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OSLAVY VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ OBCE SA VYDARILI
Každý z troch dní plánovaných osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky a 70. výročia premenovania obce mal iný charakter.
V piatok 8. júna 2018 sa uskutočnilo v našom
DK slávnostné zasadnutie zastupiteľstva za účasti pozvaných oficiálnych hostí verejnej správy,
starostov partnerských obcí zo združenia Životnými cestami Jána Palárika, Cedron – Nitrava,
Zubří a Skýcova. Okrem poslancov obce zasadnutia sa zúčastnili i predstavitelia miestnych podnikateľských subjektov, záujmových organizácií
a ďalších inštitúcií.
Súčasťou slávnostného programu bolo i uvedenie nových kníh do života z pera nášho rodáka a mnohoročného kronikára Mgr. Karola Kolečániho. Dvadsaťštyri organizácií a jednotlivcov si prevzalo z rúk starostu obce pamätné
listy s medailami za významný prínos pre samosprávu obce
a obetavosť pri organizovaní záujmovej činnosti v spoločensko-záujmových organizáciách obce:
1. Mesto Zubří – Lubomír Vaculín
2. ZŠ s MŠ Palárikovo – Eva Dubcová
3. PoľnoSME – Zoltán Černák
4. Kaštieľ – Matúš Pacelt
5. Jozef Barcaj
6. Hospic – Alena Kollárová
7. Otolift – Martin Valovič
8. Karol Kolečáni
9. Karol Polák
10. Štefan Šafárik
11. Tomáš Slivoň
12. SČK – Mária Slažanská
13. DHZ – Milan Garaj
14. Jednota dôchodcov – Alžbeta Jankulárová
15. Triedený zber – Iveta Markusková
16. Záhradkári – Ľudmila Košíková
17. Poľovníci – Miroslav Pápeš
18. ZŤP – Alexander Šafarik
19. Paddock klub – Peter Karas

20. Historické vozidlá – Patrik Sucháň
21. Ochotníci – Danka Kucharová
22. Spevácky súbor – Janka Kucharová
23. Seniorka DK – Marta Révaiová
24. Združenie životnými cestami J. Palárika
Druhý deň osláv v sobotu 9.júna 2018 začal
už v ranných hodinách. Dobrovoľní hasiči našej
obce boli organizátormi regionálnej súťaže DHZ.
V areáli ZŠ bojovalo o najlepšie umiestnenie 12
družstiev. Hosťami boli i hasiči zo Zubří.
O kúsok ďalej v areáli obecnej telovýchovnej
jednoty profesionálni hasiči z OHaZZ predviedli početným divákom ukážky záchranných prác
pri možnej autohavárii. Naša vďaka patrí Martinovi Krásnemu
za to, že venoval na uskutočnenie ukážok ojazdené vozidlo.

Po hasičoch predviedol Okresný policajný zbor Nové Zámky
ukážky so služobným psom pri vyhľadávaní drog a zadržaní
páchateľa.
K spestreniu dňa prispel aj p. Ing. Garaj so svojimi koníčkami, ktoré využili hlavne deti pri skúške svojich jazdeckých
schopností. Hlavný program dňa začal od 17. hodiny, keď naši
najmladší účinkujúci - deti z MŠ a žiaci ZŠ predviedli krásny
program, ktorý zaujal a roztlieskal stovky divákov. Celý večer
sústavne gradoval a vyvrcholil pred polnocou dlhým krásnym
ohňostrojom.
Nedeľa 10. júna 2018 bola vyvrcholením osláv. Po slávnostnej sv. omši bol otvorený a p. farárom požehnaný novovy-
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budovaný parčík Gabriela Paulika. Gabriel Paulik bol nielen
kňaz pôsobiaci v Slovenskom Mederi 38 rokov, ale i vedcom,
spisovateľom a zakladateľom včelárstva v Uhorsku. Veľká
vďaka za toto krásne novovybudované dielo patrí priaznivcovi našej obce, úžasnej osobnosti Ing. Jozefovi Barcajovi. Celé
sviatočné nedeľné dianie obohatili svojou účasťou i „pútnici“
zo Skýcova, ktorí využili i vyhliadkový vláčik na prehliadku
Palárikova.
Rád by som touto cestou poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave náročného podujatia.
Zamestnancom obce, škole, Matúšovi Hlozákovi so svojím tímom za zabezpečenie ozvučenia po všetky dni, javiska, osvetlenia, ohňostroja a ďalšej technickej pomoci. Dominike Hanko

s Jankou Kucharovou, NZTV, Ivanke Révaiovej za zhotovenie
fotodokumentácie, Dobrovoľnému hasičskému zboru Palárikova, OHaZZ zo Šurian, ORPZ z Nových Zámkov, hosťom zo
Zubří a všetkým účinkujúcim, ktorí nám predviedli krásny kultúrny program po všetky dni osláv. Ďakujem i vám, milí spoluobčania, za bohatú účasť na organizovaných oslavách obce.
Na obecnom úrade je možné si zakúpiť DVD s videozáznamom osláv a DVD leteckých záberov obce.
ŽELÁM VÁM POHODOVÉ LETO, VEĽA ŠŤASTIA A
RADOSTI DO ĎALŠIEHO ŽIVOTA.
Mgr. Jozef Derňár,
starosta obce

OBECNÁ POLÍCIA INFORMUJE
V mesiaci január 2018 tunajšia polícia vyhľadala počas služby trestný čin podľa §-u 365 Tr. zákona hanobenie miesta posledného odpočinku, ktorého sa dopustil a bol podozrivý občan
Palárikova, ktorý zničil a poškodil náhrobné kamene v areáli
starého cintorína. Uvedenú udalosť prevzala hliadka OO PZ
Nové Zámky na ďalšie šetrenie. V mesiaci máj opätovne došlo
k poškodeniu hrobov a náhrobných kameňov v areáli starého
cintorína, ktoré spôsobil podozrivý občan Palárikova, taktiež
udalosť prevzala hliadka OO PZ Nové Zámky k ďalšiemu šetreniu. Ďalej tunajšia obecná polícia riešila rôzne priestupky,
napríklad proti bezpečnosti a plynulosti nad cestnou premávkou
podľa §-u 22/1L Zák.č.372/90Zb., priestupky na úseku držania
a chovu psov v zmysle §-u 7 odst.1 písm. f Zák.č.282/2002
Zb.. V mesiacoch apríl - máj sme vykonali prednášku na ZŠ a
taktiež súčinnosť pri brannom preteku žiakov ZŠ.
Ako po iné roky aj teraz chceme apelovať na občanov nakoľko sa blíži letná, resp. dovolenková sezóna, aby vždy uzamykali vchodové a vstupné dvere do svojich rodinných domov
a bytov a taktiež hlavne starších občanov upozorniť, aby sa
nedali zmanipulovať podozrivými ľuďmi.
Obaja s kolegom prajeme príjemné prežitie blížiacej sa dovolenkovej sezóny.
Martin Šátek,
náčelník obecnej polície

KNIŽNICA INFORMUJE...
Oznamujem súčasným a potencionálnym používateľom
knižnice, že projekt, ktorý som vypracovala a poslala Fondu
na podporu umenia, bol vybraný a podporený sumou 1.300
eur, ktoré budú použité na akvizíciu knižnice. O zakúpených publikáciách budem informovať cestou Našich novín..
Mária Slažanská,
ved. knižnice
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Z ČINNOSTI SAMOSPRÁVY VO FOTOGRAFII
PREDVEČER 1. MÁJA

73. VÝROČIE VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

DELEGÁCIA OBCE NA NÁVŠTEVE ZUBŘÍ

NOVÝ PARČÍK GABRIELA PAULIKA
3
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VYHLIADKOVÝ VLÁČIK OPÄŤ V „AKCII“

STRETNUTIE
STANIČIAROV PALÁRIKOVA

VYNOVENÉ DETSKÉ IHRISKO
PRI BARINE

Dňa 23. júna sa v miestnej cukrárni - Kaviarni Pascucci
konalo stretnutie "staničiarov" z Palárikova. Stretlo sa tu
16 osôb, ktoré si mali po rokoch čo povedať. Touto cestou by sme chceli za stretnutie poďakovať organizátorom
stretnutia, ktorí stretnutie navrhli, aj zorganizovali, a pánovi
starostovi Mgr. Jozefovi Derňárovi za vecné dary pre zúčastnených. Dúfame v "repete" do ďalších rokov s rovnako
dobrou náladou.
Marián Naď st.

NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA INFORMUJE...
Dňa 20. júla 2018 sa uskutočnil v Dome kultúry v Palárikove spoločný odber krvi v čase od 8.00 do 10.00 hod. Zúčastnili sa ho darcovia, ktorých mená uverejňujeme. Jozef Csányi,
Ing. Róbert Židuliak, Ing. Igor Rezdovič, Ing. Monika Jančárová, JUDr. Kristína Slivoňová, Ing. Tatiana Krištofová, Ing.
Vladimír Krištof, Mgr. Zuzana Almášová, Alena Berkešová,
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Július Kutak, Milan Slovák, Milan Kodada, Paula Rostecká,
Alexandra Kecskésová, Zuzana Barusová, Jana Bažaličková,
Ing. Peter Horváth, Peter Režňák.
Spolu bolo 18 darcov. Patrí im veľká vďaka, že darujú
nezištne svoju drahocennú krv, aby mohla zachrániť nejeden
ľudský život. Ešte raz veľké ďakujeme!!!

SAMOSPRÁVA

AJ V SENIORSKOM VEKU MOŽNO INTENZÍVNE RELAXOVAŤ

Slovensko je krásna zem, to nie je len slogan, to je naozaj
pravda. Stačí sa iba pozorne poobzerať a mnohí mi dáte za
pravdu. Naša základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska si v tomto roku vybrala cieľ – Orava. Využili sme príležitosť a v rámci pobytov, ktoré sú dotované príspevkom z
MPSVaR SR sme sa zrekreovali v krásnom kúte Slovenska v
Rekreačnom stredisku potravinárov „Oravská horáreň“.
Prvý deň sme navštívili vodné dielo Orava. Vodná nádrž
Oravská priehrada bola vybudovaná na sútoku Bielej a Čiernej Oravy. Má plochu takmer 36 km2 s priemernou hĺbkou 15
m. Do prevádzky bola uvedená v roku 1954. Pod jej hladinou
zostali zatopené obce: Slanica, Osada, Hámre, Ľavkovo a časť
Námestova. Nad hladinou zostal malý vrch, čím vznikol Slanický ostrov, prezývaný Ostrov umenia. Pre suchozemcov je
plavba loďou vždy zaujímavým zážitkom aj v našom prípade
tomu nebolo inak. V kostole umiestnená výstava bola príjemným zážitkom.
V Oravskom Podzámku sme si nenechali ujsť príležitosť a
vystúpili sme po 690 schodoch na Oravský hrad. Napriek námahe sme sa rozhodli vystúpiť, aby sme sa pokochali vyhliadkou
na krásnu okolitú krajinu a tiež na unikátne expozície hradu.
Nezabudnuteľným bolo popoludnie v Múzeu oravskej dediny v Zuberci. Malebné chalúpky, dreveničky s dobovým interiérom a v exteriéry pobehovala domáca hydina, ako by sa boli
obyvatelia iba odišli prejsť na pole. Uprostred spievala studená
voda potoka plného plávajúcich kačíc a husí.
Oravská lesná železnička patrí k európskym skvostom a
je jednou z mála zachovaných úzkorozchodných železníc s
rozchodom 760 mm. Slúžila na zvážanie dreva od roku 1918
do roku 1972, keď došlo k jej zrušeniu. Teraz ju prevádzkuje
Oravské múzeum. Previezli sme sa touto železničkou zo stanice Tanečník do Sedla Beskýd, prehliadli sme si vyhliadkovú
vežu a viacerí sa rozhliadali a unášali sa krásnou panorámou
oravskej prírody. Nevynechali ani etnografickú expozíciu –
goralskú drevenicu a v nej dobový nábytok, ktorý priblížil
život Goralov na Orave. Nevynechali sme ani novootvorenú
expozíciu kávy v obci Krušetnica.
Nielenže tam rozvoniavala káva, ale videli sme unikátnu
mozaiku z kávových zŕn a veľa rôznych kávových šálok, dóz
a kávovarov.
Samotné mesto Dolný Kubín má krásne upravené centrum.
Velikánovi slovenskej a svetovej literatúry P.O. Hviezdoslavovi je venovaná expozícia – Literárne múzeum.
Expozícia približuje životné osudy, dielo, duchovný odkaz
tohto génia čo najširšej kultúrnej verejnosti.
Drevený artikulárny kostol v Leštinách je od r. 2007 za-

písaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Je naozaj výnimočný, je príkladom európskej drevenej
religióznej architektúry. Pochádza z rokov 1688 až 1689 a je
najstarším zo skupiny dosiaľ zachovalých evanjelických artikulárnych kostolov.
Páčilo sa nám folklórne vystúpenie mladých Oravcov, ktorý nám zaspievali, zahrali aj zatancovali krásne piesne z tohto
kraja. Povzbudením bola aj tanečná zábava pre starších.
Orava ponúka aj ďalšie pozoruhodné miesta, avšak náš vymedzený čas na turistickú rekreáciu sa naplnil, možno nabudúce...
Alžbeta Jankulárová
Predseda JDS ZO Palárikovo

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
PALÁRIKOVO UZNESENIE ČÍSLO
34/180417
Obecné zastupiteľstvo

I.

súhlasí
so zverejnením zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou
na podávanie cenových ponúk C-KN parc.č. 1817/42 , podľa
predlohy, bez pripomienok poslancov obecného zastupiteľstva.
II.
Obecné zastupiteľstvo
A/ p r e r o k o v a l o
návrh na majetkovo-právne usporiadanie pozemkov v majetku
spoločnosti YSSEL s r.o. , Mierová č. 21 Palárikovo pre zberný
dvor separovaného odpadu Palárikovo – Ľudovítov
B/ s ú h l a s í
s uzatvorením kúpnej zmluvy na pozemky v k.ú. Palárikovo ,
zapísané na LV č. 4921, CKN parc.č. 4339/8 o výmere 1136 m2
zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 4339/24 o výmere 1070 m2
zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 4339/26 o výmere 1807 m2
zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 4339/27 o výmere 6132 m2
zastavané plochy a nádvoria, par.cč. 4339/28 o výmere 1269 m2
zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 4339/29 o výmere 88 m2
zastavané plochy a nádvoria.
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PALÁRIKOVO
UZNESENIE ČÍSLO 35/180515
I.
Obecné zastupiteľstvo
A/ p r e r o k o v a l o
návrh na priamy predaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
v k. ú. Palárikovo, reg. C-KN parc. č. 1817/42 o výmere 4677
m2 druh orná pôda, podľa geometrického plánu č. 36/2018 zo
dňa 26.4.2018 vyhotoveným súkromným geodetom Róbertom
Roskom, Vinohradnícka 8, 941 10 Tvrdošovce, IČO 30901316
sa výmera pozemku C-KN parc.č. 1817/42 upravila na výmeru
4642 m2 druh pozemku orná pôda z dôvodu oddelenia pozemku
C-KN parc. č. 1817/55 o výmere 35 m2 pre výstavbu trafostanice, a podľa výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
B/ s c h v a ľ u j e
priamy predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – pozemku v
k. ú. Palárikovo, reg.C-KN parc. č. 1817/42 o výmere 4642 m2
orná pôda vybraným účastníkom – víťazom zverejneného zámeru priameho predaja :
1/ PhDr. Martin Jančár, rod. Jančár, št. príslušnosť SR, v podiele ½
2/ a Mgr. Mário Rudinský, rod. Rudinský, št. príslušnosť SR v
podiele 1/2 za jednotkovú hodnotu pozemku 4,95 €/m2, t. j. za
cenu 22 977,90 €, slovom dvadsaťdvatisíc deväťstosedemdesiatsedem eur a 90 centov, za podmienok:
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením znaleckého posudku číslo 25.05.2018 zo dňa 9.4.2018,
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúcich do katastra nehnuteľností,
- s povinnosťou úhrady kúpnej ceny kupujúcimi ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy,
C/ u k l a d á
prednostovi obecného úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej
zmluvy vrátane zmluvy o zriadení predkupného práva, podľa
schvaľovacej časti uznesenia,
D/ u r č u j e
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva so
zmluvou o zriadení predkupného práva nebude uzatvorená do
31.12.2018.

II.
Obecné zastupiteľstvo
sa o b o z n á m i l o
s negatívnym výsledkom rokovania starostu obce , t. j. že nebola uzatvorená kúpna zmluva
v intenciách uznesenia OZ č. 34/180417 bod II.
III.
Obecné zastupiteľstvo berúc do úvahy vhodnosť presťahovania
priestorov z centra obce a súčasne potreby priestorov pre činnosť zberovej spoločnosti na Ľudovítove opätovne
A/ p r e r o k o v a l o
návrh na majetkovo-právne usporiadanie pozemkov v majetku
spoločnosti YSSEL s.r.o. Mierová č. 21 Palárikovo pre zberný
dvor separovaného odpadu Palárikovo – Ľudovítov
B/ s ú h l a s í
1/ s uzatvorením kúpnej zmluvy na pozemky v k. ú. Palárikovo,
zapísané na LV č. 4921, CKN parc. č. 4339/8 o výmere 1136 m2
zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 4339/24 o výmere 1070 m2
zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 4339/26 o výmere 1807 m2
zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 4339/27 o výmere 6132 m2
zastavané plochy a nádvoria parc. č. 4339/28 o výmere 1269 m2
zastavané plocha a nádvoria, parc. č. 4339/29 o výmere 88 m2
zastavané plochy a nádvoria za cenu 186.000,00 € , slovom stoosemdesiatšesťtisíc €.
2/s uzatvorením kúpnej zmluvy na pozemok zapísaný na LV č.
4936, E-KN parc. č. 4339/4 o výmere 23019 m2 orná pôda v
podiele 12/48, / vlastník YSSEL, s.r.o. Štefánikova tr. 51, 949
01 Nitra – čo tvorí 5754,75 m2/ za cenu 3 000,00 € , slovom
tritisíc €,
3/ s uzatváraním zmlúv na pozemok zapísaný na LV č. 4936,
E-KN parc.č. 4339/4 o výmere 23019 m2 orná pôda aj s ostatnými spoluvlastníkmi
C/ s c h v a ľ u j e
prijatie úveru vo výške 200 000,00 € , slovom dvestotisíc €, z
VÚB banky podľa ponuky zo dňa 14.5.2018 vrátane zabezpečenia blankozmenkou obce, na finančné krytie kúpnych zmlúv
na kúpu horeuvedených pozemkov.

DRUHÁ MÁJOVÁ NEDEĽA PATRÍ „DŇU MATIEK“
V tomto roku si deti v mnohých krajinách sveta mohli pripomenúť sviatok matiek 14. mája 2018.
Krásny program pozostávajúci z láskavého slova, nežnej
hudby a veselého tanca uvili deti z materskej školy a žiaci základnej školy pre členky Jednoty dôchodcov Slovenska
ZO Palárikovo, ktoré sa stretli pri tejto krásnej príležitosti
15. 5. 2018 v priestoroch Domu kultúry.
Nežné slová vďaky za lásku, starostlivosť a celoživotnú
prácu vyjadril prítomným Mgr. Jozef Derňár, starosta obce.
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Mamám, či babkám poprial veľa zdravia, osobného šťastia a
vzájomnej úcty a lásky v rodine.
V závere všetkých pozval na pripravované podujatia z príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.
Po malom občerstvení a pripomenutí si najbližších plánovaných podujatí našej organizácie sme našu slávnosť ukončili.
Alžbeta Jankulárová
JDS ZO Palárikovo

SAMOSPRÁVA

TANEČNÁ SKUPINA SENIORKA
ÚSPEŠNE REPREZENTOVALA PALÁRIKOVO
SENIORKA, tanečný súbor Domu kultúry v Palárikove, sa
16. mája 2017 zúčastnila celoslovenského súťažného kola moderného a módneho tanca
„Tanečný kolotoč“ v Žiari nad Hronom,
kde sa v kategórii Šou choreografie - dospelí a seniori nad
50 rokov, umiestnila na peknom 3. mieste. Naše dámy „v rokoch“ neustále posúvajú hranice svojich možností a ich odhodlanie tvrdo na sebe pracovať je skutočne hodné nášho obdivu a uznania.
Našim ženičkám srdečne blahoželáme, prajeme pevné zdravie a samozrejme sa tešíme na ďalšie spoločne strávené chvíle
pri nácvikoch nových choreografií.
E. Galbavá, E. Kodadová
(vedúce a choreografky TS Seniorka)

PRIATEĽSTVÁ TREBA UPEVŇOVAŤ
Pred mnohými rokmi nadviazali vzájomné priateľstvo dve záujmové organizácie a to Klub žien zo Zubří a Jednota
dôchodcov z Palárikova. Striedali sa
vzájomné výmenné stretnutia a mnohé

členky nadviazali navzájom osobné priateľstvá. Pri príležitosti osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci
sme pozvali naše priateľky na podujatia,
ktoré sa konali 9.6.2018. S porozume-

ním naše pozvanie prijali a v dohodnutom termíne sme s radosťou privítali 40
člennú delegáciu na pôde našej obce na
čele s pani Majkou Mizerovou, predsedníčkou organizácie. Po radostnom zvítaní a chutnom obede, ktorého sa zúčastnili aj pán Ing. Vaculín, starosta Zubří
s delegáciou a pán Mgr. Derňár, starosta našej obce, sme sa poprechádzali po
dedine, v malom parku, prezreli sme si
nové detské ihrisko, poklonili sme sa
pamiatke padlých v prvej a druhej svetovej vojne, pripomenuli sme si našu
históriu. Prešli sme sa Hlavnou ulicou,
detviansky kríž bol jednou zo zastávok,
porozprávali sme o význame hospicu pre
našich obyvateľov. Ďalšou spoločnou
zastávkou bol náš kostol, kde históriu
sprístupnil a prezentoval pán kostolník.
Osobitne veľmi milé bolo spoločné
posedenie v Dome kultúry, kde sme našich hostí osobitne milo vítali kávičkou
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a domácimi zákuskami. Navzájom sme
sa obdarovali drobnými upomienkovými
predmetmi a po veselej rozprave sme sa
vybrali na ihrisko OTJ, aby sme si spoločne pozreli pripravený kultúrny program.
Naši hostia sa tešili z jednotlivých vystúpení, páčili sa im programy, ktoré pripravili naše deti. Pochopiteľne s radosťou
zatlieskali aj svojim domácim účinkujúcim - členom folklórneho súboru Beskyd.
Bolo nám spolu výborne, mali sme zo
stretnutia výborné pocity priateľstva a
spolupatričnosti. Lúčenie bolo ťažké, bolo
plné láskavých objatí a ochoty vzájomne
naďalej udržiavať partnerské vzťahy.
Iba rok trvá vzájomné priateľstvo
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medzi členmi JDS ZO Palárikovo a ZO
Skýcov. Zdá sa, že to bolo iba včera, keď
sme po prvýkrát privítali dôchodcov zo
Skýcova v našej obci.
Aj teraz bola príležitosť na vzájomné
stretnutie. V nedeľu 10.6.2018 sme na
parkovisku pred domom kultúry privítali
početnú delegáciu na čele s pani Alžbetou Pavkovou, predsedníčkou ZO, ktorá
je súčasne aj poslankyňou OZ Skýcov.
Spoločne sme sa zúčastnili sv. omše, ktorá sa konala pri príležitosti významných
výročí našej obce ako aj následného vysvätenia dreveného súsošia, pri kostole,
ktoré nám bude pripomínať život a dielo
priekopníka včelárstva v Uhorsku, miest-

neho farára Gabriela Paulíka.
Po spoločnom obede sme sa vláčikom prepravili na spoločnú prehliadku
miestneho kaštieľa.
Tóny harmoniky veselo zneli a hľadali navzájom známe piesne. Bolo krásne, bolo milé, bolo to veľmi priateľské
posedenie s pozvánkou na recipročné
stretnutie na Skýcove.
Pri tejto príležitosti vyslovujem srdečné poďakovanie členkám JDS ZO,
ktoré obetavo a nezištne priniesli doma
napečené vynikajúce zákusky a pagáčiky, ktoré naozaj našim hosťom chutili.
Alžbeta Jankulárová,
predsedníčka JDS ZO Palárikovo

SAMOSPRÁVA

PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI PALÁRIKOVA
· ŠTEFAN ŠAFÁRIK ·

Kto by nepoznal nášho
rodáka, herca zvolenského
divadla s príjemným hlasom a sympatickým zjavom? Kto by ho nevnímal
ako rodáka, keď ho videl v
kultovom slovenskom filme Tisícročná včela alebo
v seriáli jednej z televízií?
Sme právom hrdí na pána
Herca s mederskými koreňmi Štefana Šafárika.
Síce sa pán herec narodil v roku 1942 v Bratislave, svoje detstvo i mladé
roky prežil u nás v Palárikove a považuje sa pôvodom za Mederáka – Palárikovčana. Po strednej škole ho po úspešnom absolvovaní konkurzu vzali do Divadla J.G.Tajovského vo Zvolene,
kde pôsobí doteraz.
Divadelná kritika ho hodnotí ako univerzálneho herca so
svojskou mimikou, gestikuláciou a pohybom s krásnou farbou
hlasu a vynikajúcou muzikalitou, vďaka ktorej pôsobí i v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Zahral si neskutočné množstvo
divadelných postáv, pozná i filmovú scénu, keď ho angažovali do známej Tisícročnej včely (1983) alebo do iných filmov:
Louis Paster (1977), Roky prelomu (1989), Hon na čarodejnice
(1993), Obedár (2009)...
Za celoživotné dielo ho ocenil Literárny fond Cenou LF v roku
2009 a za svoje psychologicky poňaté postavy i za svoj mimoriadny herecký talent získal ocenenie v roku 2012 Kvet kultúry
BBSK, v roku 2014 si ho diváci zvolenského divadla zvolili už
po deviatykrát za najpopulárnejšieho herca a získal cenu Motýľ.
Pán Štefan Šafárik sa predstavil svojim rodákom niekoľkými
hrami aj na javisku v Dome kultúry v Palárikove. Naposledy
hrou: Dobre rozohraná partia, ktorú nacvičil pri príležitosti jeho
okrúhleho životného jubilea, vďaka ktorej mu Literárny fond
udelil za postavu Freda Kowinského Prémiu Literárneho fondu.
Nášho Mederáka ohlásite vo Zvolene veľmi jednoducho, zapískate to známe „fifiou fifi“ a hneď vás nájde. Nikdy sa nehanbí pristaviť sa pri známej tvári z Palárikova a vďačne prijme aj
väčšiu návštevu zo svojej rodnej obce v divadle.
Ešte musím spomenúť jednu moju návštevu Štátnej opery v
Banskej Bystrici. Sledovali sme krásne operetné predstavenie,
plné spevu a dobrých výkonov, avšak keď zrazu – pre mňa nečakane – vstúpil na scénu Štefan Šafárik, celé divadlo razom
ožilo. Pán majster herectva mu dal šmrnc, nechal v ňom seba,
ako on sám hovorí.
Pán Šafárik, ktorý sa nedávno zúčastnil na oslavách obce so
svojou manželkou, nám veľmi ochotne odpovedal na niekoľko
otázok, zaujímavých pre našich čitateľov.

4. A koľko divadelných úloh, postáv ste už za tie roky
mohli cca stvárniť?
Bolo ich veľmi mnoho, ešte som ich nespočítal, ale ak to urobím, dám to vedieť.
5. Na akých scénach/scéne v súčasnosti pôsobíte?
Sú to: Zvolen, Banská Bystrica, Nitra, Agentúrne divadlo.
6. Čo hráte radšej – komédie alebo tragédie?
Rád hrám všetky hry, lebo v nich nechávam seba. No komédia sa hrá ťažšie.
7. Zahrali ste si i vo filme či seriáli, ale ostali ste verný
divadlu... Ako vnímate rozdiel medzi týmito 2 druhmi
dramatického umenia?
Divadlo je živé, čo raz urobíš alebo povieš, sa zmeniť nedá.
Pri natáčaní filmu sa všetko dá opraviť.
8. Rád improvizujete v divadelnej hre?
Aj improvizácia musí mať svoje pravidlá, inak sa predstavenie rozsype.
9. Máte nejaké herecké plány?
Plány sa neprezrádzajú.
10. Ako trávite voľný čas, keď práve nie ste v divadle?
A čo pre vás znamená oddych?
S rodinou s vnúčatami a tak... A oddych – pre mňa to je relax.
11. Čo pre vás znamená rodná dedina, čo pre vás znamená
Palárikovo? Keďže vieme, že žijete vo Zvolene...
Alfa a Omega .
12. Rád sa sem vraciate?
Veľmi rád.
13. Máte pokračovateľa v divadelnej tradícii zo svojich
najbližších?
Syn je scénografom.
14. Máte odkaz pre vašich rodákov z Palárikova?
Nech sú hrdí na Palárikovo -Slovenský Meder!
Pánovi hercovi ďakujem za rozhovor a dúfam, že ho ešte
dlho uvidíme na divadelných doskách!
Za rozhovor ďakuje Slavomíra Slivoňová

1. Koľko rokov pôsobíte na divadelnej scéne? Odkedy?
V Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene som
od r.1967.
2. Čo alebo kto vás priviedol k divadlu?
Teda čo - rozdávať ľudom radosť, ale aj filmy Charlieho
Chaplina.
3. Pamätáte sa na svoje začiatky, na svoju prvú hru
alebo postavu?
Prvá hra bola " Ohnivé slnko".
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PÚTAVÁ VÝSTAVA V DOME KULTÚRY

V našej obci žijú veľmi šikovní a nadaní občania. Z času na
čas sa objaví informácia, ktorou si pripomenieme ich úspechy.
Počas osláv z príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky
o našej obci bola sprístupnená pútavá výstava obrazov našej
kolegyne.
Martuška Révaiová nemala možnosť tento raz sa osobne
podieľať na príprave osláv, prispela však nevšednou výstavou
svojich výtvarných diel.
Ťažko popísať paletu farieb krásnych obrazov, v ktorých
zvečnila svoje osobné pocity a túžby. Predstavila diela vytvorené novou technikou, ktoré diváka upútali a priniesli nové
vnemy a zmysel krásy a nevšednosti.
Naši hostia spísali pre vedúcu domu kultúry poďakovanie
za krásny umelecký vnem a všetci spoločne jej prajeme skoré
uzdravenie a vrátenie sa do pracovnej aktivity.
Alžbeta Jankulárová,
predsedníčka JDS ZO Palárikovo

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE NA TÉMU „KROJOVANÉ DIEVČA“
A REGIONÁLNEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE V TVORBE POÉZIE NA TÉMU
„MOJA RODNÁ DEDINA“
27. jún bol v Dome kultúry Palárikovo venovaný umeniu. Prebiehalo slávnostné vyhodnotenie
výtvarnej súťaže na tému Krojované dievča a slávnostné vyhlásenie
výsledkov regionálnej literárnej súťaže v tvorbe poézie na tému Moja
rodná dedina.
Obe súťaže boli vyhlásené pri
príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 70. výročia premenovania obce Slovenský Meder na Palárikovo.
Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 133 výtvarných prác zo Základných škôl Palárikovo, Jasová,
Mojzesovo-Černík, Tvrdošovce,
Zemné, Devínska Nové Zámky,
Mostná Nové Zámky a Bernolákova Šurany.
Literárnej súťaže v tvorbe poézie sa zúčastnila Základná
škola Palárikovo.
Krásne kresby a výtvarné práce, krojované dievčatá, harmonika, spev a prednes vlastnej poézie umocnili príjemnú
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atmosféru pri samotnom odovzdávaní diplomov a cien z rúk
starostu obce Palárikovo Mgr. J. Derňára.
Pozvaní mladí umelci a umelkyne so svojimi pedagógmi
si mohli prezrieť nielen svoje umelecké diela a práce všetkých detí, ktoré sa do súťaže zapojili, ale tentokrát sa mohli
pokochať a hlavne nabrať inšpiráciu na sprievodnej vernisáži
umeleckých obrazov maliarky Marty Révaiovej, vedúcej DK
Palárikovo, ktorá sa výtvarnému umeniu venuje už dlhé roky.
E.Galbavá

ZO ŽIVOTA OBCE

· POŽIČAJTE MI TENORA · DIVADELNÍ OCHOTNÍCI OPÄŤ V AKCII
Divadelní ochotníci z Palárikova
sa tento rok predstavili pre nás netradičnou divadelnou hrou. Vybrali si
scenár Kena Ludwiga Požičajte mi
tenora. Na palárikovských doskách
ju zahrali v premiére v sobotu
21. apríla 2018, hneď v nedeľu mali
reprízu a začiatkom júna absolvovali
druhú reprízu.
Dej príbehu sa odohráva v hotelovom apartmáne v Clevelande v
štáte Ohio v roku 1934. Max a jeho
priateľka Maggie, v úlohách ktorých sa predstavili Štefan Horváth
a Andrea Slodičáková, očakávajú
so svojimi priateľmi veľkú opernú hviezdu Tita Merelliho (Jozef
Huska) a jeho manžeku (Alžbeta
Jankechová). Avšak ten sa v komplikovanej situácii nevie dostať na operné predstavenie a nečakane ho zastúpi
Max, ktorý dlho túžil spievať pred pub-

likom. Komediálny koniec vyvrcholí
rýchlym odchodom Merelliho z hotela.
Vo vedľajších úlohách sa svojím verným divákom predstavili: Ivan Man-

čík, Alexandra Mančíková, Mária
Horváthová a Peter Jančár. Text ako
obyčajne sledovala Alžbeta Kovačiková, technicky zabezpečil divadelnú hru Matúš Hlozák so svojím tímom MM production. Hru režírovala
Dana Kucharová, ktorá svojich divadelníkom viedla od zimných čítačiek
až po detailné spracovanie na pódiu.
Zaplnená sála nášho domu kultúry svedčila o tom, že ochotnícke
divadlo má stále svojich verných
fanúšikov, ktorí ho nikdy nezradia.
Potleskom ohodnotia každý výborný výstup. Od januára očakávajú
„nové divadlo“ a krvopotne zháňajú lístky pre seba i pre známych
z okolia. A naši ochotníci sa im za
ich vernosť odvďačia bravúrne zahranou divadelnou hrou. To je NAŠE
DIVADLO!
Slavomíra Slivoňová

KAŠTIEĽSKE NOVINKY

Priatelia, po dvojmesačnej odmlke sa k vám opäť prihovárame prostredníctvom obecných novín a chceme vám
poskytnúť informácie o novinkách z prostredia kaštieľa.
Dnešný článok začneme poďakovaním a to konkrétne všetkým osobám, ktoré sa o náš, ale aj váš kaštieľ intenzívne
zaujímajú.
Dňa 8.5.2018 sme v spolupráci s OZ LEVICE (ďalej
len „OZ“), patriace pod Lesy SR, pre vás zorganizovali
deň otvorených dverí. Od zmeny personálneho vedenia na
kaštieli to bolo už v poradí druhé podujatie tohto typu. Len
v skratke pripomeniem, že počas úvodného podujatia videlo
kaštieľ viac ako 100 ľudí, z tohto dôvodu sme teraz pridali
jednu prehliadku kaštieľa navyše a rozhodli sa, že v spolupráci s OZ pre vás otvoríme aj vodárenskú vežu.
Váš záujem predčil naše očakávania, program prehliadok
sme museli upraviť, z pôvodných prehliadok, ktoré mali byť
skupinové v počte cca 30 ľudí sme museli upustiť, keďže
sme nechceli pripustiť, aby návštevníci kaštieľa odchádza-
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li sklamaní. Chceli sme, aby každý návštevník, ktorý meral cestu do kaštieľa, mal príležitosť okúsiť atmosféru tohto
krásneho miesta. Vzhľadom na vysoko prekročenú kapacitu
sme museli prehliadky skrátiť aj o výklad a z bezpečnostných dôvodov aj o niektoré priestory.
Nikto z nás nepredpokladal, že kaštieľ počas tohto dňa
príde navštíviť viac ako 800 ľudí, a to nepočítame záujemcov o vodárenskú vežu. Bohužiaľ máme obmedzené ľudské
zdroje a inou formou sa kaštieľ sprístupniť nedá. Pevne veríme, že vás davy ľudí neznechutili a odniesli ste si z kaštieľa pozitívny zážitok. Ak chcete rozšírený výklad o kaštieli a
vidieť viac priestorov, tak stále je tu možnosť nás navštíviť.
Prehliadky sú každý utorok o 11:30 a o 14:00 hod., počas
tohto dňa je otvorená aj kaviareň kaštieľa, a to od 11:00 do
17:00 hod. Ak by vám tento čas nevyhovoval, je možnosť
dohodnúť si aj iné termíny, treba však rátať, že dohodnutá
návšteva mimo otváracích hodín bude o niečo drahšia.
Vrátim sa ku kaviarni, ktorú som spomínal. V priebehu
tohto mesiaca rozširujeme naše služby o kaviareň otvorenú

pre verejnosť (viď foto), kde v dennej ponuke budeme podávať koláče, kávu, zmrzlinu či zdravé šaláty.
Kaviareň bude otvorená v utorok od 11:00 do 17:00 hod.,
stredu, štvrtok, piatok od 17:00 do 21:30 hod., v sobotu a v
nedeľu od 11:30 do 21:30 hod.. Vstupy do kaviarne budú dva,
z prednej strany kaštieľa z bočného vchodu a zo zadnej strany
kaštieľa, kde už vyrástla nová terasa.
Našu kaviareň sme už stihli aj otestovať, keď počas hodov
bola pre verejnosť otvorená. Ako môžete vidieť, pomaly ale
isto naše dvere otvárame viac a viac. Do budúcna je veľa
smelých plánov, ktoré sú v blízkej dobe veľmi reálne. Pohrávame sa napríklad s myšlienkou organizovania plesov v
kaštieli, a preto ak poznáte kontakty, ktoré by takúto udalosť
mohli podporiť či vylepšiť, neváhajte nám ich poslať na našu
FB stránku: Kaštieľ Palárikovo či na náš služobný e-mail.
Na záver by sme chceli obci Palárikovo zablahoželať k
významnému jubileu a popriať obci, ale aj všetkým obyvateľom, ktorí v nej žijú, prosperitu
Matúš Pacelt

MLADÝ ZÁCHRANÁR CIVILNEJ OBRANY

našej základnej školy sa tejto súťaže zúčastnili po druhýkrát.
Na súťaž žiakov pripravovali PaedDr. Miroslava Tóthová a
Tomáš Slivoň, so zdravotnou prípravou pomohla Jana Jančárová, so streľbou Štefan Šlahor. Tento rok školu reprezentovali
dve štvorčlenné družstvá v zložení Miloslav Čapala, Maroš
Paulík, Adriána Glajšeková, Lucia Kuciaková za prvý tím a
v druhom tíme boli Sofia Srncová, Ivana Samašová, Tomáš
Kukan a Samuel Jančár. Súťaž sa konala v areáli stavebnej
školy (Priemstav) v Nových Zámkoch. Mladí záchranári postupne vypĺňali testy, ošetrovali poranenia, volali na linku
záchrany, reagovali na situácie pri vyhlásení nebezpečenstva
(chemické, radiačné), používali prostriedky improvizovanej
ochrany, balili evakuačnú batožinu, hasili improvizovaný požiar, predviedli vedomosti a zručnosti v topografii a strieľali zo
vzduchoviek. Obidva tímy túto súťaž náročnú na vedomosti a
zručnosť zvládli výborne. Mladšie družstvo, ktoré sa na súťaži
zúčastnilo prvýkrát, obsadilo 5. miesto s veľmi malou stratou
na stupni víťazov. Družstvo starších skončilo na 15. mieste z
22 prítomných tímov.
Tomáš Slivoň

Okresné úrady jednotlivých okresov pravidelne organizujú preteky s názvom Mladý záchranár civilnej obrany. Žiaci

· HASIČI ·

Vyvrcholením práce krúžku mladých hasičov je každoročne
súťaž Plameň. Tento rok sa okresné kolo súťaže konalo 18.
mája v obci Jasová. Za Palárikovo sa súťaže zúčastnilo jedno
zmiešané 10-členné družstvo dievčat a chlapcov s jedným náhradníkom, takže sme súťažili v kategórii chlapcov. Kapitán
družstva vylosoval štartovné číslo jeden, a tak sme ako prví
súťažili na požiarnom útoku s prekážkami. Ďalšou disciplínou
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bol štafetový beh na 400 metrov. Obidve disciplíny sme absolvovali dvakrát. Po sčítaní dosiahnutých časov, trestných bodov a bodov za vek detí sme obsadili 5. miesto z 13-tich družstiev. Pri návrate sme si za predvedené výkony ešte dopriali
zmrzlinu. Ukončenie a vyhodnotenie práce krúžku v tomto
školskom roku sme absolvovali v palárikovskom wellnesse.
Dúfam, že aj v budúcom školskom roku sa práce krúžku mladých hasičov zúčastní minimálne rovnaký počet žiakov.
Súťaž dobrovoľných hasičských zborov sme tento rok organizovali u nás v Palárikove pri príležitosti osláv obce. Súťaž prebehla na ihrisku základnej školy 9.6.2018. Akciu sme
otvorili slávnostným nástupom o 9.00 hod. Privítal nás starosta obce Mgr. Jozef Derňár, ktorý oboznámil prítomných s významnými výročiami našej obce. Starosta zvlášť privítal hostí
z družobného zboru dobrovoľných hasičov zo Zubří a starostu
mesta Zubří. Prítomných pozdravil aj nový riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch Ing. Marek Zajíček.
Vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov pri pomoci štátnym
hasičom. Samotná súťaž začala štafetou 8 x 50 m. Po štafetách
naši chlapi aj ženy boli na priebežnom 2. mieste. Cez prestávku
sme si boli pozrieť ukážky práce HaZZ zo Šurian, ktorá prebehla na ihrisku OTJ. Potom už nasledovala asi najzaujímavejšia časť súťaže – útok s vodou. Hasiči vytvoria sacie vedenie k
motoru a dopravné a útočné hadicové vedenia. Vo vzdialenosti
75 m sú postavené fľaše s vodou, ktoré musia prúdom vody
zhodiť. V súčte časov za štafetu a útok dosiahlo najlepší čas
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družstvo z Trávnice a stalo sa tak víťazom celej súťaže. Naši
muži skončili na štvrtom mieste a ženy na treťom. Súťaž sme
ukončili slávnostným nástupom, rozdaním diplomov a trofejí
za prvé tri miesta. Všetci súťažiaci dostali malé upomienkové
predmety od obce Palárikovo. Hasiči zo Zubří nám darovali k
10. výročiu podpísania zmluvy o spolupráci sochu sv. Floriána
a od nás dostali k výročiu plaketu. Potom nám neostávalo nič
iné len sa rozlúčiť s priateľmi z celého okresu Nové Zámky a
dojesť guláš, ktorý pripravili naši hasiči. Myslím, že sa nám
opäť podarilo zorganizovať pekné podujatie, ktoré prispelo k
dôstojnému priebehu osláv obce. Ďakujeme všetkým dobrovoľným hasičom a ostatným pomocníkom, ktorí sa podieľali
na príprave tejto súťaže a reprezentácii našej obce.
Tomáš Slivoň

V PALÁRIKOVSKOM POĽNO SME
NEZABUDLI ANI TENTORAZ NA OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ
Možno hovoriť o tradícii
Poľno SME Palárikovo, kam patrí aj Wellness centrum, jazdiareň,
kongresové centrum a
najnovšie i bowling s
vinotékou a modernou
reštauráciou s jedálňou,
ktoré sídlia v objektoch
poľnohospodárskeho
podniku, majú za sebou
už "detské roky" od svojej existencie. Ako nás
informovala zastupujúca
manažérka Ing. Emília
Novysedláková, jedna z
agilných pracovníčok firmy, za tento čas získali všetky spomínané zariadenia mnoho pozitívnych ohlasov a ich návštevnosť
presvedčuje o tom, že najmä zamestnanci všetkých štyroch
poľnohospodárskych podnikov ich využívajú na relaxáciu najmä v dňoch pracovného voľna a odchádzajú spokojní a radi
sa príležitostne k nim vracajú. Firma Poľno SME nezabúda
každý rok ani na tých najmenších, keď v týchto dňoch i keď
trocha oneskorene, v rámci osláv Medzinárodného dňa detí
pripravila pre ne bohatý kultúrno-spoločenský program, ktorý
bol dostupný nielen pre približne 60 detí ich zamestnancov, ale
dvere mali otvorené všetky deti z obce, ktoré prišli nielen so
svojimi rodičmi, ale i so starými rodičmi.
Prialo pekné letné slnečné počasie, a tak všetci, čo prišli, sa
mali na čo tešiť. Bolo vidieť ako sa postupne presúvajú, aby

si vychutnali všetky herné a iné možnosti, určené na zábavu a
spríjemnenie tohto dňa. Šantenie detí sprevádzali rôzne akcie
a atrakcie. Najväčším lákadlom bol nafukovací hrad a nechýbal ani tradičný šmolko. Deti sa mohli zapojiť do rôznych súťaží, či už to bolo hádzanie loptičiek na terč, bowling, petang,
loptové hry a ďalšie. Mohli si zajazdiť na ozajstných koňoch, v
permanencii bol najmä poník. Každý, kto prišiel, dostal darčeky najmä v podobe sladkostí. Deti, ktoré mali záujem, si mohli
nechať pomaľovať tvár okrasnými vzormi alebo sa "premenili" na rôzne zvieratká.
Podaktorí využili wellness na kúpanie, ktorý bol podobne
ako jedáleň po celý čas otvorený, jedlo a občerstvenie bolo k
dispozícii po celý čas.
Pri hlavnom stane organizačne operovala už spomínaná
Emília Novysedláková, spolu s Dobiášom Račekom. Vo wellnesse mala službu Roderika Žemberiová, v permanencii boli
aj pracovníci reštauračných a iných služieb - Simona Sýkorová, Petra Hatalová, Denisa Bartušeková, Peter Milulec, Andrej Jančár a niekoľkí
ďalší. Bolo to vydarené podujatie, ktoré
končilo
neoficiálne
až do neskorších popoludňajších hodín.
Atmosféru sa vám
vynasnažíme priblížiť
snímkami z podujatia,
ktoré dokumentujú tamojšiu atmosféru.
Milan Kupecký,
snímky autor
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RECEPTY

· V kuchyni pani Kalincovej ·
1. Zeleninová polievka s cuketou
- suroviny: 1 cuketu, 300 g karfiolu, 2 mrkvy, 30 g masla, smotana na varenie, kôpor, zeleninový bujón, múka na zahustenie, soľ, mleté čierne korenie,
- postup: karfiol rozobratý na menšie ružičky dáme do hrnca,
pridáme na kolieska nakrájanú mrkvu, rozpustené maslo,
osolíme a na miernom plameni orestujeme. Podlejeme vodou, pridáme zeleninový bujón a na miernom plameni varíme. Asi po 20 minútach vareniach vložíme do hrnca na kolieska nakrájanú cuketu, nasekaný kôpor a varíme ďalej asi
3 minúty. Vlejme smotanu, v ktorej sme rozmiešali hladkú
múku a pár minút povaríme. Uvarenú polievku podľa chuti
osolíme a okoreníme mletým čiernym korením.

2. Marinované bravčové kúsky
- suroviny: 500 g bravčovej sviečkovice, 150 g kukuričného
škrobu, 2 vajcia, 1 strúčik cesnaku, 1 PL oleja, 1 PL kečupu a
horčice, mletá červená paprika, majorán, vegeta, soľ, korenie,
- postup: v miske zmiešame olej s kečupom a horčicou. Do základu postupne pridáme pretlačený cesnak, papriku, majorán,
vegetu, soľ, čierne korenie (podľa chuti). Vmiešame kukuričný škrob, vajcia a marinádu. Necháme chvíľu odstáť, potom do marinády aspoň na tri hodiny vložíme naporciovanú
bravčovú sviečkovicu. Marinované kúsky opečieme na oleji.

3. Bylinkovo – pomarančový losos s ryžou

- suroviny: 800 g filiet z lososa, 1 pomaranč, petržlenovú vňať,
mandle, uvarená ryža basmati, soľ, mleté biele korenie, olej,
- postup: ryžu uvarenú podľa návodu. Filiet z lososa pokrájame na 4 časti. Osolíme, okoreníme a pokvapkáme pomarančovou šťavou. Posypeme nastrúhanou kôrou z pomaranča a
nesekanou petržlenovou vňaťou. Ryžu nasypeme do pekáča
a uložíme na ňu lososa. Posypeme mandľami v rúre vyhriatej na 180C pečieme 10 až 15 minút.

4. Roštenka na pive

- suroviny: 4 rezne z hovädzej roštenky, olej na opekanie, 2 cibule, 200 ml svetlého piva, 1 čili paprička, 4 bravčové párky,
soľ, mleté čierne korenie.
- postup: roštenku naklepeme, osolíme, okoreníme a prudko
opražíme na oleji. Mäso vyberieme a vo výpeku orestujeme nadrobno pokrájanú cibuľu. Keď cibuľa začne jemne
hnednúť, mäso vložíme späť, podlejeme pivom a dusíme
do mäkka. Čili papričku nasekáme nadrobno a spolu s pokrájanými párkami pridáme k mäsu. Podľa potreby podlejeme trochou vody a dusíme asi 10 minút. Na lyžici oleja
opražíme očistenú druhú cibuľu pokrájanú na kolieska. Pred
podávaním ňou posypeme každú porciu mäsa. Ako prílohu
môžeme podávať dusenú ryžu.
Dobrú chuť želá Bc. Alžbeta Kalincová

· Múčniky podľa pána Sedláčka ·
Zamatová roláda
- suroviny: 6 ks vajcia, 5 lyžíc kryštálového cukru, 3 lyžice
kakaa, ½ lyžičky sódy bikarbóny,
- plnka: 2 dcl mlieka, 3 lyžice hrubej múky, 1 žĺtok, 250 g masla, 5 lyžíc práškového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 3
lyžice kakaa,
- postup prípravy: oddelíme žĺtka od bielkov. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a postupne doň zašľaháme kryštálový cukor a žĺtka. Nakoniec pridáme kakao a sódu bikarbónu. Došľaháme a vylejeme na plech vyložený papierom na pečenie.
Pečieme pri 200°C asi 5 minút. Na upečené cesto priložíme
vlhkú utierku, prikryjeme doskou a rýchlo otočíme. Z cesta
stiahneme papier na pečenie. Pomocou utierky cesto zrolujeme do rolády a necháme vychladnúť.

Do hrnca si dáme mlieko, múku a
žĺtok. Premiešame a na miernom
ohni varíme do úplného stuhnutia.
Hustú kašu za občasného miešania
necháme vychladnúť. V miske vyšľaháme zmäknuté maslo s práškovým cukrom do peny. Postupne ho
zašľaháme do vychladenej kaše.
Vzniknutý krém rozdelíme na dve
časti. Do jednej časti pridáme vanilkový cukor a do druhej časti
kakao a premiešame. Na rozvinutú
roládu natrieme najskôr bielu plnku a potom tmavú plnku. Stočíme a
dáme do chladničky stuhnúť.

KEĎ LETO KLOPE NA DVERE...
...koniec školského roku sa blíži, zavŕši sa jedna etapa v živote našej školy.
Končí sa moje funkčné obdobie na poste pani riaditeľky. Pri tejto príležitosti
chcem vyjadriť poďakovanie všetkým
vyučujúcim za dobre odvedenú prácu,
za trpezlivosť a láskavosť, s ktorou pristupujú k žiakom.
V priebehu celého roka sa pod vedením pani učiteliek a vychovávateliek
naši žiaci úspešne zapájali do rôznych
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súťaží a olympiád. Patrí im poďakovanie
a obdiv za vzornú reprezentáciu školy a
triedy. O všetkých školských podujatiach
a aktivitách vždy aktuálne informujeme
občanov obce na stránkach Našich novín
a zároveň ich zverejňujeme na webovej
stránke školy.
Deväťročnú etapu školskej dochádzky
úspešne ukončili deviataci, ktorí majú za
sebou náročné obdobie – úspešné zvládnutie Testovania 9 - 2018 na úrovni ce-

loslovenského priemeru a prijímacie pohovory na stredné školy. Želáme im veľa
úspechov na ceste za ďalším poznaním.
Prvý rok školskej dochádzky zavŕšili
i prváčikovia, ktorí v priebehu jedného
roku urobili veľký krok dopredu a zmenili sa na nepoznanie. Naučili sa čítať,
písať, počítať a začlenili sa do školského režimu.
V septembri privítame 35 nových
prváčikov, otvoríme dve prvé triedy a
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tým sa zvýšil počet žiakov školy nad 300.
Na záver patrí poďakovanie nášmu
zriaďovateľovi – Obecnému úradu v Palárikove – Jozefovi Derňárovi, výboru
Združenia rodičov pri ZŠ K. Strmeňa v
Palárikove na čele s Igorom Rezdovičom a Rade školy pri ZŠ s MŠ K.Strmeňa v Palárikove pod vedením Moniky Jankechovej, rodičom, priateľom a
sponzorom školy, ktorí svojimi pracov-

nými a finančnými aktivitami prispeli
ku skvalitneniu vyučovacieho procesu i
školského prostredia.
Vďaka ich pomoci sa škola pohla
vpred a žiaci majú nové sociálne zariadenia, nové šatňové skrinky, nové lavice a
stoličky a moderné didaktické pomôcky...
V neposlednom rade patrí vďaka i nepedagogickým zamestnancom, bez ktorých by nebolo možné fungovanie školy.

Končí sa školský rok, čakajú nás
prázdniny. Čas oddychu, dovoleniek,
čas nových zážitkov. Prežime ich naplno
oddýchnime si a načerpajme novú energiu do ďalšieho školského roku.
Do nového školského roka želám celému pedagogickému tímu pod vedením
nového pána riaditeľa veľa úspechov,
energie, tvorivých nápadov.
Mgr. Eva Dubcová

JARNÉ AKTIVITY ŽIAKOV 1.-4. ROČNÍKA
Týždeň slovenského jazyka

Exkurzia žiakov 3.ročníka

Jeden týždeň v roku je na škole venovaný materinskému
jazyku. Celému podujatiu predchádzala séria aktivít zameraných na čítanie, vlastnú tvorbu, prácu s časopismi, literárne
súťaže. Každý deň počas celého týždňa sa striedali v školskom
rozhlase vysielania, ktoré žiakom priblížili hodnotu slovenského jazyka v citátoch známych osobností, žiaci sa predstavili
vlastnou tvorbou, dozvedeli sme sa mená víťazov recitačných
súťaží. Cieľom podujatia je docieliť , aby si žiaci vážili a ctili svoj materinský jazyk . Organizátorkou podujatia ,,Týždeň
slovenského jazyka“ je p.uč. A. Jančárová.

18.5.2018 žiaci 3.ročníka navštívili Emilove sady vo Dvoroch nad Žitavou. Oboznámili sa s históriou i súčasnosťou sadov, prezreli si sad, sklady i výrobné haly.
Pre žiakov bola pripravená prezentácia o zaujímavostiach
sadov, ochutnávka zdravých ovocných štiav, na stoloch ich
čakali plagátiky, omaľovánky a nádherné jahody, ktorých sa
mohli najesť do vôle. Deti zaujala i „maxichladnička“ pre jabĺčka, výrobňa štiav, pracovná linka na triedenie ovocia, ale najmä
„traktorový“ vláčik, ktorý ich povozil po celom areáli OVD.
Mgr. Táňa

BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA
Atletický štadión v Nových Zámkoch bol 29.5.2018 dejiskom zápolenia žiakov v atletike. Konal sa ,,Beh olympijského
dňa“ a v rámci neho i akcia ,,Hľadáme nových olympionikov“.
Podujatia sa zúčastnili Nela Cziborová 1.C, Šimon Húska 1.C,
Karla Pálešová 2.A, Jenifer Lukačovičová 2.A, Roman Dubec
3.A, Adrián Keleberc 3.A, Eduard Manet 3.B, Zuzana Košírelová 3.B, Patrik Sucháň 4.A, Samuel Ďurica 4.A. I keď sa
podujatie nieslo v duchu hesla ,,Nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť“, našim malým športovcom sa podarilo postaviť sa na
stupienok víťazov. Patrik Sucháň a Eduard Manet získali bronzovú medailu, Karla Pálešová dobehla do cieľa prvá, získala
prvé miesto a všetkých potešila zlatou medailou.

KLOKAN

Matematický klokan - Medzinárodná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl sa v našej škole uskutočnila 19.
marca 2018. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 67 000 žiakov
na 1453 školách. Na našej škole to bolo 58 žiakov z ročníkov
1.-4.: 17 prvákov, 19 druhákov, 14 tretiakov, 8 štvrtákov a z
ročníkov 5.-9. bojovalo o titul najlepšieho z najlepších 49 žiakov. Dávid Noskaj z 5.B sa nielen zaradil medzi najlepších, ale
stal sa aj šampiónom školy. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sa
stali Dariana Barusová, 1.B, Daniel Lajda, 1.C, Dáša Šáteková,
2.A, Adrián Keleberc, 3.A, BiankaVitková, 3.A, Eduard Fabo,
3.B, Stella Krištofová, 4.A, Adela Židuljáková, 4.A.
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OCENENIE NA VÝTVARNEJ SÚŤAŽI
KĽÚČE OD KRÁĽOVSTVA MÁRIE TERÉZIE
Žiačka 8.A triedy Ivana Samašová bola v piatok 22.júna
2018 ocenená za svoju výtvarnú prácu na tému Detstvo Márie
Terézie v rámci súťaže Kľúče od kráľovstva Márie Terézie.
Súťaž pozostávala z viacerých kategórií: výtvarná časť,
literárna časť - obe podľa vekových kategórií, a tvorba prezentácie – pre učiteľov. Naša škola odovzdala práce – básne
do literárnej súťaže a tiež jednu prácu do výtvarnej, a to výkres Ivanky Samašovej. A práve tento obrázok mladučkej
Márie Terézie, sediacej pri svojom koni, sa páčil porote na
bratislavskej Základnej škole Matky Alexie .
Slavomíra Slivoňová

BRONZOVÁ „SLÁVICA“
NATAŠKA ŠLAHOROVÁ
Po uskutočnení školského kola
celoslovenskej postupovej súťaže
Slávik Slovenska naša základná
škola vyslala do okresného kola víťazky jednotlivých kategórií: 1.-3.
ročník: Laura Szabóová, 3.B, 4.-6.
ročník: Nataša Šlahorová, avšak z
kategórie 7.-9.ročníka sa zúčastnila Hanka Františka Hantáková namiesto postupujúcej Alžbety Šimkovej, pretože ako deviatačka mala
v neskôr spomenutom termíne prijímacie skúšky na strednú školu.
Dievčatá sa po dôkladnej príprave, výbere vhodných piesní vybrali
14.mája do Nových Zámkov, aby
prezentovali svoje talenty. Spievali v sprievode huslistiek z Nových
Zámkov, ktoré im ochotne dopomohli svojou vynikajúcou hrou a ich hudobno-spevácka súhra
znela akoby spolu pôsobili mnoho rokov. Naše speváčky vyobliekané v nových palárikovských krojoch zvládli prejav na
javisku v CK Nábrežie výborne a očakávali výsledky. Po dlhšej
pauze porota rozhodla. Vyhlásila prvú kategóriu: nič... Druhá
kategória... Nataša Šlahorová!! 3.miesto – bronzový slávik!!!
Konečne! Konečne po dlhých rokoch sa usmialo šťastie aj na
palárikovské deti! Radosť sa objavila na tvárach všetkých palárikovských účastníkov – najväčšia na Nataškinej. Nataška si
to skutočne zaslúžila! Nielen svojím úsmevom, ako to skonštatovala predsedkyňa poroty, ale i vynikajúcim spevom, výbornými piesňami – jednou palárikovskou ľudovkou – Kebych
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byla vedela, a druhou - Číže si,
šuhajko, číže si, ľudovkovým
hlasom a krásnou farbou hlasu.
Táto naša mladá speváčka
stále spieva, neuveriteľne sa
zdokonaľuje v speve a hudobnou prejave nielen v škole na
speváckom krúžku, ale i doma
na hodinách spevu pod vedením
Michaely Juhászovej. Vystupuje
s folklórnym súborom zo ZŠ aj
ako sólová speváčka.
Jej malé „víťazstvo“ na Slávikovi je pre nás povzbudením, že
treba s talentami pracovať, netreba sa vzdávať a výsledky prídu a hlavne vtedy, keď svoj koníček robíte s láskou a radosťou.
Slavomíra Slivoňová

BESEDA
S ING. IMRICHOM SZABÓOM
Pred koncom školského roku sme stihli pre žiakov zorganizovať besedu s pánom Ing. Imrichom Szabóom o histórii našej
krásnej obce Palárikovo.
A tak 18.júna 2018 pani učiteľky vzali žiakov z 5., 6. a 7.
ročníka sme sa presunuli do Malého parku, ako to navrhol pán
Szabó, lebo práve táto časť obce je nositeľom kultúrno-historického dedičstva našej obce, ako nám to bolo vysvetlené.
Žiaci si usadení okolo artézky vypočuli krátky výstižný úvod
k našej histórii a autor mnohých historických diel o Palárikove
potom reagoval na otázky žiakov. Niektoré boli zaujímavé, iné
jednoduchšie. Ale boli trpezlivo vypočuté a zodpovedané.
Dialóg so žiakmi bol niekoľkokrát prerušovaný „odberateľmi“ artézky, z ktorých sa viacerí zastavili pri nás a započúvali
sa do dialógu vzdelaného pána s deťmi. Možno boli prekvapení, možno sa čudovali, čo sa to tu deje, prečo práve tu, alebo
ich jednoducho oslovila téma našej besedy. Možno nepoznali
mnohé zaujímavosti o našej obci a možno chceli byť i oni trochu múdrejší, tak ako my.
Besedu si predĺžili siedmaci, ktorí mali najviac otázok a
nestačil im ani vyhradený čas. Preto pán Szabó navrhol, že
budúci školský rok príde opäť žiakom do školy priblížiť ďalšie
témy z histórie Palárikova.
Pánovi Imrichovi Szabóovi vyjadrujeme poďakovanie za
netradičnú historickú hodinu, za spestrenie vyučovania i za
mnohé informácie, ktoré v toto krásne pondelkové dopoludnie
zdieľal s našimi žiakmi.
Slavomíra Slivoňová
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· PLES ŽIAKOV NA MDD ·

Žiaci už po tretíkrát plesali! Oslávili takto
svoj Deň detí v Dome kultúry v Palárikove.
Piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci i deviataci
prišli vyobliekaní v krásnych oblekoch, šatách, dokonca i v róbach, aby sa naučili, ako
sa správať na spoločenských akciách i ako sa
vedieť spolu zabávať na slušnej úrovni.
Prvá časť akcie bola venovaná našim talentovaným speváčkam, neskôr sa prihlásil
spievať i jeden spevák. Všetci zaspievali
populárne piesne na kvalitnej úrovni. Žiaci
ich ocenili bujným potleskom a naša učiteľská porota rozhodla veľmi galantne: dnes na
MDD vyhrávajú všetci 1.miesto: Nataša Šlahorová, Lenka Šimková, Nikola Čapuchová,
Nikola Berkešová i posledný spevák – Boris
Ščibráni. Získali hodnotné ceny a hybáj na-

ŠKD ŠIKOVNÍCI

Ani sme sa nenazdali a koniec školského roka je už predo
dvermi. Táto správa najviac teší určite našich školákov. V
ŠKD Šikovníci je naozaj vždy poriadne veselo. Navštevujú
ho veľmi šikovné, talentované a úžasné deti.
Príjemná a tvorivá atmosféra sa niesla celým naším rokom. Pri všetkých našich činnostiach, akciách, súťažiach a
hrách, ani nevieme ako nám celý školský rok ubehol.
V ŠKD mávame i športové popoludnia, ktoré sú veľmi
obľúbené. Futbalové a florbalové zápasy sú pre chlapcov
príjemným spestrením dňa. Dievčatá zasa uprednosťňujú
aktivity, kde sa prejavuje ich šikovnosť. Súťaživosť a snaha
detí je proste úžasná.
V mesiaci máj si deti zo všetkých družín pripravili i
pásmo, s ktorým boli vystupovať v hospici a snažili sa spríjemniť chvíle a priniesť dobrú náladu ľuďom tu ubytova-

späť k plesajúcim, ktorí sa po zhasnutí svetiel akoby mávnutím čarovného prútika hneď
nahrnuli do sály a už sa hýbali v rytme moderných piesní. čudovali by ste sa, ale skutočne sa zaplnila sála ako na ozajstnom plese
až niekedy po polnoci. V poslednej hodinke
sa losovala tombola, o ktorú sa postarali pani
učiteľky a pekné ceny venoval i pán starosta
J. Derňár. Žiaci sa tešili aj z maličkostí.
V závere našu učiteľskú porotu čakala ťažká úloha: vybrať kráľa a kráľovnú plesu. No
nakoniec sa rozhodla: kráľom sa stal Lukáš
Markusek a kráľovnou Hanka Kelebercová –
obaja z 8.A. Tento krásny párik zapózoval ako
na Plese v opere a zábava sa ukončila s už očakávaním ďalšej v budúcom školskom roku.
Slavomíra Slivoňová

ným. Za sladké odmeny im patrí veľká vďaka od detí.
Najkrajším dňom pre naše deti bol Medzinárodný deň
detí. Tento deň sme si užili naplno, s úsmevom a na záver
dňa nás čakala v ŠKD i sladká odmena.
Pobyt na čerstvom vzduchu je pre deti nesmierne dôležitý.
Preto sa dostatok času snažíme tráviť na čerstvom vzduchu.
Hry na detskom ihrisku sú vždy plné zábavy a detskej radosti.
Školský rok sa už naozaj končí a my sme sa rozhodli, že si
záver školského roka v ŠKD Šikovníci urobíme predsa ešte
jednu krásnu rozlúčku – Detektívi Šikovníkovníci. Bude to
čas plný hier, súťaží, rozprávok, zábavy a detektívovania.
Na budúci školský rok v ŠKD Šikovníci máme naplánovaných veľké množstvo aktivít. Je sa naozaj na čo tešiť.
Verím, že si prázdniny neskutočne užijete a v septembri
sa vidíme zdraví, šťastní a plní energie. Už teraz sa na vás
teší vaša „Jarka“.
Jarmila Žirková
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STRMEŇOVE DNI 2018
Dňa 5.júna 2018 sa opäť uskutočnilo vyhodnotenie literárnej súťaže Strmeňove dni. Od minulého školského roku súťaž
nadobudla regionálny charakter, keďže sa do nej zapojili žiaci
zo škôl z blízkeho okolia. Tento rok sa podarilo rozšíriť súťaž
o ďalšiu kategóriu stredných škôl, hoci s menšou účasťou.
Súťaž bola uzavretá koncom mája a práce vyhodnocovali
vyučujúce slovenčiny z Nových Zámkov: zo ZŠ G.Bethlena:
PaedDr. Oľga Kasášová, zo ZŠ Devínska: Mgr. Nina Fialová a
z našej školy Mgr. Slavomíra Slivoňová, ktorá sa spolu s Mgr.
Nikoletou Šlahorovou postarali aj o plynulý priebeh akcie.
Tohto roku prišlo emailovou poštou vyše prác zo 6 škôl,
čo bolo o desiatku viac ako minulý rok. Súťaž sa rozrastá, a to
svedčí aj počte talentovaných žiakov v našom regióne, ktorých
treba podporovať.
V kategórii poézie napísali najkrajšie básne z ročníkov 1.-3.
(1.kategória): Ema Tóthová, Saloma Ema Hajdu, Sofia Klimajová, Peter Baďura, Timur Šlahor, v 2.kategórii (4.-6.ročník)
boli vynikajúce práce, ktoré napísali: Zoja Kollárová, Paulína
Jankechová, Matúš Almáš, Annamária Príglová, Nataša Šlahorová, Jakub Rostecký, Adam Jančár, Adela Židuljáková, Vanesa Otrubová, ale vynikajúca bola i bývalá žiačka našej školy
Naďa Ďurišová zo ZŠ Devínska.
V tretej kategórii najstarších žiakov – 7.-9.ročník, uspeli Kristína Juríková, Ema Rostecká, Anton Bogdány a Lucia Kuciaková.
V novej kategórii stredných škôl vyhrali básne Kristíny
Hoľkovej z Gymnázia v Šuranoch a za ňou sa umiestnila Hana

Juríková zo Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch.
V kategórii prózy excelovali najmä naši šiestaci: Kamil Šilhavík, Petronela Klučková, a piataci: Zoja Kollárová, Dávid
Noskaj – v druhej kategórii, Katka Zimmelová, Ivana Samašová a Daniela Mančíková – v tretej kategórii.
V štvrtej kategórii reprezentovala prózu Kristína Mária Rajňáková z Gymnázia v Nových Zámkoch.
Musíme vysloviť poďakovanie vedeniu Základnej školy s
MŠ Karola Strmeňa v Palárikove, ktoré umožnilo uskutočniť
spomínanú akciu na počesť nášho rodáka Karola Strmeňa.
Slavomíra Slivoňová

VÝLETY A EXKURZIE
Okrem výletu piatakov sa uskutočnili výlety žiakov aj z ostatných ročníkov. Výborné počasie im väčšinou prialo, a tak
mohli spoznávať krásy nášho Slovenska.

Dubček v kine

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si mali možnosť v apríli pozrieť film Dubček v novozámockom Kine Mier. Veľmi
ochotný personál premietol v obedňajších hodinách film práve bežiaci v kinách po Slovensku žiakom z Palárikova, Veľkých Loviec, zo ZŠ Devínska.
Film osvetlil udalosti roku 1968 a krátko predtým. Rozprávačom cez retrospektívu bol sám Alexander Dubček, ktorý
absolvoval svoju poslednú cestu autom, na následky ktorej
zahynul. Kontroverzné situácie boli vynikajúco vykreslené,
prepojené a doplnené reálnymi zábermi. Na moje prekvapenie žiaci na konci filmu zatlieskali a aj žiaci, ktorí najprv film
zavrhovali, nakoniec ho ohodnotili ako výborný.
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Mochovce

29.mája 2018 počas horúceho dňa ôsmaci a deviataci absolvovali exkurziu do Energolandu v Mochovciach. Určený
pracovník ich srdečne privítal vo vstupnej hale. Po premietnutí
zaujímavého filmu o energiách aplikovaného na slovenské pomery si prešli žiaci atrakcie súvisiace s energiou – nabíjanie baterky, vytváranie energie skákaním... Potom si vypočuli výklad
o fungovaní atómovej elektrárne, povypytovali sa, čo chceli
vedieť a na záver exkurzie poďakovali za darček – náramok.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Výlet za odmenu

4.júna 2018 sa jeden autobus so skoro päťdesiatimi deťmi
vybral do Levíc do vedeckého centra Atlantis. Hlavnou posádkou sa stala trieda 7.A, ktorá vyhrala súťaž o najporiadnejšiu,
najkrajšiu triedu. Doplnili ju žiaci z ostatných tried, ktorí boli
vybraní za odmenu, a to za reprezentáciu, za výsledky, dosiahnuté v olympiádach, recitácii i v športe a za inú aktivitu na
škole. Centrum zaujalo žiakov, pobavili sa na zaujímavých
technických perličkách.

Šiestaci na potulkách

Žiaci 6.B si ako tradične vybrali ako cieľ svojho výletu kúpalisko Štrand. Prvý termín však kvôli počasiu museli zrušiť
a výlet spojený s kúpaním sa im podarilo zrealizovať až na
druhý pokus.
A tak 18. júna 2018 sa po ceste vláčikom prešli cez mesto,
pochutnali si na zmrzline a pobrali sa na Štrand. Užili si deň
na slniečku, vykúpali sa do sýtosti a zahrali si rôzne hry. Deň
si vychutnali plnými dúškami.
Druhá šiesta trieda 6.A sa rozhodla stráviť deň v Bratislave.
Prejsť sa cez historické centrum, spoznávať súčasné mesto a
navštíviť zopár obchodov – to bolo ich cieľom. Cesta vlakom
už sama o sebe bola pre nich zážitkom. Mali radosť z maličkostí a potešil ich aj krajší modernejší vláčik.

Výlet v Čachticiach

Deviataci v Bratislave

Žiaci deviateho ročníka sa rozhodli navštíviť opäť naše
hlavné mesto. Ich cieľom bola lanovka a výhľad na Kamzíku, no pre zlé počasie (ktoré bolo len v ten jeden deň) museli
plány zmeniť. V oklieštenej zostave sa spolu s triednou učiteľkou trošku naučili cestovať vlakovými spojmi a mestskou
dopravou, užili si rýchlu a bláznivú jazdu v trolejbuse i naše
nebezpečné „štikanie“ lístkov po unáhlenom nástupe do spoja. Upršaný deň si oživili 5D kinom v nákupnom centre. Foto
si však spravili až na našej železničnej stanici, veď čo by to bol
výlet bez spoločnej fotky?

Ráno som vstala s radosťou a plná očakávaní. No keď som
sa pozrela von z okna ostala som v nemom úžase. Pršalo, pršalo a stále pršalo... Pani učiteľky nám kázali vziať si pršiplášť
a dokonca aj predpoveď hovorila, že má pršať. Musela som
si dať dlhé tričko a dlhé legíny, no neskôr sa mi to poriadne
vypomstilo... Pršalo v noci a ráno len chvíľku, takže mi nakoniec bolo celý deň teplo. Ráno pre mňa prišla moja najlepšia
kamarátka s jej maminou.
Keď sme dorazili ku škole, chvíľku sme tam čakali na autobus... Keď už dorazil, nalodili sme sa a mohli sme vyraziť.
Náš šofér bol veľmi nepríjemný... Asi vstal ľavou nohou... No
aj napriek tomu to bola skvelá cesta. Zastavili sme sa na benzínovej pumpe. Konečne sme dorazili do Čachtíc, kde nás čakala cca hodinová túrička až na hrad. Po ceste sme však zažili
kopec krásnych zážitkov...
Po vyšliapaní na hrad sme si trocha posedeli a pokupovali
suveníry. Potom sme sa s pani sprievodkyňou vybrali na hrad.
Dozvedeli sme sa veľa užitočných a zaujímavých informácií.
Mali sme ísť ešte do podzemia,
no nakoľko sme dlho šliapali na
hrad, tak sme to nestihli. Stala
sa nám ešte jedna smutno-veselá príhoda. Zhodili sme so
strechy jedného stánku plyšáka.
No našťastie sme situáciu mali
pod kontrolou. Urobili sme si
spoločnú fotku a hajde domov,
kde nás čakali naši blízki. Bol to
skvelý výlet.
Paulína Jankechová a žiaci
5.B triedy
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Turistický chodník
Blíži sa záver školského roka a je čas zhrnúť naše aktivity.
Počas celého školského roka fungoval tento krúžok s veľkou
obľubou u detí. Navštívili sme Arborétum Mlyňany. Hrávali
sme sa v „našom Veľkom parku“. Hry na detskom ihrisku sú
vždy plné zábavy. Najviac obľúbené sme mali návštevy Wellness centra v Palárikove. Pútavá bola i prehliadka Zubrej zvernice
a Topoľčianskeho kaštieľa. Nikdy neobídeme i vedátorské centrum v Leviciach - Atlantis. Vozili sme sa na koníkoch na farme
u Dáši Kodadovej. Zažili sme úžasný športový deň s veľkým
množstvom súťaží a hier, kde sa deti mohli vyšantiť dosýtosti. A
na záver nás čakala ešte „prespávačka v škole“. Z každej akcie
turistického krúžku odchádzajú deti domov šťastné, spokojné,
unavené a plné nových zážitkov. Dúfam, že sa stretneme v ta-
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komto krásnom počte i budúci školský rok a užijeme si v krúžku
veľké množstvo atrakcií, výletov, hier, úžasných dní a domov
budeme stále odchádzať s tým krásnym úsmevom.
Teší sa na vás
Jarka Žirková

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

O ČINNOSTIACH NAŠICH AKTÍVNYCH ŠKÔLKAROV

• V marci nás v materskej škole navštívila na naše potešenie
pani spisovateľka Mária Štefánková a jej ilustrátorka Petra
Štefanková s družnou besedou o knihe My už vieme všeličo.
• Realizáciou nášho projektu Stretnutie s rozprávkovou vílou
po celý týždeň deťom chodili čítať rozprávky v čase odpočinku deti zo základnej školy v prestrojení za víly.
• Putovná kniha rozprávok putovala celý mesiac k deťom domov a tam im rodičia z nej čítali a v škôlke sa o obsahu
rozprávok rozprávali.
• Na výstavke výtvarných prác – Kráľovstvo rozprávok očami
detí boli vystavené ilustrácie detí zo stretnutí s rozprávkovou vílou.
• V apríli - nás navštívilo Sférického kino, kde deti cestovali
vo vesmíre a dozvedeli sa veľa o záchrane stromov.
• Deň Zeme sme oslávili vyzbieraním smetí v celom areáli ZŠ
s MŠ. Zároveň sme zasadili strom, o ktorý sa budeme starať,
aby rástol s mami.
• Zúčastnili sme sa výstavy ovocia a zeleniny v dome kultúry
a tiež sme si takú menšiu urobili v škôlke.
• Máj sme začali oslavou Dňa matiek a Dňa rodiny vystúpením v dome kultúry, kde vystúpili všetky triedy z materskej
školy.
• Na výlete v Topoľčiankach sa deti pozreli do národného žrebčína na krásne kone. No páčil sa im aj zámok a nádherný park.
• Navštívili nás rôzni umelci s divadelnými, či hudobnými
predstaveniami.
• Jún sme začali oslavou MDD v parku, kde boli deti za športové a vedomostné súťaže odmenené rôznymi cenami.

• Nechýbala tradičná opekačka, hľadanie pokladu a indiánsky deň.
• Navštívili sme aj farmu zvierat na Pikovej, kde sa deťom
veľmi páčili kravy, prasiatka, kačky aj husi, mohli si vyliezť
do traktora a videli aj prácu bagra.
• Predškoláci navštívili rovesníkov družobnej MŠ v Bratislave.
Električkou sa odviezli k Bratislavskému hradu a prešli si aj
hradné záhrady.
• Nasledujúci týždeň navštívili bratislavské deti našu škôlku.
Pozreli si náš krásny park a povozili sa na konskom záprahu,
veľmi sa im u nás páčilo.
• Naše deti sa zúčastnili aj osláv sviatku Palárikova, kde spestrili program tancami a piesňami.
• Školský rok končíme slávnostnými rozlúčkami s predškolákmi v troch triedach.
Prajeme im veľa sily, aby sa im prvé písmenká vydarili.
Helena Markuseková

21

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Palárikovo alebo Meder,
jeden by tu neobsedel.
Nachádza sa tu kaštieľ,
ten v parku by si našiel.

Palárikovo

Kostol tu je krásny tiež,
dúfam, že sa doň pozrieš.
Okrem týchto pamätihodností,
boli tu i významné osobnosti.
Po jednej z nich je pomenovaná škola,

Karol Strmeň Bekéni sa volá.
Bol básnik, pedagóg, no aj novinár,
nemyslite si, že bol zmrzlinár!

Ďalším z nich je Ján Palárik,
on bol redaktor, dramatik, no
aj katolík.
Skvelý spisovateľ on dávno bol,
patrí k slovenskej drámy predstaviteľom.
Nina Baďurová,
8.A, 3.kateg.

Výročia na dedine
Tento rok máme výročie,
zase nám pribudlo storočie.
Na dedine každý rok zabíjačka,
zakončí to stanovačka.

Čo si viac priať
ako žiť v pokoji
so svojou rodinou,
so svojimi priateľmi
plávať nad hladinou
a byť šťastný veľmi.

Ľudia sa tu majú radi,
občas nás aj niekto zradí.
Toto je báseň o našej dedine,
o našej veľkej krásnej rodine.
Matej Rezdovič,
9.A, 3.kateg.

Čo si viac priať

Čo si viac priať:
len žiť stále tam,
kde chce moje srdce,
kde ma ono tiahne.
Vidieť chyby ľudské,
ktoré ľútosť stiahne.

Čo si viac priať,
ako sa prejsť parkom
ku kostolu cez alej,
vidieť gaštan kvitnúť
a v túžbe srdca malej
v chráme sa len mihnúť.
To si chcem priať:
lásku k môjmu „domu“,
k všetkým mojim drahým
a k rodnému stromu
i k zvyklostiam starým.
To si chcem priať...
Slavomíra Slivoňová

· DAMIÁN SRNEC ·

FUTBALISTA S ATLETICKÝMI ÚSPECHMI
Damián Srnec sa svojimi
dlhými atletickými nohami
dostal až na Majstrovstvá Slovenskej republiky v atletike
staršieho žiactva.
Najprv sa 24. 5. 2018 zúčastnil v Nových Zámkoch
na Sihoti na Majstrovstvách
okresu Nové Zámky v atletike, kde zabehol 1000 metrov
s najlepším časom 2:56,08 vo
svojej kategórii a tým získal 1.
miesto a postúpil do ďalšieho
kola. Niekoľko dní na to obhájil svoje atletické zdatnosti
a opäť sa mu podarilo zvíťaziť
na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja a v podstate na domácej
pôde zasa zabehol disciplínu 1000 metrov v čase 2:55, obsadil
1. miesto a postúpil na Majstrovstvá Slovenskej republiky v
atletike, ktoré sa konali 20.júna 2018 v Trnave. Ani tam nám
neurobil hanbu a nakoniec obsadil 11. miesto z množstva bežcov z celého Slovenska. Damiánovi gratulujeme a želáme mu
aj v atletike, aj vo futbale veľa úspechov i na strednej škole.
Slavomíra Slivoňová
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· PALI ŠLAHOR ·
ARAMIS: NAJ OBRANA SVETA
Verili by ste tomu, že
v malej obci Palárikovo v
jednej voliére kraľuje pes
s najlepšou obranou sveta?
Pes sa volá Aramis a jeho
pánom nie je nik iný ako
Pavol Šlahor.
Pali sa môže pochváliť
niekoľkonásobnou účasťou
na MS a ani rok 2018 nebol výnimkou. Tohtoročné
majstrovstvá sveta FMBB
(belgických ovčiakov) sa
konali v dňoch 23. - 29. 4.
2018 v slovinskom meste
Ajdovščina. Po utorňajšom
losovaní sa Pali dozvedel
poradie svojich disciplín:
vo štvrtok – obrana, v piatok stopa a v sobotu poslušnosť. Hneď v prvý deň nenechala dvojica Pali – Aramis nič na
náhodu a predviedla dychvyrážajúcu obranu. Z možných 100
bodov získali 97 a prinieslo im to titul najlepšia obrana sveta.
V piatok bola na rade stopa (92 zo 100) a v sobotu poslušnosť
(85 zo 100). Po sčítaní bodov sa umiestnili na 4.mieste a postúpili medzi 20 najlepších do užšieho finále. Tam sa opakovali
dve disciplíny: poslušnosť a obrana. Výsledkom bolo krásne
6.miesto zo 138 súťažiacich z 35 krajín sveta. Treba spomenúť,
že na výkone psov sa podpísali 30-stupňové teplá a neustály
silný vietor, čo veľmi sťažuje prácu psovoda so psom.
Víkend 25.-27.5.2018 sa niesol v znamení 2.kvalifikačných
pretekov na MS všetkých plemien. Konal sa v Kežmarku a
zúčastnilo sa ho 27 pretekárov. Pali s Aramisom potvrdili svoje
najmä obranné kvality. Za obranu získali 97 bodov z možných
100 a toto bola aj celkovo najlepšia obrana pretekov. Z možných 300 bodov z 3 disciplín získali 274 a umiestnili sa na
2.mieste. Týmto výborným výsledkom si vybojovali účasť na
budúcich MS v septembri, ktoré sa budú konať v Taliansku.

TURNAJ PALÁRIKOVO
Dňa 8. mája 2018 (utorok) sa pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja uskutočnil turnaj pre deti do dvanásť rokov
s názvom PALÁRIKOVO CUP. Turnaj bol naplánovaný pre
päť družstiev no napokon družstvo FC Tvrdošovce sa pre nedostatok detí nezúčastnilo. Túto skutočnosť nahlásili deň pred
turnajom a bohužiaľ sa nám nepodarilo doplniť ďalšie družstvo. Turnaja sa napokon zúčastnili štyri družstvá a to: OTJ Palárikovo, FC Komjatice, ŠK Sokol Jasová a TJ Veľké Lovce.
Všetky mužstvá patria do Nitrianskeho regiónu a okresu Nové
Zámky. Celé sa to začalo v ranných hodinách zrazom všetkých
družstiev. Nasledovalo losovanie zápasov a turnaj sa mohol
začať. Prišiel ho otvoriť starosta obce Mgr. Jozef Derňár, ktorý
krátkym, ale výstižným prejavom nabudil chlapcov. Hralo sa
súčasne na dvoch ihriskách systémom každý s každým časovo
2 x 25 minút a 10 minút prestávka.
Rozpis zápasov:
IHRISKO č.1 / IHRISKO č.2
1, 10:00 OTJ Palárikovo – ŠK sokol Jasová / FC Komjatice
– TJ veľké Lovce
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2, 11:00 OTJ Palárikovo – FC Komjatice / TJ Veľké Lovce
– ŠK sokol Jasová
3, 12:00 OTJ Palárikovo – TJ Veľké Lovce / ŠK sokol Jasová
– FC Komjatice
Zápasy boli vyrovnané a napäté až do konca. Padlo množstvo gólov a za niektoré by sa nemuseli hanbiť ani profesionálni futbalisti. Počas turnaja mali deti zabezpečený pitný režim,
takisto aj občerstvenie formou bagiet. Ohlasy detí ohľadom
turnaja boli kladné a príjemné počúvanie. Veľkým pozitívom
bolo to kvantum detí, rodičov a divákov, ktorí prišli na tento
turnaj. Odhadujeme, že spolu všetkých nás bolo približne 200.
Výsledky:
OTJ Palárikovo – ŠK sokol Jasová 3:0
FC Komjatice – TJ veľké Lovce 2:3
OTJ Palárikovo – FC Komjatice 9:1
TJ Veľké Lovce – ŠK sokol Jasová 6:1
OTJ Palárikovo – TJ Veľké Lovce 2:3
ŠK sokol Jasová – FC Komjatice 1:7

Konečné Poradie:
1. TJ Veľké Lovce
2. OTJ Palárikovo
3. FC Komjatice
4. ŠK Jasová
Individuálne ocenenia:
Najlepší strelec – Joachim Mandík (TJ Veľké Lovce)
Najlepší hráč – Patrik Sucháň (OTJ Palárikovo),
Najlepší brankár – Jakub Kasáš (ŠK sokol Jasová)
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ŠPORT
Tabuľka VIII. liga MEVA ObFZ NZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Klub
ŠK Termál Podhájska
FK Sokol Pozba
TJ Družstevník Kamenný Most
FO oddiel
OTJ Palárikovo
Futbalový klub FC Bardoňovo
TJ DRUŽSTEVNÍK DUBNÍK
TJ FO Kamenica nad Hronom
ŠK Andovce
SC Kamenín
FK Slovan Dedinka
TJ Družstevník Belá
OFK Jatov
TJ Nová Vieska
TJ Družstevník Obid

Z V
26 26
26 23

R
0
0

P
0
3

Skóre B
207:16 78
143:21 69

26 18

1

7

111:53 55

17
14
13
12
10
9
9
9
8
3
3

0
3
1
2
2
3
2
1
1
0
0

9 82:45
9 62:24
12 71:66
12 54:47
14 41:74
14 45:91
15 48:85
16 43:92
17 34:87
23 31:123
23 21:169

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

51
45
40
38
32
30
29
28
25
9
9

Tabuľka VI. liga D U19 ObFZ NZ
1
2
3
4
5
6

Klub
Obecný futbalový klub
OFK Maňa
MŠO Štúrovo B
OFK Kolta
ŠK Termál Podhájska
SDM Dominik N. Zámky
ŠK Šurany B

V

R

P

Skóre

B

24 21

2

1

144:21

65

24
24
24
24
24

4
2
3
3
3

6
8
10
10
11

85:39
100:44
61:52
73:68
54:53

46
44
36
36
33

Z

14
14
11
11
10

7
8
9
10

OTJ Palárikovo
FK Slovan Rastislavice
ŠK Andovce
OŠK Dolný Ohaj(odstúpené)

24 11
24 3
24 1
0 0

2
3
2
0

11
18
21
0

32-3
12
5
0

Tabuľka IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ - skupina ,,C“
1
2
3
4
5
6
7

Klub
SDM Dominik N. Zámky
TJ Lokomotíva Bánov
TJ AGRO Zemné
OTJ Palárikovo
FK Čechy
FK Slovan Rastislavice
SAVC Nové Zámky

Z V
18 17
18 13
18 13
18 7
18 5
18 4
18 1

R
1
1
0
2
2
0
0

P
0
4
5
9
11
14
17

Skóre
196:7
70:21
128:37
44:83
57:48
26:142
14:197

B
52
40
39
23
17
12
3

Tabuľka IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ-skupina C
- Liga prípraviek K. Salátu
Klub
1 SAVC Nové Zámky
2 FC Union Nové Zámky
3 OTJ Palárikovo
4 TJ Lokomotíva Bánov
5 FKM Nové Zámky
6 TJ Družstevník Komoča
7 SDM Dominik N. Zámky
8 ŠK Tvrdošovce

Z
21
21
21
21
21
21
21
21

V
20
14
14
11
8
6
5
0

R
0
3
1
2
1
1
1
1

770. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
70. VÝROČIA PREMENOVANIA OBCE
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58:78
48:116
30:182
0:0

P
1
4
6
8
12
14
15
20

Skóre
167:43
164:47
125:72
127:73
93:130
48:106
61:114
32:238

B
60
45
43
35
25
19
16
1

V OBRAZOCH
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