Nad Ripňanmi robíme zopár okruhov. Veď sme doma!
Množstvo domčekov a spleť ulíc naznačuje, že prívlastok
„veľké“ je skutočne na mieste. Ako príslovie „sám vojak v
poli“ na nás pôsobí Vieska, ktorá sa hrdo týči na malom
kopčeku. Kúsok od nej je Kút a obďaleč Mara. Kedysi dávno v letných mesiacoch slúžila aj nám ako park oddychu
a zábavy.
Dosť bolo krúženia. Nechceme predsa vyľakať všetku
doma chovanú hydinu, a tak letíme ďalej.
Prelietame nad niečím, čo poteší srdce každého aviatika.
Behynské „práškarské“ letisko. Spomínam na svoj prvý
kontakt s oblohou. Kedysi, ako malý chlapec, som sa so
svojím bicyklom SOBI 20 zatúlal aj sem.
Práve sa striekala slnečnica a ja som sa ocitol na palube
práškovacieho Antonova An-2. Tou chvíľou som ostal trvalo
poznamenaný.
Dnes sú tu leteckí modelári. Kolegom neradi vírime vzduch,
a tak točíme doprava, na Behynce.
Opatrne sťahujem plyn, mierime priamo do stredu dediny.
Á no, hor sa na krčmu! Tú prelietame v nízkej výške s ostrou zatáčkou doľava – takzvaný „low pass“. Pridávam plyn,
začíname stúpať a smerujeme lietadlo na Radošinu.
Pod nami sa rozprestiera jedna z najznámejších slovenských obcí. Z vtáčej perspektívy však nie je ničím výnimočná. Hľadáme miesto, kde vyviera potok, ktorý sme počas
celého letu sledovali. Tu je!
Priamo pod nami, kúsok od železnice, pre ktorú okolité
kopce znamenajú koniec. Tak isto ako táto trať končí v Radošine, tak sa končí aj rozprávanie o tom, ako náš kraj vidia
vtáci. Náš let síce pokračuje až do Trenčína, no o tom až
nabudúce.
(snímky z letu na strane 36, foto M. Oravec)
M.O.

MEMORIÁL KOLOMANA SLIMÁKA 2013
Vrcholovým skúškam stavačov dodala slávnostný punc prí- jatím tradične prevzala Slovenská kynologická jednota
tomnosť potomkov legendárneho kynológa.
a Medzinárodná kynologická federácia FCI. Na otvorení sa
prvý raz v kompletnej zostave zišli aj priami potomkovia výSedemnásty ročník Memoriálu Kolomana Slimáka 28. znamnej osobnosti – synovia Igor a Ľubomír, dcéra Jarmila,
a 29. septembra v kraji pod Marhátom zorganizovalo PZ ale tiež vnuk Ivan Slimákovci.
Havran I. Radošina v spolupráci s PZ Dolina Veľké RipňaLosovanie v piatok večer sa uskutočnilo v zariadení
ny, Klubom chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov Pivnica v Radošinej, kde bolo aj ubytovanie rozhodcov
a OkO SPZ Topoľčany. Záštitu nad medzinárodným podu- a niektorých súťažiacich. Zahájenie sa konalo v amﬁteátri pri
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poľovníckom dome PZ Radošina. Tešilo sa pomerne veľkej
účasti priaznivcov poľovníckej kynológie. Na štart nastúpilo
18 súťažiacich. 13 bolo zo Slovenska a 5 z Českej republiky.
Samotné preteky sa konali v okolí vodnej nádrže vo Veľkých
Ripňanoch, ktorú organizačne na výbornú zvládli členovia
PZ Dolina vo Veľkých Ripňanoch.
V plemennej skladbe prevládali NKS ktorých bolo 8, ďalej
boli medzi štartujúcimi 3 NDrS, 2 ČF, 2 POI, 1 NDlS, 1 WKS
a jeden slovenský hrubosrstý stavač.
Súťaž ukončilo iba 7 stavačov . Najviac psov vypadlo na
pokoji pred pernatou zverou. Nás teší, že súťaž ukončilo
6 NKS. Ak k tomu pripočítame jedného NKS ktorého majiteľ
odvolal. Tak spomedzi NKS vypadol iba jeden pes.
Najviac bodov nakoniec získal Jas z Dubovských luhov
v. Ján Kolenič ktorý získal titul Víťaz MKS 2013, CACIT,
CACT a cenu za najlepšiu prácu v lese.
Na druhom mieste sa po nenápadnom ale výbornom výkone
umiestnila suka Bela z Radatinky v. Ladislav Brunclík , ČR.
Najlepšiu prácu v poli ukázal NKS Brutus z Tomešova dvora
/ v. Ing. J. Telepun/ a ocenenie za najlepšiu prácu na vode
získal ďalší NKS Gor od Blavy v. Vlastimil Polakovič. Táto
dvojica dosiahla vysoký počet bodov / 482 b./ ale nezvládla
disciplínu prinášanie líšky cez oprekážku ktorá ich hodila do
tretej ceny.
Výsledky MKS 2013:
• 1, Jas z Dubovských luhov, NKS v. Ján Kolenič, 493 b. I.
cena, najlepší les, Víťaz MKS 2013, CACIT, CACT,
• 2, Bela z Radatinky, NKS, v. Ladislav Brunclík ČR, 472
b. I. cena, R CACIT, R CACT
• 3, Brutus z Tomešova dvora, NKS, v. Ing. Jozef Telepun
470 b. I. cena. Najlepšie pole,
• 4, Fortune z Dropieho dvora, NKS, v. B. Ábelovský 462
b. I. cena
• 5, Adar Tríbečské vrchy, ČF, v. Juraj Herák 456 b., II.
cena,
• 6, Gor od Blavy, NKS, v. Vlastimil Polakovič, 482 b., III.
cena, najlepšia voda,
• 7, Dorka z Vištuka, NKS, v. Štefan Macák, 463 b., III.
cena,
Koloman Slimák - Nestor slovenskej kynológie
Koloman Slimák (* 19. december 1903, Bošáca - † 18.
september 1996, Nové Mesto nad Váhom), bol známy kynológ – chovateľ, šľachtiteľ, poľovník, rozhodca exteriéru
aj výkonu. Počas svojej kariéry bol považovaný za jednu
z najuznávanejších autorít v slovenskej kynologickej praxi.
Doteraz sa považuje za legendu slovenskej kynológie.
Takmer celý život pôsobil v Novom Meste nad Váhom.
Celý svoj život venoval prírode a chovu rôznych plemien
poľovných psov. Svojim aktívnym pôsobením sa zaslúžil
o rozkvet poľovnej kynológie na Slovensku a o chov mno-

hých poľovných plemien u nás (napríklad weimarského stavača, maďarského drôtosrstého stavača, českého fouska,
atď.). Od roku 1933 prevádzkoval legendárnu chovateľskú
stanicu „Z Považia“, v ktorej odchoval stovky jedincov rôznych poľovných plemien. Do dejín kynológie sa však zapísal
predovšetkým ako otec dvoch našich národných plemien –
slovenského kopova a slovenského hrubosrstého stavača.
Koloman Slimák stál pri zrode prvej plemennej knihy a prvého plemenného štandardu.
Venoval sa však predovšetkým stavačom. Podujal sa
vyšľachtiť hrubosrstú variantu weimarského stavača, ktorá
by niesla všetky výborné pracovné vlastnosti tohto plemena,
avšak bola by lepšie vybavená pre nepriazeň počasia a lesné podmienky. Hrubú srsť dosiahol prekrížením s nemeckým
drôtosrstým stavačom a českým fouskom. Nemecký Klub
chovateľov weimarských stavačov túto variantu však neuznal, preto Koloman Slimák a ďalší slovenskí kynológovia
pokračovali v šľachtení oddelene od pôvodného plemena
a dosiahli zápis nového samostatného plemena v FCI - slovenského hrubosrstého stavača.
V rokoch 1938 - 1951 riadil poľovnícku kynológiu na Slovensku, viedol plemennú knihu, organizoval skúšky, výstavy
a kurzy výcviku. V oblasti kynológie aj publikoval. Popri mnohých odborných článkoch stojí za špeciálnu zmienku jeho
kniha Poľovné psy. Koloman Slimák vypracoval skúšobné
poriadky pre jarné a jesenné skúšky stavačov.
Koloman Slimák v roku 1948 usporiadal na počesť Josefa Kadleca, jedného z prvých priekopníkov slovenského
chovu čistokrvných poľovných psov, prvý memoriál. Tento sa
neskôr usporadúval pravidelne.
V súčasnosti sa práve na počesť Kolomana Slimáka
každoročne usporadúva Memoriál Kolomana Slimáka, ako
vrcholné podujatie pre chovateľov stavačov. Už počas jeho
života sa konali tri ročníky súťaže o pohár Kolomana Slimáka (1993, 1995 a 1996).
Za rozvoj poľovníckej kynológie, ale aj drobnochovateľstva bol Koloman Slimák ocenený viacerými vyznamenaniami. Medzi najvýznamnejšie patrí Zlatá plaketa 1. stupňa
Slovenského zväzu drobnochovateľov (1979), odznak Zlatého kamzíka (1984) a Pamätná medaila Svätého Huberta in
memoriam (2000).
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ČERVENE MAKY
Osem miliónov zabitých vojakov a ďalších 21 miliónov zranených a zmrzačených, to je bilancia prvej svetovej vojny,
prvého masového konﬂiktu 20. storočia.
Každoročne ju 11. novembra pripomína Deň vojnových veteránov. „Posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne
vo Francúzsku, ktoré ukončilo prvú svetovú vojnu, bola vystrelená 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte,“
Krátko po skončení vojny bol 11. november ustanovený za
Deň vojnových veteránov. „V krajinách Commonwealthu si
11. november pripomínajú pod oﬁciálnym názvom Remembrance Day (Deň pamäti) a tiež aj ako Poppy Day (Deň
červených makov), v Spojených štátoch ako Veterans Day
(Deň veteránov), vo Francúzsku či Belgicku ako Jour del
Armistice (Deň prímeria), alebo tiež pod názvom Jour du
Souvenir (Deň pamäti), v Holandsku ako Wapenstilstandsdag (Deň prímeria).“
Symbolom útrap prvej svetovej vojny sa stal kvet divého
červeného maku, na základe básne „In Flanders Fields“
kanadského vojenského lekára podplukovníka Johna
McCrae. „Zvlášť sa ho dotkla smrť priateľa, poručíka Alexisa Helmera z Ottawy, zabil ho výbuch granátu 2. mája
1915,“ Očitý svedok podľa neho opísal, že „toho rána, keď
vial jemný východný vietor, sa červené maky medzi hrobmi
akoby vlnili“.
John McCrae reagoval napísaním básne, ale papierik
s ňou zahodil. Okoloidúci dôstojník ho však zdvihol a poslal do Anglicka. Časopis Punch publikoval báseň 8. decembra 1915. Tradície nosenia červeného maku sa však
John McCrae nedožil, zomrel 28. januára 1918 v Britskej
vojenskej nemocnici pre dôstojníkov č. 14 vo Wimereux,

neďaleko Boulogne vo Francúzsku vo veku 45 rokov.
Na poliach ﬂámskych – voľný preklad básne Johna McCrae
Na poliach ﬂámskych divé maky rastú,
tam medzi krížmi, v rade za radou.
Tu ležíme. Hore medzi zorou,
je možno počuť spievať škovránkov,
tu dole kanóny len svoju pieseň revú.
My už však nevstaneme a je to možno v zdaní,
že včera ešte žili sme a boli milovaní.
Teraz len tíško ležíme na poliach ﬂámskych.
Náš boj však zase iní prevezmú.
Do vašich rúk dáme my teraz svoju
horiacu pochodeň a vy ju poneste vdiaľ.
Keby vám zhasla, spomeňte na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len maky porastú na poliach ﬂámskych.

DAROVANIE KRVI
Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Vaše
rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. Darovanie krvi je jednou
z činností Slovenského Červeného kríža, ale hlavnou úlohou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi. Všetky tieto aktivity sa organizujú formou projektov
a kampaní zameraných na darovanie krvi v spolupráci
s Hematologicko - transfúznymi oddeleniami a Národnou
transfúznou službou SR. Aj v našej obci sú ľudia, ktorých
tieto ciele oslovili a ktorým Červený kríž udeľuje za počty
darovaných odberov Janského plakety – (diamantovú,
zlatú, striebornú, bronzovú) a najvyššie ocenenie za 100
a viac odberov krvi je plaketa Prof. MUDr. Jána Kňazovického, ktoej držiteľom bol v histórii našej obce jediný

darca a to nebohý Jozef Ončák, ktorý túto plaketu dostal
12.11.2010.
Držiteľmi zlatej Janského plakety je: Oskar Michalík,
Ladislav Tarda, František Bílený, Rudolf Lendel, Eduard
Kupec, Miroslav Chalupka, Ing. Marián Šiška.
Držiteľom striebornej Janského plakety sú: Margita
Valková, Róbert Plšek, Jozef Rybanský, Rudolf Gogola,
Ľubomír Stručka, Peter Belobrad, Milan Hanzlík (Poštová),
Milan Hanzlík (Mládežnícka), Ján Pavlovič, Anton Pagáč,
Ing. Miroslav Gálik, Norbert Pagáč, Peter Chaláni.
Držiteľmi bronzovej Janského plakety sú: Anton Vašina,
Milan Mikula, Milan Pecháč, Karol Grolmus, Ján Sopka,
Ľudovít Urminský, Vladimír Doležay, Anna Pecháčová,
Alena Oravcová, Ľudevít Hlobík, Miroslav Kubík, Vladimír
Jančovič, Marián Vlasák, Imrich Gálik, Vladimír Futroš, Jo-
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zef Hanzlík, Helena Mlíková, Rastislav Krajčovič, Klaudia
Hanzlíková.
Novými ocenenými v tomto roku sú:
Jozef Hubinský (nar. 1971)– strieborná Janského plaketa
MIroslav Lesay (1985) – strieborná Janského plaketa
Michal Lesay (1987) – strieborná Janského plaketa
Pavol Antalík (1985) – bronzová Janského plaketa
Ing. Radovan Balážik (1981) – bronzová Janského plaketa
Obec Veľké Ripňany ďakuje všetkým darcom krvi, ktorí sa

takto rozhodli pomáhať všetkým tým, ktorí to potrebujú.
V našej obci prebieha v týchto dňoch znovuzaloženie pobočky Červeného kríža. Ak chcete pomôcť pri jej znovuoživení a zapojení mladej generácie do tohto hnutia prihláste
sa na Obecnom úrade. Obec Veľké Ripňany organizuje
novú tradičnú „Valentínsku kvapku krvi“, ktorá sa uskutoční
v mesiaci február 2014 v kultúrnom dome (presný termín
oznámime vopred). Príďte a podporte túto akciu, ktorá znamená pre veľa ľudí veľmi veľa.

DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
Dňa 16.10.2013 sa všetci žiaci Základnej školy vo Veľkých
Ripňanoch v spolupráci s Obecnou knižnicou vo Veľkých
Ripňanoch zúčastnili na predstavení – Alica v krajine
zázrakov. Nezabudnuteľný zážitok si odniesli žiaci 1. – 9.
ročníka, v počte 231 žiakov.
Deň školských knižníc - pondelok 28.10.2013
Obecná a školská knižnica Veľké Ripňany v spolupráci
so Základnou školou Veľké Ripňany uskutočnili podujatie
s názvom: Les ukrytý v knihe. Zúčastnili sa všetky triedy na 1.stupni. Pani učiteľky a pani knihovníčka zapojili
111 žiakov do rôznych aktivít: Hlasné čítanie z knihy:
Keď pôjdeš horou od Ľuda Ondrejova o deti čítali o našich stromoch ako je: dub, gaštan, topoľ, agát, vŕba. Pani
knihovníčka rozprávala deťom o stromoch, rastlinách
a zvieratkách, čo žijú v lese a ako sa máme v lese správať.
Všetci spoznávali naše stromy – listy. Zážitkovým čítaním
pani knihovníčka podala rozprávku od Miroslavy Kilianovej:
Ako zajko Bobo začal hovoriť pravdu. Žiakov zaujal aj
príbeh O Tomášovi a Alici, ktorí spoznávali obyvateľov lesa.
Deti sa tešili hádankám aj príbehu o Slimákovi a medveďovi a za odmenu dostali cukríky a pekne sa poďakovali.
V niektorých triedach deti urobia ilustrácie o stromoch.
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RÍMSKOKATOLÍCKA ŠKOLA – ĽUDOVÁ ŠKOLA, „DOLNÁ ŠKOLA“
To sú názvy, ktoré poznajú „staršie ročníky“ našich
obyvateľov, ale aj pamätníkov, ktorí túto školu navštevovali. Na mieste tejto školy stojí dnes nová rímskokatolícka fara. Pozrite si tieto fotograﬁe a trošku
zaspomínajte.
Fotograﬁa č. 1 je z 30-tych rokoch a je na nej ľudová
škola a za ňou budova „chudobinca“
Fotograﬁa č. 2 je tiež z tohto obdobia, vpravo je
budova č.2 ľudovej školy, kde bol aj učiteľský byt. Tí
neskôr narodení si ho pamätajú ako dielne pracovného vyučovania, v pozadí je rímskokatolícka fara.
Zaujímavosťou sú dreváky, ktoré majú obuté niektoré
z detí
Fotograﬁa č. 3 je zo 60-tych rokov a zachytáva
obidve budovy“ dolnej školy“. V pozadí kostol Jána
Nepomuckého. Zaujímavosťou je posypový materiál
– kopa škváry, na ktorej sa veľa z nás hrávalo, čo si
dnes už nevieme ani predstaviť. Fotograﬁe č. 2 a 3
nám daroval Eduard Budke, ďakujeme.

Fotograﬁa č. 1

Fotograﬁa č. 3

Fotograﬁa č. 2

ÚSPEŠNÍ ŽIACI NAŠEJ ŠKOLY - ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
Cezpoľný beh /Meluš, Macháčová/: Erik Radosa, Peter
Stankovský, Denisa Dubná, Veronika Fančovičová
Basketbal – skupina /Meluš/: Šimon Pánik, Martin Borbély,
Roman Antalík, Matúš Paška, Roland Oláh, Adam Vavreček, Martin Hlavenka, Jakub Vanžura
Malý futbal /Meluš/ : Sebastián Ozimák, Peter Stankovský,
Adrián Sopka, Roman Urminský,Adrián Pagáč, Dominik

Burda, Matúš Štetka, Simon Glos
COCA COLA Cup /Meluš/: Roland Oláh, Matúš Paška,
Adam Vavreček, Marcel Fábry, Adam Ivan Mizerák, Martin
Borbély, Peter Stankovský, Martin Chaláni, Šimon Pánik,
Sebastián Svorad, Radovan Riečičiar, Juraj Stankovský
postup zo skupiny
Streľba zo vzduchovej pušky /Mazáková/, Majstrovstvá

29 strana
okresu:
Roman Antalík 4.miesto, Martin Chaláni 9.miesto, Monika
Jakubičková 1.miesto, Kristína Mazáková 1. Miesto, Kristína Beňová 1.miesto, Družstvo: Kristína Mazáková, Kristína Beňová, Roman Antalík 1.miesto, Majstrovstvá kraja
4.miesto
Vybíjaná /Bartová/ Natália Pechová, Denisa Halvelandová, Natália Janičová, Sabína Kuricová, Dália Sedliaková,
Dominika Kovačiková, Tereza Ondrejková, Adriana Urminská, Zuzana Greždová, Natália Štetková, Lauria Wolfová,
Silvia Pavlovičová 3.miesto
Majstrovstvá okresu v atletike /Macháčová/ družstvo:
Silvia Pavlovičová , Barbora Králová, Zuzana Grežďová,
Vanessa Mancovičová, Natália Frťalová, Diana Ferkovičová, Klaudia Fábryová, Pavlína Knížatová - 5.miesto, Silvia
Pavlovičová beh na 60 m 3.miesto., Barbora Králová vrh
guľou 2.miesto
Majstrovstvá okresu v atletike /Meluš/- družstvo: Martin
Borbély, Jakub Vanžura, Erik Radosa, Sebastián Svorad,
Peter Stankovský, Matúš Paška, Roman Antalík, Martin
Hlavenka – 5. miesto
Jakub Vanžura, 2.miesto
Dejepisná olympiáda /Jančovič/okresné kolo: Kristína
Mazáková, 1.miesto, Kristína Beňová 10. miesto, Martin
Borbély 4.miesto, Krajské kolo: Kristína Mazáková 4.miesto
Geograﬁcká olympiáda /Mráziková Bujnová/: Veronika
Fančovičová, Sebastián Ozimák, Erik Maják, Zuzana Greždová, Alžbeta Urbaničová
Hviezdoslavov Kubín /Mazáková, Bartová, Fallová/ : Sabína Ozimáková 3.miesto, Simon Novosad, Dalia Sedliaková 2. miesto, Kristína Mazáková 3.miesto
Šaliansky Maťko /Šurkalová, Hubinská, Mazáková/: Silvia
Blahová, Barbora Gallová, Dalia Sedliaková
Biologická olympiáda, kat. E /Chotárová/ okresné kolo:
Zuzana Greždová 4.miesto, Júlia Pogádiová, Patrícia Fančovičová 2.miesto, krajské kolo 9.miesto
Pytagoriáda P3, P4, P5 /Petrovská, Hubinská, Lištiaková/:
Stanislav Suchoň, Barbora Gallová 3. miesto, Soňa Klostermanová, Veronika Fančovičová, Ján Hubinský
Pytagoriáda P6, P7, P8 /Chromíková, Lištiaková/ : Marek
Chalupka, Sebastián Ozimák , Andrej Suchoň, Natália Frťalová
Matematická olympiáda /Lištiaková, Chromíková/ okresné kolo: Roman Urminský, Sebastián Ozimák 2. miesto,
Marek Chalupka, Tomáš Plešivka, Martin Plešivka, Martin
Borbély, Júlia Pogádiová, Patrícia Fančovičová
Matematický klokan /Fallová,Lištiaková, Chromíková/:
Šampión školy: Sabína Ozimáková, Sára Mikulášová, výborný: Erik Maják
Mladý záchranár SMZCO /Mazáková/ družstvo: Kristína
Beňová, Kristína Mazáková, Roman Antalík, Martin Chaláni 1.miesto, kraj – družstvo: 1.m. postup na celoslovenské

kolo
družstvo: Monika Jakubičková, Veronika Fančovičová,
Sebastián Svorad, Richard Prochádzka, Andrej Svorad 4.
miesto
Biologická olympiáda F /Chotárová, Hubinská M./: družstvo: Jakubičková Monika, Lakatová Denisa, Fančovičová
Veronika, Nováčiková Alexandra, Nehéz Patrik -1 miesto
družstvo: Gallová Barbora, Radosová Dominika, Frťala
Samuel, Pániková Blanka, Falis Jakub – 1.miesto
Literárne súťaže: Veronika Hubinská - Úspešné umiestnenie prác : Medziriatky - práca patrila medzi najlepšie,
Hodžov novinársky článok - strieborné pásmo, súťaž Dominika Tatarku
Výtvarné súťaže šk.r. 2012/2013
/ Pripravovali pani učiteky 1. – 4. ročníka /
1. Veda a technika – Veronika Fančovičová,
2. Vianočné pohľadnice –
3. Čokoládovňa – Mozolová Vanessa, Gallová Barbora,
Klostermanová Soňa, Zacharová Natália, Leczová Sabína,
Hanúšková Alžbeta, Radosová Dominika, Vašinová Vanesa, Hlavenková Lucia
4. Pošta, vianočné kresby – Švecová Viktória, Mozolová
Vanessa, Gallová Barbora, Leczová Sabína, Radosová
Dominika, Hlavenková Lucia
5. Vták roka 2012 – Zuzana Moravčíková, VI.A
6. Voda zdroj života – Zuzana Moravčíková, Veronika Fančovičová, Lucia Chalániová, Simona Škorvagová
7. Európa v škole – Zuzana Moravčíková, Bibiana Geršiová, Cigáňová, Barbora Gállová,
8. Edukatis – práce integrovaných žiakov – Matúš Polák,
Adriana Minariková, Jozef Kukla
9. Vesmír očami detí – Moravčíková, Pavlovičová, Grmanová, Švecová, Vanessa Kluková, Viktória Jakubičková,
Michal Urbanič, Švecová,
10. Coca cola – recyklátor – Klaudia Fábryová, Veronika
Vlasáková, Veronika Hubinská, Paulína Knížatová,
11. Dielo tvojich rúk – Zuzana Moravčíková,
12. Fullova ruža – Zuzana Moravčíková, Silvia Pavlovičová,
13. Cyril a Metod – Viktória Švecová, Zuzana Moravčíková,
Lucia Chalániová, Alexandra Novačiková, Lucia Plešovská,
Vesmír očami detí /Múčková/ – Terézia Grmanová 3.miesto
Fullova ruža /Múčková/ - Zuzana Moravčíková 3. miesto
Fullova ruža - teleprojekt /Chotárová/ -Kristína Mazáková
1.miesto
Pri tejto príležitosti Obec Veľké Ripňany udelila čestné
uznanie týmto úspešným žiakom:
Jakub Candrák, Veronika Hubinská, Kristína Beňová, Kristína Mazáková

30 strana

RIPFEST- 20.7.2013
Už po šiestykrát sa Veľké Ripňany stali dejiskom jednodňového hudobného festivalu RIPFEST. Na tréningovom
futbalovom ihrisku odohrali 20. júla 2013 koncerty slovenské skupiny Gladiator, Slobodná Európa, Zoči Voči, Smola
a Hrušky, Arzén, Wadda, The Paranoid, Grobiani a Story.
Na festivalom pódiu sa v rámci minulých ročníkov vystriedala špička slovenskej hudobnej scény Desmod, Zuzana Smatanová, Gladiator, Katka Knechtová, bratia Táslerovci, Kristína ale aj Ivan Mládek so svojim Banjo Band-om.
Tento rok to bolo inak. Program bol postavený jednak na

známych menách našej hudobnej scény, ale šancu predstaviť sa širšiemu publiku dostali aj mladé skupiny z regiónu Nitra, Topoľčany, Piešťany, Hlohovec.
Aký bol ročník 2013 si každý účastník festivalu RIPFEST 2013 urobil na mieste. Za vlaňajšou rekordnou účasťou za zaostalo vo všetkých smeroch. Robiť v dnešnej
dobe festivaly je niekedy na hranici únosnosti usporiadania
takejto akcie. Agentúra Duna, ktorá bola hlavným organizátorom akcie a aj zostavovateľom hudobnej produkcie
stavila na mladé kapely. Nezabúdajme však, že celá koncepcia „nášho festu“ je aj o stretávaní sa ľudí, či to bude
so známymi kapelami alebo ako v počiatočných ročníkoch
aj „o jednej kapele“. Zvážme kritiku, pretože „po vojne je
každý generál“ a buďme hrdí na to, čo sa nám za tie roky
s festivalom podarilo. Ak by sme mali pocit, že festival je
niečo rušivé, čo nás nebaví a neuspokojuje, tak je na čase
skončiť, prípadne preladiť na „inú frekvenciu.“

HLAVINA OPÄŤ U NÁS - AKO BOLO
1.decembra 2013 sa predstavila Hlavina – Divadlo
z Radošiny v kultúrnom dome vo Veľkých Ripňanoch s divadelnou hrou autora a režiséra Stanislava Štepku – AKO
BOLO. Choreograﬁu spracovala Kristína Jančovičová, hud-

bu zložil Juraj Haško. Účinkovali: Mária Escherová, Boris
Bačík, Bačíková, Kristína Jančovičová, Martina Krištofová,
Martin Mihálik, Michaela Urbánková, Matej Močko, Jozef
Kučera, Marián Oravec, Ondrej Turan.
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Vodorovne
A.TRETIA ČASŤ TAJNIČKY – B. detský pozdrav – družica – dalo osivo do pôdy - C. ruský jelšový les –
uteš – skaly –ŠPZ Klatovy - D. nárek po anglicky – značka cigariet – poľské ženské meno – Slovenská
akadémia vied – E. historické mesto v Turecku- povestná veľkoripnianska krčma – básnická spojka. –
F. rumunský hudobný nástroj – farebné dlhé tričko s dlhými rukávmi – metropola Senegalu. – G. – mesto
i rieka v Indonézii – zložka živice – somár po angl. – poľská operná speváčka – H. – čínske mužské meno –
polkruhový výklenok v chráme – nádoba na varenie gulášu – semitský boh – I. – alegoria – kňaz v katedrále
– stará čínska ﬂauta – J. – ZAČIATOK TAJNIČKY
Zvisle
1.DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY. – 2. ŠPZ Brna – typy lekárov – americký národný park skr. – 3. - časť noža
– rod vtákov – nedorozumenie – 4. –kliatba po maďarsky – staroegyptská správna jednotka – správna
– 5. – nekúr, po česky – taliansky súhlas – česká automobilka – 6. – praplazma – olejnatá rastlina – MPZ
Talianska, Nemcka a Japonska – kultúrny dom skr. – 7. – rieka v Rusku – ruský fyzik – holandský názov pre
liter – 8. – káblová televízia skr., - veslo po angl. – írska bohyňa blahobytu – starí gréci – 9. – na čestnom
mieste – české dráhy skrát. – kráter na mesiaci – 10. – slezina, lek. – zdochlina po nemecky – značka
televízorov – 11. – stužený tuk – pohorie v Rumunsku – preš – 12. – spojka – vtipný zábavný program –
model fóru – 13. – UKONČENIE TAJNIČKY.
Pomôcky: OLS, IPSOS, NAI, ASS, REL, ÁTOK, YLEM, ŠIŠ, UNA, SARI, UTA, NOM
I.Močko
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ŠFM - ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS

a modernizáciu základnej infraštruktúry a skvalitnenie
životného prostredia.
Cieľom projektu je zvýšenie kvality života v obci
Prijímateľ ﬁnančnej pomoci:
Veľké Ripňany zabezpečením odvádzania a čistenia
Obec Veľké Ripňany
odpadových vôd pomocou dobudovania stokovej siete, na ktorej sa budú nachádzať čerpacie stanice
a kanalizačné prípojky. Na novovybudovaný kanaliNárodný kontaktný bod:
začný systém odvádzania a čistenia odpadových vôd
Úrad vlády Slovenskej republiky
bude v roku 2015 napojených 89% z celkového počtu
Švajčiarsko v priebehu piatich rokov (2008-2012) po- obývaných domov v obci Veľké Ripňany.
skytlo Slovenskej republike približne 44,57 mil. EUR.
Celkovým cieľom poskytnutia týchto prostriedkov je Celková hodnota projektu:
prispieť k znižovaniu hospodárskych a sociálnych roz- 4 556 777,00 EUR
dielov v rámci rozšírenej Európskej únie.
Zhotoviteľ stavby:
Národným kontaktným bodom (NKB) pre Program Vodohospodárske stavby a.s.Bratislava
Stanislav Orovnický VODOSTAV Zlaté Moravce
švajčiarsko-slovenskej spolupráce je Úrad vlády SR.
Táto podpora je zameraná predovšetkým na obnovu
Názov projektu:
Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany 2.etapa

ÚSPECH, KTORÍ NEPRICHÁDZA KAŽDÝ DEŇ.
Takto by sme mohli nazvať projekt „Kanalizácia a ČOV
Veľké Ripňany 2. etapa“. Ale čo všetko predchádzalo
tomu, aby sa stal úspešným v širokej konkurencii projektov z celej Slovenskej republiky ? Čo je ŠFM (Švajčiarsky
ﬁnančný mechanizmus) ? Je to predovšetkým a hlavne
pomocná ruka pre našu obec. Švajčiarsko poskytlo Slovenskej republike celkom 66,866 miliónov švajčiarskych
frankov (približne 44,570 miliónov EUR) v priebehu piatich rokov (2008 - 2012). Tieto prostriedky sú časťou
švajčiarskeho príspevku poskytnutého desiatim novým
členským štátom EÚ, ktoré do EÚ vstúpili 1. mája 2004.
Celkovým cieľom Švajčiarskeho príspevku je prispieť
k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie. Rámcová dohoda medzi Slovenskom a Švajčiarskom bola podpísaná 20. decembra
2007. Prvé výzvy na predkladanie žiadostí a priame zadania sa realizovali v priebehu roka 2009. V roku 2009 sme

zaregistrovali túto výzvu a začal sa boj s časom na vytvorenie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia.
Národným kontaktným bodom pre Program švajčiarsko
– slovenskej spolupráce je Úrad vlády Slovenskej republiky. Aby sa zjednodušila spolupráca medzi Slovenskom
a Švajčiarskom, bola zriadená Kancelária švajčiarskeho
príspevku (Swiss Contribution Ofﬁce) v rámci švajčiarskeho veľvyslanectva v Bratislave. Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného
prostredia sú hlavnými zameraniami v rámci tejto oblasti
podpory. Na jednej strane, aby sa zvýšila životná úroveň
a podporil udržateľný hospodársky rozvoj, boli podporené
projekty zamerané na skvalitnenie spracovania komunálnych odpadových vôd. Na druhej strane, Švajčiarsko
poskytlo prostriedky na opatrenia s cieľom ochrany prírody a udržateľné fungovanie ekosystémov. V rámci Výzvy
2009-02 na predkladanie Žiadostí o nenávratný ﬁnančný
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príspevok v kvalite Konečného návrhu projektu pre oblasť
zamerania „Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia“ sa aj naša obec
Veľké Ripňany úspešne zúčastnila tejto výzvy predložením projektu: „Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. etapa“ číslo projektu: 5283/2010/ORIŠFM, Prioritná oblasť:
Životné prostredie a infraštruktúra, Oblasť zamerania:
Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia.
Viem, že veľa obyvateľov obce bolo nedočkavých, našlo
sa aj veľa skeptikov, ktorí neverili tomu , že by to „mohlo
výjsť“ . No podarilo sa a tak dobrá práca tých, ktorí sa
podieľali na tomto projekte zatiaľ len na papieri slávi teraz
úspech. Za tie štyri roky od výzvy 2009, podanie žiadosti
a štúdie, konečného návrhu projektu v roku 2011, podpísania zmluvy o ﬁnancovaní v roku 2012 prišiel jeden
z najťažších orieškov projektu a to zvládnuť verejné
obstarávanie a uzatvoriť zmluvu, zmluvu výhodnú pre
obec s dodávateľom stavebných realizačných prác a to
3.12.2013. Od tohto termínu do 29 mesiacov musí byť
realizácia projektu. Finančná čiastka a to viac ako 4,5

milióny euro je obrovská a tak naša spoluúčasť vo výške
2 % je pre nás tá najväčšia z výhod, ktorou bude obec
z tohto projektu proﬁtovať. Myslím si, že za posledných
desať rokov prešla naša obec veľkými zmenami, ktoré si
akiste nechce priznať iba ten, čo to nechce vidieť. Vážme
si prosím úsilie všetkých tých, ktorí sa o tento hospodársky rast obce postarali, pretože takáto investícia „príde
iba raz za život“.
Teší ma, že slávnostný začiatok stavby za účasti všetkých
zmluvných strán – Úradu vlády SR, Švajčiarskeho veľvyslanectva v SR, Obce Veľké Ripňany a dodávateľských
organizácií sa uskutoční 17.12.2013. Verím, že projekt
odkanalizovania obce a spravovanie kanalizačného systému Obcou Veľké Ripňany, bude úspešné a že stavebná
činnosť, ktorá bude v najbližších dňoch v obci prebiehať
nebude veľkou záťažou pre nás jej obyvateľov. Prosím
Vás o pochopenie a strpenie tejto činnosti, nakoľko sa
bude pristupovať ku každej prípojke a prečerpávacej stanici individuálne, tak aby slúžila pre Vás jej obyvateľov.
Jozef Krištof

80. VÝROČIE FUTBALU
V roku 2013 oslávila naša spoločnosť významné politicko-spoločenské výročia. O to radostnejší je aj fakt, že
aj my vo Veľkých Ripňanoch, si v tomto roku pripomíname
vzácne jubileum – 80. Výročie založenia organizovanej telovýchovy a športu.
Jubileá bývajú obyčajne príležitosťou obzrieť sa za sebou. Zhodnotiť s odstupom rokov to, čo sme urobili, alebo
chceli urobiť. Preto pri tejto príležitosti, 80-teho výročia organizovanej telovýchovy a športu v našej obci sa chvíľu
zastavme a vo svojich mysliach si premietnime to, čo sa
na poli športovom ale i kultúrno-spoločenskom udialo.
V prvom rade treba podotknúť, že nebolo toho málo. Pekné
úspechy dosiahli futbalisti, keď v roku 1972 postúpili do I.A
triedy.
Dobré výsledky dosiahli aj ďalšie naše oddiely: stolného
tenisu, jazdecký oddiel.
Vybudovali sme nové kabíny, ohradili ihrisko a postupne sa dokončil celý športový areál. Niekoľkokrát nás potešil
aj divadelný krúžok, ktorý si svojimi vystúpeniami získal
srdcia divákov nielen doma, ale aj v okolitých obciach.
Pri tejto príležitosti je nutné zdôrazniť, že športovci sa

vždy aktívne podieľali na hospodárskom
a spoločenskom rozvoji obce.
Nesplnil sa jeden z hlavných cieľov
výboru a hráčov OFK a to: Postup nášho „A“
mužstva do majstrovstva okresu, pri príležitosti „80-teho
výročia futbalu v obci“. Cieľ bol splniteľný, no neúspešný
záver súťaže a nezvládnutie niektorých zápasov bolo výsledkom, že sme neuspeli, hoci do vyššej súťaže postupovali dve mužstvá. Kde sa stala chyba a nezodpovednosť,
nech zvážia samotní hráči a tréneri.
Za tých uplynulých 80 rokov sa veľa zmenilo. Dnešná
mladá generácia má iné podmienky na kultúrne a športové
vyžitie sa. Myslíme si však, a vy nám dáte iste za pravdu,
že každé vedenie našej TJ urobilo vo svojej dobe kus práce preto, že šport a najmä futbal ako taký úplne nezanikol,
ale aby sa dostával na vyššiu úroveň.
Začiatky telovýchovy a športu vo Veľkých Ripňanoch
sa datujú od roku 1933. Vtedajší oddiel ŠK – Športový klub
– hoci bol v ťažkej hospodárskej situácii, sa snažil vytvoriť aspoň základné podmienky pre vytvorenie obľúbeného
športu – futbalu, ktorý u nás nezanikol, ani počas duhej
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svetovej vojny.
„Najbohatšie roky v histórii“. Pod týmito titulkami sa
v novinách objavovali články o dosiahnutých veľkoripnianskych športovcov. A boli to skutočne plodné roky, nielen
na úseku športu, ale aj kultúrno-spoločenskom a budovateľskom.
Pripomeňme si aspoň tie „naj“ úspechy, na ktoré by
sme nemali zabúdať a ktoré by mali byť ako vzor pre ďalšie
generácie.
V roku 1933 vznik a začiatok telovýchovy a športu
v našej obci. V roku 1965 naše „A“ mužstvo postúpilo do
majstrovstva okresu. Raritou tohto roku bolo že v mužstve
sa vystriedalo 36 hráčov. V roku 1969 postup do vytúženej
krajskej súťaže – I. B. triedy. V roku 1972 dosiahli naši futbalisti najväčší úspech, keď vyhrali I. B triedu a postúpili
do I. A. triedy. Dobre si počínali aj dorastenci, keď postúpili
taktiež do I. A triedy.
V roku 1967 sa urobil prvý výkop pod výstavbou kabín
a v roku 1971 boli kabíny odovzdané do používania. Hodnota tohto zariadenia presahovala v tej dobe pol milióna
československých korún. V roku 1972 bola urobená ohrada
celého areálu. V týchto rokoch odpracovaličlenovia TJ ako
aj hráči 4510 hodín.
Mimoriadne významným dňom pre Veľké Ripňany bol
28. Júl 1968. Tento deň bola u nás zorganizovaná športo-

vo-spoločenská udalosť, keď na našom ihrisku bol uskutočnený celoštátny ťah „ŠPORTKY“.
Ďalej je treba vyzdvihnúť skutočne dobrú spoluprácu
a poďakovanie za veľkú pomoc, ochotu pri tejto činnosti –
Okresným orgánom telovýchovy a športu v Topoľčanoch.,
Poľnohospodárskemu družstvu Radošinka vo Veľkých Ripňanoch, Obecnému úradu, vedeniu Základnej školy a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali v tejto činnosti.
A čo do ďalších rokov?
Telovýchova a šport, najmä futbal, na dedinách v okresných súťažiach je v zlej ﬁnančnej ale aj personálnej situácii,
nevynímajúc aj našu TJ – Obecný futbalový klub. Je len
na Obci – Obecnom zastupiteľstve, dokedy ﬁnančne dokáže utiahnuť a vydržiavať tri mužstvá a to : dospelí, dorast
a mužstvo žiakov. Preto futbal ako taký nezanikne vtedy,
keď sa nájdu obetaví funkcionári klubu, skromnejší a zodpovednejší hráči, ktorí svojou činnosťou budú spoločne
riešiť tieto neľahké situácie, s ktorými zápasili i minulé generácie funkcionárov a futbalistov až do dnešného 80-teho
výročia.
Prajeme Vám veľa zdravia a úspechov
do ďalších rokov v tejto zodpovednej práci.
Lukáč Jozef
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ZÁPASY
Prípravka
PRÍPRAVNÉ ZÁPASY
NOVÉ SADY - V.RIPŇANY 2 - 2
V.RIPŇANY - NOVÉ SADY 4 - 3
PRÍPRAVNÉ ZÁPASY
SLOVAN BOJNÁ ŽIAČKY - OFK V.RIPŇANY 2 - 2
na pokutové kopy
2-1
SLOVAN BOJNÁ CHLAPCI - OFK V.RIPŇANY 1 - 4

OBFZ - Topoľčany - Nominoval na kvaliﬁkačný turnaj výberov OBFZ ZSL regionu
hráčov OFK V. Ripňany r. narodenia 2000
Matúš Bohuš, Sebastián Ozimák, dúfam
že budú dobre reprezentovať náš klub na
turnaji v Svinnej.

PRÍPRAVNÝ ZÁPAS
OFK V.RIPŇANY - NOVÉ SADY 5 - 1
PRÍPRAVNÝ ZÁPAS
OFK V.RIPŇANY - SLOVAN BOJNÁ ŽIAČKY 5 - 2
OFK V.RIPŇANY - SLOVAN ZBEHY
1-4
NOVÉ SADY - OFK V.RIPŇANY
4-7
HODOVÝ ZÁPAS - OFK V.RIPŇANY - N. SADY 3 - 3
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