Spomienky na prázdniny

...budú v nás doznievať ešte veľmi dlho a pocit príjemne a užitočne strávených
viac ako 60 dní túto skutočnosť len umocňuje.
Sú krásne a bohaté, pretože sa týkajú konkrétnych udalostí a zážitkov s nimi
spojených. Snažili sme sa zachytiť čas prostredníctvom fotoaparátu a tak vám
priblížiť letné prázdniny v Dome kultúry v Palárikove.

Prázdninový denný letný tábor
Je každoročne v mesiacoch júl a august sprístupnený prázdninujúcim deťom,
ktoré radi aktívne využívajú svoj voľný čas. Denný tábor u nás už niekoľko rokov
funguje na inom princípe ako denné letné tábory v mestách. Nie je potrebné
nahlasovať sa dopredu, stačí iba prísť a nuda určite nemá šancu. Obrovským
kladom je skutočnosť, že je zdarma a strava je zabezpečená. Tento rok sme
otázku stravovania riešili svojpomocne a skutočne sme vsadili na správnu
voľbu.

Varenie s Viktorom
Hoci Viktor Berkeš, náš interný prázdninový kuchár, už nie je žiadne dieťa, veľmi
nás potešilo, že sa prázdninového tábora zúčastňoval a hlavne nám všetkým
výborne varil. Viktor je študentom SŠ Hotelových služieb a obchodu v Nových
Zámkoch a rozhodnutie venovať sa tomuto povolaniu v jeho prípade padlo na
úrodnú pôdu. Fakt, že všetkým deťom veľmi chutilo, je len dôkazom dobre
odvedenej práce. Samozrejme, že nepracoval iba sám. Každý deň mal po ruke
šikovných pomocníkov, či už pri varení, prestieraní, obsluhe a následnom
umývaní riadu. Deti tak mali oveľa väčšiu radosť z jedla, veď....“čo si navarili, to
si aj zjedli“ .

Súčasťou benefičnej akcie „Dajme iným kúsok šťastia“ sme boli aj my
Počas dní strávených v dennom letnom tábore v mesiaci júl sa deti aktívne
zapojili do projektu „Dajme iným kúsok šťastia“ vlastnoručnou výrobou
upomienkových predmetov a ich následným predajom na tejto akcii. Takto
získané peniaze boli venované deťom Palárikova so zdravotným postihnutím.
Dievčatá a chlapci uplietli krásne náramky priateľstva, košíky a vence
z novinového papiera, vyrobili magnetky zo sadry, ozdobné upomienkové
predmety z papiera technikou quiliing a množstvo iných papierových darčekov.

A opäť sme boli na Hrebienku
Divadelné nácviky nás neminuli ani počas letného tábora. To nám však vôbec
neprekážalo. Naopak. S veľkým zanietením sme sa venovali príprave na
účinkovanie na najväčšom medveďom festivale Medvedie dni, ktorý sa konal
prvý augustový týždeň na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Náš divadelný súbor
„Veselá Kopa“ s divadelným predstavením „Hrdopýška v medvedej koži“ bol
organizátorom podujatia Tatry mountain resorts, a.s. pozvaný už tretíkrát, čo
považujeme za obrovské zadosťučinenie a odmenu za dobre vykonanú prácu.
Tento fakt nás teší o to viac, že spoločnosť, podľa ich vlastného vyjadrenia ,opäť
úspešne stavila na osvedčený program, ale doplnila aj novinky, medzi ktoré
patrilo vystúpenie TEATRO TATRO. Rekordná návštevnosť podujatia ,potlesk a
uznanie viac ako 20 tisíc ľudí, nielen príjemne prekvapili , ale aj anulovali
sklamanie a nepríjemný pocit z nezáujmu o toto vystúpenie v našej obci.
Z Tatier sme sa vrátili všetci veľmi spokojní a plní dojmov s príjemným hrejivým
pocitom skutočného uznania, ktoré sa nám dostalo od samotných
organizátorov a s prísľubom účinkovania aj na piatom jubilejnom ročníku
Medvedích dní.
V tejto súvislosti vyjadrujeme veľké poďakovanie pánovi starostovi RnDr.
Bernardovi Rošteckému za uvoľnené prostriedky na zaplatenie autobusu.

Nočné spanie v dome kultúry
Je neodmysliteľnou súčasťou denného letného tábora. Hoci sa tieto slovné
zoskupenia na prvý pohľad navzájom vylučujú, nemôžeme počas letného
tábora vynechať nočné spanie v dome kultúry, na ktoré sa deti tešia hádam
najviac. Tento rok sme spali v „kulturáku“ dvakrát a určite neľutujeme. Noc má
svoje čaro. Hlavne v noci chutia pukance a iné dobroty donesené z domu,
spanie na nafukovačkách a karimatkách má tiež čo to do seba, najlepšie sa
sledujú dvd filmy, hrá sa vankúšová vojna, a že potom pár dní dospávame to
tzv. spanie v kulturáku, nič nezmení na skutočnosti, že to nabudúce
uskutočníme znova.

Autor článkov: Erika Galbavá
Knižnica oznamuje
Oznamujeme všetkým mladým čitateľom a milovníkom kníh, že súťaž
Rozprávkový strom pokračuje aj v mesiaci september 2011. Sú pre Vás
pripravené rôzne otázky formou rébusov, ilustrácií, indícií ...Na otázky je
potrebné odpovedať. Odpovede budú vyhodnotené a ocenené.
Mária Slažanská

Farby života.

Prázdniny s fantáziou pre mladých umelcov sa uskutočnili v DK počas letných prázdnin. Presne pre
nich bol ako stvorený umelecko – tvorivý tábor, v ktorom deti trávili čas naozaj tvorivo. Naučili sa
oháňať štetcom, pastelkovanie, nožnicovanie a na niekoľko dní sa zmenili na malých umelcov. Svoje
diela si mohli vytvárať pod dohľadom pracovníčok DK, ktoré ich zasväcovali do tajov umenia. Každý
deň absolvovali rôzne lekcie maľovania, kreslenia, vystrihovania, lepenia, pletenia a nových
nepoznaných kreatívnych techník, ktoré boli prispôsobené ich veku ako boli: Qulling, Handela,
Vizonické pečivo. Najkrajšie sú prezentované na záverečnej výstave v priestoroch DK spolu
s ocenenými víťaznými prácami zo súťaže. Keďže vyhladnutým umelcom sa servírovalo i jedno teplé
jedlo v DK varil špeciality Viktor Berkeš za pomoci pracovníčok kultúry. Materiál na maľovanie
a všetky pomôcky sme na podujatie mohli zakúpiť vďaka podpore NSK ( Nitrianskeho samosprávneho
kraja), ktorý nám poskytol dotácie na podporu kultúry.

Daruj a pomôž.
V DK v mesiaci september prebieha zbierka ošatenia a hračiek pre sociálne slabšie rodiny. Zbierka sa
konala už po piatykrát a stretla sa s dobrou odozvou. Šaty boli darované od dojčeneckých až po
adolescentov. Niektoré hračky nám boli darované do klubu rodičov. Prišla doba, kedy sme sa naučili
pomáhať a darovať veci, ktoré iným pomôžu a potešia. Deti nám rýchlo rastú a nepotrebných vecí
pribúda a aj pre to je dobré organizovať takúto zbierku. Ďalšiu zbierku plánujeme zorganizovať na jar
budúceho roka. Touto cestou chcem poďakovať rodinám za príspevok do charity.

Ponuka kurzov.
Hudobný kurz . oznamujeme rodičom, že výuka na hudobné nástroje&. Klavír, gitaru, husle
a harmoniku bude vyučovať Július Patkoló každú nedeľu v DK. Harmonogram si určí sám vyučujúci.
Potrebné informácie Vám poskytne osobne.
Ponuka krúžkov:
•
•
•
•
•

krúžok divadelný
spevácky krúžok
tanečný krúžok
výtvarný krúžok a krúžok aranžovania
krúžok varenia

Zápis do krúžkov: 26., 27., a 28.9.2011 od 14.00 do 16.00. hod. v DK Palárikovo

Postrehy.
Hoci niektorí tvrdia, že hraná divadelná rozprávka ako taká už deti nezaujíma, mala som možnosť
presvedčiť sa o tom, že divadielko pre deti vždy žije a prežije. Pri predstavení rozprávky v podaní
našich detí z divadelného krúžku pri DK, ktoré odohrali vo Vysokých Tatrách na Hrebienku v krásnom
prostredí hôr bol tomu dôkazom. Detský divák patrí k tým najúprimnejším. Spoločne prežívame dej,
s úžasom a otvorenými ústami sleduje herecké výkony rozprávkových bytostí. S radosťou sa zapája do
deja, tlieska drobnými rúčkami, pokrikuje, prejavuje radosť. A to je na tom to milé a preto sa oplatí
robiť detské divadielko, ktoré má spokojného diváka. Myslím, že to pohladilo dušu každého
z účinkujúcich. Bolo treba cestovať 300km aby tatranské slniečko pošteklilo noštek všetkým
zúčastneným deťom. Bola som nesmierne hrdá na naše deti, na to, že Palárikovo si obľúbili v Tatrách,
na to, že deti reprezentovali s úspechom. Náš mecenáš p. Martin Šabľa vyjadril spokojnosť a pozvanie
na V. ročník. Rozprávky sa jednoducho vždy na dobré obrátia.
Marta Révaiová
Vedúca domu kultúry

DK program – pripravujeme
Ponuka programov september – december 2011
5. – 9.9.

Výstava Tvorby života (tvorba detí)

12. – 16.9.

Daruj a pomôž

19.9.

Výstava Zlatá jeseň

26. – 28.9.

Privítame nový školský rok, Otvorenie krúžkovej činnosti

26.9.

JD Športom ku zdraviu

5. – 7.10.

Tvorivé kreácie pre DK

7.10.

Imatrikulácia prvákov

13.10.

Jesenné inšpirácie

14. – 16.10.

Výstava ZZ ( Ovocia a kvetov )

22.10.

Slávnosť – mesiac úcty k starším

24.10.

Moja starká – venované úcte k starším

27.10.

Halloween- párty pre deti

5.11.

Ples strašidiel

7.11.

Putujeme rozprávkou ( Výtvarná okresná súťaž pre deti )

12.11.

Koncert ( Prenájom Poľno SME )

18.11.

Ples študentov

19.11.

Posedenie ZZ

21.11.

Posedenie JD

22.11.

Tvorivé dielne ( z odpadových surovín )

29.11.

Zimné inšpirácie – tvorba z papiera

2.12.

Tvorivé dielne – Mikulášske čižmičky

5.12.

JD – Mikulášske posedenie

7. – 9.12

Tvorivé dielne – Vianočná nálada

10.12.

Deň spomienok – venované Márii Chovancovej

14.12.

Výstava činnosti DK – 25. výročie

18.12.

Vianočný koncert vďaky

22.12.

Vianočné posedenie pre deti z krúžkov

30.12.

JD – Ukončenie roka posedenie pri hudbe a spomienkach

Marta Révaiová

