Jarné prázdniny v Dome kultúry Palárikovo
Deti z Nitrianskeho kraja si jarné prázdniny v tomto roku užívali ako prvé.
Dom kultúry v Palárikove pripravil pre deti v dňoch 16.2 – 20.2.2009 prázdninový týždeň plný hier
a zábavy a hoci počasie veľmi nenasvedčovalo blížiacej sa jari, ale skôr krásnej zimnej scenérii, dobrá
nálada určite nikomu nechýbala. Veď prečo by aj mala. Deti si priniesli množstvo spoločenských hier,
na ktoré 5 dní prázdnin zďaleka nestačilo, k dispozícii mali dva stoly na stolný tenis, okrem toho si
mohli zahrať aj bedminton a tenis, nechýbali kartové hry a kto mal chuť, mohol pozerať na DVD
film, či rozprávku. Počas celého týždňa sa chlapci starali o hudobnú produkciu a hudobne zabezpečili
aj karneval, ktorý sa v rámci prázdninového týždňa konal 18. februára 2009. Všetci sme boli milo
prekvapení z obrovského počtu prekrásnych karnevalových masiek. Vekové zastúpenie bolo naozaj
rôzne. Od najmenších detičiek, ktoré ešte hádam ani chodiť nevedeli až po takmer dospelých
mládencov a dievčatá. Koniec prázdninového týždňa sme zavŕšili sánkovačkou a deti si na záver
„jarných prázdnin“ postavili obrovského snehuliaka.
Na záver si dovolím skonštatovať, že prázdninové tábory v dome kultúry spĺňajú svoj účel. Deti, ktoré
ich pravidelne navštevujú, to môžu iba potvrdiť a tie, ktoré ešte nenabrali odvahu, majú možnosť prísť
sa presvedčiť počas letných prázdnin v mesiacoch júl a august.
Plesová sezóna
Mesiace január a február sú aj v našej obci bohaté na množstvo plesových podujatí. Spoločenské
organizácie si organizovaním plesov nielenže ako tak „prilepšia“, ale zároveň vytvoria aj priaznivé
podmienky pre spoločenský život ľudí, ktorí chcú stráviť príjemný večer pri hudbe a dobrom víne
a v neposlednom rade sa chcú odreagovať od každodenných starostí a povinností.
Dobrá nálada určite na každý ples, či spoločenskú udalosť patrí a my veríme, že k nej prispeli aj
tanečníci a speváci z DK Palárikovo, ktorí niektoré z tohtoročných plesov zahajovali.
DOM KULTÚRY PRIPRAVUJE ...
Predveľkonočné popoludnia 31.3.2009 – 3.4.2009 14.00 – 17.00
Dom kultúry pozýva deti na predveľkonočné popoludnia, počas ktorých si budú zhotovovať rôzne
veľkonočné dekorácie a maľovať veľkonočné kraslice.
Prosíme deti, aby si priniesli vyfúknuté vajíčka, rôzne farebné bavlnky, výkresy, farebný papier,
nožnice, lepidlo a farbičky.

Veľmi bohatý je kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Medzi už
tradičné podujatia patria :
Január - páračky,
Február - fašiangové popoludnie, plesy
Marec - Deň učiteľov, branný pretek na počesť oslobodenia obce,
Apríl - šachový turnaj, stavanie mája,
Máj - futbalový turnaj, hody
Jún - futbalový turnaj starých pánov o Palárikovský pohár, basketbalový turnaj, branno-športové hry,
Júl - memoriál Perta Fiama, vatra zvrchovanosti spojená s opekaním,
August - pietna spomienka na SNP, posedenie pri vatre,
September - výstava ovocia a zeleniny
Október - stolnotenisový turnaj, súťaž kynológov o pohár starostu obce, koncert úcty k starším,
December - mikulášske posedenie, vianočný koncert vďaky, štefanská zábava, silvestrovská zábava
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