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NAA OBEC JE MONITOROVANÁ KAMEROVÝM SYSTÉMOM
Fotopasce
a meraè rýchlosti

S cie¾om predchádza pokodzovaniu verejných zariadení, krádeiam, zneèisovaniu obce èiernymi
skládkami komunálneho odpadu a
inej nekalej èinnosti naa samospráva zakúpila nieko¾ko malých prenosných kamier-FOTOPASCÍ,
ktoré budú sníma dianie na viacerých problémových miestach v obci
v dennom i noènom reime. Kamery
napájané monoèlánkami sú schopné
zhotovova fotografie i videozáznam 24 hodín denne. Obecná polícia
ich bude pravidelne vyhodnocova
a pod¾a stupòa priestupku vyvodzova prísluné dôsledky voèi páchate¾om. Dúfame, e toto opatrenie prispeje k zníeniu priestupkov a trestnej èinnosti v obci. Meraè rýchlosti
je umiestnený na tefánikovej ul. pri
vstupe do obce. Vodièov by mal jasne upozorni na dodriavanie
rýchlosti v uzavretej osade, ktorá bude od januára 2009 len 50
km/hod. Dopravná polícia vykoná nieko¾ko meraní rýchlostí
v tomto úseku s cie¾om dosiahnu repektovanie predpísanej
rýchlosti a bezpeènosti chodcov a iných úèastníkov cestnej premávky.
Prvé pracovné zasadnutie Zdruenia obcí PALÁRIKOVSKÍ
NASLEDOVNÍCI sa uskutoènilo 29. septembra 2008 v Starom
Tekove. Pred samotným zasadnutím èlenských obcí ich starostovia a kòazi jednotlivých farností boli prijatí v Nitre u otca biskupa Mons. Viliama Judáka, ktorý bude so zdruením spolupracova predovetkým na tvorbe novej monografii Jána Palárika. Na
ustanovujúcom zasadnutí tatutárni zástupcovia obcí schválili
STANOVY ZDRUENIA IVOTNÝMI CESTAMI JÁNA
PALÁRIKA, ROZPOÈET a PLÁN ÈINNOSTI a zvolili
ORGÁNY ZDRUENIA. Najbliie stretnutie palárikovských
obcí sa uskutoèní v obci Abrahám vo februári 2009. V budúcom
roku bude pod gesciou Palárikova ïalí roèník literárnej súae
o Jánovi Palárikovi. Rok 2010 bude vyhlásený za rok Jána Palárika. V tomto roku vyjde kompletná monografia Jána Palárika,
ktorú pripraví a vydá nae ZDRUENIE.

Starý Tekov - Delegáti ustanovujúceho zasadnutia

Ocenené Zubøí

19. septembra 2009 naa partnerská obec Zubøí oslávila svoj
ve¾ký deò. Zástupcovia európskej komisie na slávnostnom zhromadení odovzdali mestu Zubøí vlajku za dlhoroèné intenzívne
partnerstvo a spoluprácu s nemeckým mestom Rosdorf. Slávnostného podujatia sa okrem delegácie z naej obce zúèastnili
i vrcholní predstavitelia tátu Èeskej republiky, regionálnej
samosprávy, partneri z Rosdorfu a miestni obèania. Srdeène Vám
blahoeláme k úspechu, váení priatelia!

Palárikovu schválili projekt za 6,4 milióna Sk

Nové moderné zberové vozidlo na zvoz zloiek separovaného
zberu KO a bioodpadu získala naa obec vïaka úspene podanému projektu za recyklaèný fond. Súèasou projektu sú i zberné
hniezda  peciálne nádoby, ktoré budú rozmiestnené v obciach
ZDRUENIA PRE TRVALO UDRATE¼NÉ NAKLADANIE
S KOMUNÁLNYM ODPADOM. Získané vozidlo, ktoré nadobudneme zaèiatkom nového kalendárneho roka, bude vïaka
svojmu univerzálnemu èelu a mechanizmu lineárneho stláèania
naloených komodít schopné ve¾mi efektívne zbiera a preváa
jednotlivé zloky tuhého komunálneho odpadu.
Mgr. Jozef Deròár
starosta obce

Uznesenie z XIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupite¾stva
N

a obecnom úrade Palárikovo sa 29. septembra 2008 konalo XIII.
riadne zasadnutie Obecného zastupite¾stva za úèasti 9 poslancov.
Na zasadnutie neprili poslanci Ing. Vít Drgon, Ing. Richard Markusek a
Ing. Róbert iduliak. Na záver zasadnutia poslanci schválili nasledovné
uznesenie:
I.
Obecné zastupite¾stvo schva¾uje

a/ predloenie iadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na realizáciu projektu Rekontrukcia verejného osvetlenia Palárikovo,
ktorý je realizovaný iadate¾om: OBEC PALÁRIKOVO,
IÈO: 00309176
b/ zabezpeèenie realizácie projektu po schválení iadosti o NFP,
c/ financovanie projektu vo výke 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výke 305.500,- Sk.

Uznesenie z XIV. riadneho zasadnutia Obecného zastupite¾stva
V

Dome kultúry Palárikovo sa 30. októbra 2008 konalo XIV. riadne zasadnutie Obecného zastupite¾stva za úèasti siedmich poslancov. Svoju neúèas vopred riadne ospravedlnili poslanci Bc. Branislav
Bízik, Bc. Erika Brelová, Mgr. Eva Dubcová a Ing. Richard Markusek.
Na záver zasadnutia poslanci schválili nasledovné uznesenie:
I.
Obecné zastupite¾stvo správu o èinnosti obecnej rady od 2. 9. 2008 do
30. 10. 2008 a kontrolu plnenia uznesenia z XII. a XIII. zasadnutia obecného zastupite¾stva
A/ berie na vedomie a súèasne ju schva¾uje bez pripomienok poslancov obecného zastupite¾stva.
II.
Obecné zastupite¾stvo, po prerokovaní predloených materiálov, po odporuèení komisie finanènej, pre správu obecného majetku ako i obecnej rady
A/ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k správe o plnení úloh rozpoètu obce od zaèiatku roka do 30. 9. 2008 ako i k návrhu na
jeho úpravu
B/ schva¾uje
1. Správu o plnení úloh rozpoètu obce vrátane rozpoètovej organizácie - Z K. Strmeòa za I.-III. Q. 2008 s osobitným zrete¾om na plnenie
príjmov z miestnych poplatkov, daní z nehnute¾ností a nájomného ako
i príjmov koly a kolských zariadení,
2. Úpravu roèného rozpoètu obce na rok 2008 k 30. 09. 2008
v príjmovej èasti celkom o
+13.456.358,70 Sk.
z toho:
úprava príjmovej èasti rozpoètu obce celkom o
+13.406 358,70 Sk.
a úprava príjmov koly o
+
50.000,00 Sk.
vo výdavkovej èasti celkom o
+13.456.358,70 Sk,
z toho:
úprava výdavkovej èasti rozpoètu obce celkom o +12.775.158,70 Sk.
a úprava výdavkov koly o
+ 681.200,00 Sk.
C/ iada Mgr. Jozefa Deròára, starostu obce, zabezpeèi prostredníctvom jednotlivých zloiek dba na hospodárne a efektívne vynakladanie
prostriedkov najmä na rozpoètované poloky tovarov a sluieb ako aj na
dôsledné vymáhanie nájomného za prenajaté pozemky.
III.
Obecné zastupite¾stvo prerokovalo návrh územného plánu obce Palárikovo
- zmeny a doplnky è. 4/2008 a
A/ kontatuje, e
- pripomienky zo strany dotknutých orgánov tátnej správy a dotknutých
právnických osôb sú v územnom pláne obce Palárikovo akceptované,
- schválený územný plán obce Palárikovo - zmeny a doplnky è. 4/2008
sa èlení na záväznú a smernú èas. V záväznej èasti územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospené
stavby, na vykonávanie asanácie a pre chránené èasti krajiny.
B/ akceptuje Stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre k návrhu územnoplánovacej dokumentácie èíslo: KSÚNR-2008-1106, zo dòa
23. 10. 2008
C/ schva¾uje
a/ Územný plán obce Palárikovo - zmeny a doplnky è. 4/2008,
b/ Veobecne záväzné nariadenie obce Palárikovo èíslo 2/2008 z 30.
10. 2008 o vyhlásení záväzných èastí Územného plánu obce Palárikovo.
D/ ukladá obci:
1. sústavne sledova, èi sa nezmenili územno-technické, hospodárske
a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia
organizácia územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestni verejnoprospené stavby, obec obstará doplnok
a zmenu územnoplánovacej dokumentácie
2. pravidelne, najmenej vak raz za tyri roky preskúma schválený
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územný plán obce Palárikovo, èi nie sú potrebné jeho zmeny alebo
doplnky alebo obstaranie nového územného plánu,
3. obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami,
4. obec vyhotoví o obsahu územného plánu registraèný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doruèí Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR,
5. obec zverejní záväzné èasti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN:
- vyvesením na úradnej tabuli najmenej na dobu 15 dní, ako aj iným
miestne obvyklým spôsobom,
- doruèením dotknutým orgánom tátnej správy.
6. uloi schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom
úrade a Krajskom stavebnom úrade v Nitre.
Zodpovedný: Mgr. Jozef Deròár, starosta obce
Termín: 1× roène v obecnom zastupite¾stve.
IV.
Obecné zastupite¾stvo, v súlade s § 11 ods. 3 písm. f/ zákona è. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov
A/ kontatuje, e
1. príprave návrhov VZN bola venovaná náleitá pozornos,
2. návrhy VZN boli zverejnené na vyhlákovej tabuli obecného úradu
od 15. 10. 2008,
3. v stanovenej 15 dòovej lehote od vyvesenia neboli vznesené iadne
pripomienky
B/ sa uznáa na veobecne záväznom nariadení obce Palárikovo:
1. o podmienkach urèovania a vyberania dane za psa,
2. o podmienkach urèovania a vyberania dane za uívanie verejného
priestranstva,
3. o podmienkach urèovania a vyberania dane za ubytovanie,
4. o podmienkach urèovania a vyberania dane za nevýherné hracie prístroje,
5. o podmienkach urèovania a vyberania dane za predajné automaty,
6. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
7. príloha è. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska v súvislosti s prechodom na euro menu, s úèinnosou od 1. januára 2009.
C/ ukladá Ing. Richardovi Markuskovi, predsedovi komisie P, prostredníctvom komisie pripravi návrh na organizovanie zberu biologického odpadu v termíne 02/2009.
V.
Obecné zastupite¾stvo v súvislosti s prechodom na euro menu schva¾uje úpravu poplatkov za pouívanie posilòovne, portovej strelnice, domu kultúry, obecných novín, vyhlasovanie v miestnom rozhlase, prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov ako i vykalkulovaných cien na výkony, jazdu a pouívanie mechanizmov pod¾a predlohy,
s úèinnosou od 1. januára 2009.
VI.
Obecné zastupite¾stvo po prerokovaní predloeného návrhu a po odporuèení obecnou radou schva¾uje odplatný prevod nehnute¾nosti z majetku
obce v k.ú. Palárikovo a to novoodèleneného pozemku parc. è. 1816/41,
záhrada, vo výmere 814 m2, geometrickým plánom è. 141 v prospech iadate¾a Ing. Víta Drgona, ml., bytom Slovenská 8, Palárikovo, za obvyklých podmienok, t.j. v cene po 70,- Sk/m2.
VII.
Obecné zastupite¾stvo, vzh¾adom na konèiace sa funkèné obdobie
hlavného kontrolóra, v súlade s § 18a/ zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov vyhlasuje vo¾bu hlavného
kontrolóra obce na deò 11. 12. 2008.
Vyhláka o vyhlásení vo¾by hlavného kontrolóra sa zverejòuje na úradnej tabuli obce.

Nae noviny

EURO MENA
S

lovenská republika sa súèasne so vstupom do Európskej únie zaviazala prija euro ako jednotnú menu, ktorú od roku 1999 postupne zaèalo pouíva 15 èlenských tátov Európskej únie.
U sme si osvojili, e pre krajiny pouívajúce euro ako výhradné platidlo sa pouíva pojem eurozóna. Slovenská republika zavedie menu
euro k 1. januáru 2009.
Tento krok zasiahne celú spoloènos. Vetky subjekty, s výnimkou
obèanov, majú pri zavedení eura mnohé povinnosti  obce, resp. samosprávy nevynímajúc. Aj naa samospráva schválila plán obce na zavedenie eura, teda schválila vlastný plán úloh spojených s touto dôleitou a aj
nároènou úlohou. Stanovené úlohy postupne napåòa a to ako subjekt verejnej správy, ako zamestnávate¾, ako podnikate¾ský subjekt ale aj ako
zriaïovate¾ rozpoètovej organizácie.
Medzi úlohy patrí aj komunikácia s obèanmi - teda poskytovanie informácií pre obèanov o spôsobe a dopade eura v SR na miestnej úrovni.
Priebene budeme informova o zmenách veobecne záväzných nariadeniach, o zmenách poplatkov za sluby, o zmenách správnych poplatkov,
o zmenách poplatkov v sociálnej oblasti, v kolstve a pod.
Na vyhlákovej tabuli obecného úradu sú zverejnené nové euro bankovky a mince, eurocenty.
Rada ministrov financií krajín Európskej únie stanovila definitívny
kurz, akým sa budú na Slovensku meni koruny za eurá pri prechode na
spoloènú menu od 1. januára 2009
1 EUR = 30,1260 SKK
V kadodennom ivote sa u teraz stretávame s duálnym zobrazovaním,
napr. pri dokladoch z registraèných pokladníc, na výplatných páskach, na
rozhodnutiach o výke dôchodku, pri platbách správnych poplatkov a pod.
Duálne zobrazovanie nás tyri mesiace pred zavedením eura bude pomaly
pripravova na nové euro ceny.

O samotnej konverzii a jej princípoch by sa dalo ve¾a napísa, pretoe sa dotýka kadej oblasti ivota, vyaduje si mnostvo krokov a opatrení a tak isto aj mnostvo dôleitých informácií. Dôleité je, aby ani jeden obèan nenaletel podvodníkom, ktorí sa u sem tam objavujú aj teraz.
Slovenské koruny je potrebné vymieòa len prostredníctvom peòaných
ústavov.
Vyuime vetky monosti, aby sme získali potrebné informácie.
Najpodstatnejou informáciou vak pre ¾udí je asi to, e najistejím
spôsobom, ako celú konverziu zvládnu bez stresov a starostí, je vloi peniaze do ktorejko¾vek banky. Tá vetky úkony urobí automaticky a zadarmo.
Predpokladáme, e napriek urèitej zloitosti postupne zvládneme celý
proces. Pre u¾ahèenie realizovania platieb vychádzame v ústrety naim obèanom aj tým, e zavádzame v pokladni na obecnom úrade
bezhotovostné platby kartou prostredníctvom POS terminálu.
Znamená to, e budeme prijíma platby aj prostredníctvom platobných
kariet od obèanov, ako bezhotovostné úhrady daní a poplatkov. Takýmto
spôsobom chceme zníi riziko súvisiace s disponovaním hotovostnými
sumami, odstráni náklady spojené s manipuláciou s hotovosou a v neposlednej miere realizova nový moderný a jednoduchý spôsob platenia.
Slovenská sporite¾òa v miestnom dome kultúry pre naich dôchodcov, ale
i ostatných obèanov zorganizovala kampaò o zavedení eura 22. 10. 2008.
Poznávanie vak treba prehlbova.
Pozývame vetkých spoluobèanov na vizuálnu eurokampaò pod
názvom Euromobil na cestách. V naej obci sa zastaví v stredu 10.
decembra 2008 v èase od 15,00 hodiny do 17,00 hodiny na parkovisku pred domom kultúry.
Prostredníctvom audiovizuálnej techniky kolený moderátor bude informova o procese zavedenia eura na Slovensku. Prinesie so sebou darèekové predmety, ktoré bude moné získa ako odmeny v prezentovaných kvízoch.
Albeta Jankulárová, prednostka OcÚ

PRVORADÁ JE BEZPEÈNOS

Úprava poplatkov

N

ae cesty nie sú v ideálnom technickom stave, iadali by si u vykonanie generálky. Vetci vak vieme, e si to vyaduje znaèné finanèné prostriedky, ktoré samospráva nemá. U dlhie obdobie sme pripravení a èakáme na výzvu prostredníctvom eurofondov. Napriek tomu je vak
nutné prevádzkova komunikácie na primeranej ale najmä bezpeènej úrovni.
Chceme predchádza dopravným haváriám na naich cestách, aj preto
sa samospráva, po súhlasnom stanovisku dopravného inpektorátu a regionálnej správy ciest rozhodla pre intalovanie meraèa rýchlosti na ceste III/06422 (na tefánikovej ulici), ako náreèovo hovoríme na Pivnici.
Informaèná tabu¾a nameriava
rýchlos a súèasne
ju zobrazuje na
displeji. Vetky
namerané rýchlosti a poèty aut uloí
do pamäte - a 180
dní. Pomocou softwéru je moné cez
bluetooth vyèíta
údaje a máme monos si vytvori diagramy, tabu¾ky a grafy.
Intalovaný meraè rýchlosti vytvára psychologický efekt na vodièa
pomocou zobrazenia prekroèenej rýchlosti. Veríme, e následkom signalizácie podvedome spomalí rýchlos na zákonom povolenú.
Regionálna správa ciest v októbri vykonala opravu jazdného pruhu
v 7,8 - 9,0 km z Palárikova do Selíc.
Prostredníctvom pracovníkov technických sluieb vykonávame opravy
vytypovaných výtlkov na miestnych komunikáciách. Postupne upravujeme
dopravné znaèenie na naich miestnych cestách. Aj touto cestou upozoròujeme vodièov na pripravovanú zmenu dopravného znaèenia. S cie¾om bezproblémového a najmä bezpeènejieho vchodu iakov do základnej koly sa
v týchto dòoch pripravuje intalovanie zákazu zastavenia do vjazdov (do
brány) základnej koly. S plnou vánosou repektujme tieto obmedzenia.
Albeta Jankulárová, prednostka OcÚ

Nae noviny

z dôvodu prechodu na euro menu k 1. 1. 2009
Poplatky za posilòovòu
Stanovený poplatok
Suma v SKK Suma v 
Roèný poplatok za vyuívanie posilò.
2.000,66,39
Polroèný poplatok
1.000,33,19
Mesaèný poplatok
250,8,30
Týdenný poplatok
80,2,66
Denný poplatok
20,0,66
Za 1 deò pouívania port. strelnice,
pod¾a schváleného poriadku
Príplatok na spoloèné stravovanie
na jedno hlavné jedlo
Cena za prenájom 1 m2 pozemku
v majetku obce
Cena za odpredaj 1 m2 pozemku
z majetku obce
Cena prenájmu 1 m2
nebytových priestorov majetku obce
Poplatok za materiál na výrobu
kompostovacieho zásobníka
Za vyhlasovanie relácie v MR
(obèianske relácie - blahoelanie a pod.)
Za vyhlasovanie reklamnej relácie
v MR - miestny podnikate¾
Za vyhlasovanie reklamnej relácie
v MR - iní podnikatelia
Krátkodobý prenájom
za priestor viacúèelovej sály DK
Krátkodobý prenájom
za priestor foaé v DK
Kninièné výpoièky pre dospelých
Kninièné výpoièky pre deti
Obecné noviny Nae noviny - za rok
t.j. 1 výtlaèok

500,00

16,60

8,00

0,27

0,50

0,02

70,00

2,32

350,00

11,62

200,00

6,64

30,00

1,00

50,00

1,66

80,00

2,66

4.000,00

132,78

3.600,00
10,00
5,00
90,40
15,06

119,50
0,33
0,17
3,00
0,50
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Obecná polícia informuje
V

áení obèania, opä máme za sebou jeden z
najvýznamnejích sviatkov v roku Sviatok
vetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Z uvedeným sviatkom sú spojené návtevy miestnych cintorínov ako miest odpoèinku naich najbliích. Stáva sa,
e po príchode na cintorín zistíme pokodenie hrobového miesta, alebo kráde pietnych vencov, kvetov.
Ako nazva ¾udí, èo dokáu okradnú màtvych ¾udské hyeny? To je pod¾a mòa slabé pomenovanie
pre individuá, ktoré dokáu okradnú ete aj màtvych.
Alebo len tak, z recesie, pová¾a pomníky.
V poslednom èase sa ObP viackrát podarilo zadra osoby, ktoré sa dopustili obdobného konania.
Niektoré z nich u spravodlivo pykajú za svoje skutky, iné vak pre nízky vek stíhané neboli. Polome
si otázku, ako vplývajú výchovne rodièia na maloleté deti, ktoré namiesto návtevy koly nièia a devastujú miesta, ktoré by mali poíva najväèiu úctu. V
najbliom období budú tieto a iné miesta v obci
monitorované kamerovým systémom a dúfam, e to
pomôe k objasòovaniu páchania trestnej èinnosti.
Tie by som sa opätovne vrátil k téme moného
podvodného konania faloných zástupcov rôznych
organizácií. Uvedené osoby navtevujú najmä starích ¾udí pod rôznymi zámienkami. Prídu za obèanmi a presvedèia ich, e im priniesli preplatky èi u
na daniach, vode, elektrickej energii, alebo rôzne
dary od tátnych orgánov. Scenár je vdy rovnaký.
Fiktívny preplatok je ponúknutý bankovkou väèej
hodnoty a je nutný výdavok zo strany potencionálneho pokodeného. Následne je tento okradnutý.
Ve¾akrát sa stane, e okradnutý príde aj o celoivotné úspory. Upozoròujem, e prevaná väèina orgánov a organizácií riei preplatky písomnou formou.
Z uvedeného dôvodu varujem naich spoluobèanov,
aby pri styku s im neznámymi osobami postupovali

obzvlá opatrne a nevpúali ich do obydlia bez
overenia si príslunosti k predstavenej organizácii
najmä vtedy, ak sú sami doma. V prípade pochybností konania bezodkladne nahlási obecnej polícii.
K tejto téme som sa vrátil z dôvodu, e v naej obci
k takýmto pokusom zo strany podvodníkov u dolo.
Nako¾ko sa nám skracujú dni a vidite¾nos na
cestách je niia, prosím obèanov, aby osvetlili svoje dopravné prostriedky v zmysle zákona. Tie iadam vodièov o oh¾aduplnos a predvídavos, nako¾ko kolízia a strety s cyklistami sú èasté a vdy je
pokodený ten slabí úèastník.
V sledovanom období sa ObP podarilo v súèinnosti s PZ SR zadra rôznych páchate¾ov trestnej
èinnosti.
- Dòa 16. 6. 2008 maloletým M.M. a M.R. z èistej recesie pokodili v Palárikove na Mierovej ul.
pokriabaním motorového vozidla. Boli zadraní a
spisový materiál bol odstúpený na PZ SR Nové
Zámky.
- Dòa 8. 7. 2008 sa pokúsil v Palárikove v miestnych potravinách uvies do obehu falonú bankovku
1.000,- Sk maloletý L.L.. Bol zadraný a následne
spisový materiál odstúpený PZ SR Nové Zámky.
- Dòa 24. 9. 2008 bol zadraný páchate¾ vlámaní
do rodinných domov v Palárikove. Menovaný L.R.
sa viackrát vlámal do rodinných domov, kde odcudzil rôzny spotrebný materiál. V súèasnosti je u
tento prípad rieený kriminálnou políciou Nové
Zámky.
- Dòa 24. 10. 2008 boli zadraní mladiství O.R. a
M.M. ako kradli plechovú strenú krytinu z objektu
súkromnej firmy. Tie boli za uvedené konanie patriène odmenení.
Dorník Vladimír,
Obecná polícia Palárikovo

Príprava Kalendára

kultúrno-spoloèenských podujatí v obci na r. 2009
Obecný úrad sa obracia na celú kultúrnu verejnos s návrhom na vydanie Kalendára kultúrno-spoloèenských podujatí v obci Palárikovo na
obdobie roku 2009
Do uvedeného kalendára by sme chceli zverejni pod¾a monosti vetky plánované podujatia, bez oh¾adu na to, kto ich chce zorganizova.
Prosíme zástupcov jednotlivých organizácií, aby pod¾a vzoru priloenej prihláky vyznaèili podujatia, ktoré plánuje organizácia záväzne zorganizova.
Prihláku je potrebné odovzda na obecnom úrade do 10. decembra 2008,
tak, aby bolo moné kalendár zverejni v Naich novinách v decembri 2008.
Za spoluprácu ïakujeme.
Albeta Jankulárová
prednostka OcÚ

Upozornenie
Upozoròujeme predstavite¾ov
vetkých kultúrno-spoloèenských, portových a iných záujmových organizácií, aby svoje
poiadavky na finaènú dotáciu
z rozpoètu obce na podporu ich
plánovanej èinnosti na rok 2009
predloili s podrobnou pecifikáciou najneskôr do konca novembra na obecný úrad.
Neskôr podané iadosti o finanèný príspevok u nebudú môc
by prerokované a zaradené do
plánu rozpoètu obce na r. 2009.

PR I H LÁ  K A

podujatia k záväznému zverejneniu
v KALENDÁRI KULTÚRNO-SPOLOÈENSKÝCH PODUJATÍ v obci PALÁRIKOVO na rok 2009

V Palárikove, dòa ......................
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meno a priezvisko, peèiatka

SPOLOÈENSKÁ
RUBRIKA
V mesiaci september 2008
ivotné jubileum oslávili:
70 rokov:
Irena Krásna
Helena Prokopcová
Eva átková
75 rokov:
Mária Gulbiová
Anna Krásna
Mária Kratinová
Mária Podbehlá
tefan Rybár
80 rokov:
Mária Horváthová
Mária Pavelková
85 rokov
Margita imonèièová

V mesiaci október 2008
ivotné jubileum oslávili:
70 rokov:
tefan Lukáè
75 rokov:
Zuzana Fialová
80 rokov:
Veronika Ftáèková
Michal Jarábek
Elena imková

Narodili sa:
Adela Baumerthová
Viktória Miklovicsová
Matú Ïuri
Marek Matunák
Nela Szabová
Laura Ráczová

Uzavreli
manelstvo:

Ing. Frantiek
Mgr. Tünde

Eliá
Bosáková
Roman
Monika

Valèek
Mokrá
Marek
Martina

Mráz
Banásová

Rozlúèili sme sa:
Július Szabo
Ing. tefan Hrubý
¼uboslav Jurkoviè
Alexander Lukáè
Cyril emrinec
Jozef Pápe
Frantiek Rehák
Drahomíra Kováèová
Magdaléna Juríèková
Magda Guzmická
Frantiek Sedlár

68-roèný
55-roèný
60-roèný
65-roèný
72-roèný
65-roèný
85-roèný
63-roèná
78-roèná
70-roèná
83-roèný

Mária Viteková,
matrikárka Ocú

Nae noviny

S E PA R O VA N Ý Z B E R T K O
Nakladanie s bioodpadom
Milí spoluobèania,

v poslednej dobe narastá z Vaej strany
mnostvo poiadaviek na odvoz biologic-

ky rozloite¾ného komunálneho odpadu
 buriny, odrezkov z údrby drevín, haluzoviny a podobne. Doposia¾ tento systém
fungoval ivelne. Pracovníci technických sluieb na poiadanie vyrazili do
ulíc a zdarma zabezpeèovali vývoz tohto
druhu odpadu na obecné kompostovisko.
Platili ste len v prípade, ak sme Vám
pristavili pred rodinný dom ve¾kokapacitný kontajner. Momentálne je situácia
neúnosná  èasto telefónujete so iadosou odvozu 1 vreca naplneného lístím,
trávou.
Denne máte monos bioodpad vyviez
na obecné kompostovisko v priestoroch
PD. Odber komodity sa uskutoèòuje zdarma. Spracovanie bioodpadu  drvenie
hmoty a potrebné pracovné postupy roène
predstavujú 150.000 Sk, bez PHM, miezd
a nutnej réie.
Sme si vedomí, e na jednej strane je tu zákon, ktorý zakazuje odpad zo zelene spa¾ova, resp. vhadzova do smetných nádob, na druhej strane by obec mala poskytnú kompletný servis na zabezpeèenie sluby zhodnocovania tejto zloky.
Od nového roku sa v tejto oblasti uskutoènia nevyhnutné zmeny.
Obec bude samozrejme tieto sluby zabezpeèova, avak pod¾a jasne stanovených pravidiel. Celý systém zberu a zhonocovania biood-

Spracovanie bioodpadu na obecnom kompostovisku
padu bude zverejnený v priebehu januára. Vývoz bioodpadu bude
podobne ako vývoz tuhého komunálneho odpadu podlieha poplatkovému reimu.
Chceme Vás vak poprosi a zároveò vyzva na uplatòovanie starého dobrého spôsobu - domáceho kompostovania. Je zdarma
a navye prináa úitok opätovným návratom ivín do pôdy.

Struèné informácie
Vylepenie
Môeme Vám oznámi, e v súèasnosti chystáme kalendár roèného
zvozu na separovaný zber, bioodpad a tuhý komunálny odpad. Podobne
pripravujeme cenný informaèný materiál o separovanom zbere, ktorý
bude vydaný ako výstup zo spoloèného projektu realizovaného s Priate¾mi Zeme. Projekt finanène podporil Recyklaèný fond. Materiály budú distribuované do kadej domácnosti.
Teíme sa, e môeme znovu zveladi materiálno-technickú základòu
nakladania s vyseparovanými zlokami o pièkové vozidlo s lineárnym
stlaèovaním, stacionárnym vyklápaèom 1.100 lit. nádob a recyklaèné
hniezda. Projekt tie podporil Recyklaèný fond.

Upokojenie
Výka poplatku za zber a znekodnenie tuhého komunálneho odpadu
zostane pre rok 2009 nezmenená.

Pripomienka
Zberný dvor je otvorený denne
od 7.00 - 15.00 hod., v sobotu od 9.00 - 12.00 hod.
Obecné kompostovisko v priestoroch PD:
denne, vrátane soboty od 8.00 hod. - 18.00 hod.
Skládka tuhého komunálneho odpadu Tvrdoovce:
denne od 8.00 hod. - 16.00 hod.,
v sobotu 9.00 hod. - 13.00 hod.
Ing. Iveta Markusková

Nae noviny
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P a l á r i k o v s k í d ô c h o d c o v i a v o Vy s o k ý c h Ta t r á c h

T

ak ako po minulé roky, tak i v tomto roku výbor MO
Jednoty dôchodcov v naej obci zorganizoval pre
svojich èlenov prekrásny pobyt vo Vysokých Tatrách. 46
èlenov MO Jednoty dôchodcov pod vedením p. G. rámkovej preilo v èase od 12. do 18. októbra príjemný pobyt v
krásnom prostredí Tatranských Matliarov pod úpätím
Lomnického títu v hoteli Hutník. Bolo nám poskytnuté
komfortné ubytovanie v 1- a 2- lôkových izbách s prekrásnym výh¾adom na panorámu Tatier i bohatou ponukou stravovacích sluieb.
Preili sme týdeò plný aktívneho oddychu. Za skutoène
ideálneho poèasia sme robili krátke i dlhie prechádzky do
Tatranskej Lomnice a Tatranskej kotliny. Navtívili sme
trbské Pleso, Starý a Nový Smokovec, Hrebienok, Bílikovu
a Rainerovu chatu. Obdivovali sme Skalnaté pleso a na òom
Skalnatú chatu. Niektorí sa vyviezli lanovkou a na
Lomnický tít, odkia¾ bol nádherný poh¾ad na vetky konèiare. Skutoèný obdiv si zaslúia najmä èlenky, ktoré absolvovali vysokohorskú túru na Téryho chatu vo výke 2015 m, ktorá trvala
viac ako 8 hodín. Cestou tam sa zastavili i na Zamkovského chate. Ïalou nároènou túrou bola aj túra na Zelené pleso vo výke 1551 m, ktorá
trvala taký istý èas. Nu, kadý je starý tak, ako sa cíti. Z dôchodcov sa
stali zdatní turisti obohatení o nové záitky a príjemné pocity, o ktoré sa
podelili doma v kruhu svojich najbliích. Nezabudnute¾ný záitok si odniesli domov tí èlenovia, ktorí sa zúèastnili splavu na Dunajci v Pieni-

nách, návtevy malebnej dedinky diar, mesta Poprad i návtevy Po¾ska.
Týdeò neuverite¾ne prekrásnej dôchodcovskej dovolenky ubehol ako
voda. Celý nasledujúci rok sa budeme tei, e ak nám to zdravie dovolí,
urèite sa o rok do naich ve¾hôr vrátime.
Ïakujeme výboru MO Jednoty dôchodcov na èele s p. Gabikou rámkovou za zorganizovanie tejto akcie.
Ing. Alexander afárik

HASIÈI

I

tento rok vám prináam nieko¾ko informácií o dianí v naom dobrovo¾nom hasièskom zbore. Tu sú: Tento rok sme zorganizovali okresnú súa mladých hasièov v naej obci. Súa sa uskutoènila 23. 6. na ihrisku OTJ. Súae sa zúèastnilo 13 drustiev z celého okresu. Samozrejme, súailo aj nae domáce drustvo, ktoré bolo zostavené z dievèat a
chlapcov z naej základnej koly. Na úvod súae úèastníkov privítal starosta obce J. Deròár a po organizaèných pokynoch sa u zaèalo súai.
Tento rok ilo o ve¾a, lebo víazi postupovali do krajského kola. Súailo
sa v dvoch disciplínach: tafetový beh a hasièský útok. Nai mladí hasièi
si viedli v oboch disciplínach skvele a pri koneènom sèítaní sme s poteením zistili, e sme skonèili na peknom druhom mieste. Naich hasièov
predbehli len tesne mladí hasièi zo Strekova. Nakoniec sme dokonca mohli reprezentova ná okres aj na krajskom kole, ale z èasových dôvodov
(oznámené 2 dni pred súaou) sme u nestaèili zorganizova nau úèas.
Vetkým naim súaiacim týmto ïakujem za vzornú reprezentáciu obce
a vïaka patrí taktie vetkým spoluorganizátorom a rozhodcom, bez ktorých by sa takéto podujatie nedalo uskutoèni.
Tie sme sa zúèastnili na previerke pripravenosti hasièských drustiev, ktorá bola v Nitrianskom Hrádku. Na súai sme nedosiahli najlepie èasy, a preto sme skonèili a na 8. mieste.
Dòa 19. 10. 2008
sme privítali zástupcov dobrovo¾ných
hasièov zo spriatelenej obce Zubøí.
Tomuto stretnutiu
predchádzali dôkladné prípravy,
nako¾ko bolo naplánované slávnostné podpísanie
zmluvy o spolupráci medzi naimi
dobrovo¾nými hasièskými zbormi. V sobotu sme naich hostí srdeène privítali v naej obci a po prehliadke priestorov zbrojnice bola slávnostne podpísaná zmluva o spolupráci medzi naimi hasièskými zbormi. Zmluvu podpisoval za
Sbor dobrovolných hasièú Zubøí starosta sboru Josef Èíp a za ná DHZ
predsedníèka Alena Garajová. Po podpise zmluvy sme mali pripravený
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program pre naich priate¾ov, ktorý pozostával z prehliadky naej obce,
mederského domu, katie¾a, taktie bola zorganizovaná návteva útvaru
Hasièského a záchranného zboru v Nových Zámkoch. Veèer sme zakonèili chutným guláom na po¾ovníckej chate a dolaïovaním konkrétnych moností spolupráce, porovnávaním práce pri zdolávaní poiarov a
pri príprave drustiev na súae a materiálnom zabezpeèení. V nede¾u
sme zorganizovali výlet na vodné dielo Gabèíkovo a Èuòovo. A to bol
záver návtevy, ktorá sa niesla v priate¾skom duchu a bola z oboch strán
hodnotená ako vydarená a osoná pre oba hasièské zbory. Teraz nám
zostáva dôleitá úloha - naplni mylienky, ktoré boli navrhnuté pri naom stretnutí a Zmluvu o spolupráci naplni skutkami.
Tomá Slivoò

Nae noviny

ODBER KRVI

T

ento rok sa v Palárikove dòa 14. októbra u po tretíkrát uskutoènil odber krvi. Z tranfúznej stanice v Nových Zámkoch prila pred
ná dom kultúry odberová sanitka a ikovní zdravotníci sa mohli uja
práce. A veru, mali sa èo zvàta, lebo opä prilo ve¾a darcov.
Po potrebných administratívnych úkonoch odovzdalo najvzácnejiu
tekutinu a 45 Palárikovèanov. Je ve¾mi poteite¾né, e prili i mladí prvodarcovia, ktorým sa sestrièky peciálne venovali. Podrobne im vysvetlili priebeh odberu, upozornili na moné malé problémy a dodávali
odvahu, lebo nie kadý dobre znáa poh¾ad na ihlu èi krv.
Darcov priiel povzbudi i starosta obce Mgr. Deròár, ktorý peciálne
prvodarcom prízvukoval, aby prili na Vianoèný koncert vïaky, kde im
a drite¾om Jánskeho plakiet bude odovzdané ocenenie.
A veru, bude koho oceòova, pretoe v roku 2008 pri troch organizovaných odberoch z celkového poètu 120 darcov bolo a 30 prvodarcov!
Je úasné, e sa nalo to¾ko naich obèanov, ktorí svojou krvou pomáhajú zachraòova ivot úplne neznámym ¾uïom. A do budúcnosti je najpovzbudivejie, e medzi darcami prevládali mladí ¾udia, u ktorých je
predpoklad, e sa stanú i drite¾mi Jánskeho plakiet.
Po odbere krvi bol v miestnom pohostinstve darcom podaný obed.
Ako je u tradíciou, kadoroène tento obed uhrádza naa obec zo svojho
rozpoètu. Ako nám povedali zdravotníci z tranfúznej stanice, takéto tedré sponzorstvo a úctu darcom krvi prejavuje v súèastnosti iba máloktorá
samospráva na Slovensku.
Za perfektné zorganizovanie celej akcie patrí poïakovanie i predsedníèke MO SÈK v Palárikove pani Márii átekovej a vetkým, ktorí sa

akýmko¾vek spôsobom podie¾ali na hladkom priebehu celej akcie.
Samozrejme, najväèia vïaka patrí vetkým darcom, ktorí darovaním
krvi pomáhajú zachraòova to najcennejie  ivot a zdravie iných ¾udí.
Kadá kvapka krvi je dôkazom, e dobrota, ¾udskos a nezitnos ete nevymrela. A nakoniec, darca v koneènom dôsledku nepomáha iba cudziemu èloveku ale i sebe. Je toti dokázané, e po kadom darovaní krvi sa okrem dobrého, euforického pocitu zaktivizuje jeho imunitný systém. Take nielene pomáha cudziemu ale i sebe.
Ing. Albeta Husková

BER... BER... BER...

S

konèilo leto. Prili jesenné mesiace, ktoré hovoria ber - september, október. Aj my, záhradkári, poèúvame prírodu a zberáme zo záhrad úrodu. Tento rok vyèíòal ¾adovec, ktorý pokodil takmer vetko ovocie, ale aj
napriek tomu sme sa mohli svojimi výpestkami zúèastni rôznych výstav.
11. 9. - 12. 9. 2008 na Okresnej výstave ovocia, zeleniny a kvetov v Nových
Zámkoch sa zúèastnilo 7 naich èlenov s 21 vzorkami. Ocenené 3. miestom
boli paradajky ALAMBRA Karola Èereòu a 13. miestom broskyne ¼udmily Koíkovej.
19. 9. - 20. 9. 2008 bola ïalia výstava ovocia a zeleniny a súa O najkrajie jablko mikroregiónu v uranoch. 5 èlenov s 13 vzorkami jabåk a
1 hrukou prispelo na túto výstavu. Jablká boli rozdelené do 5 kategórií s 3
cenami. Jednu kategóriu vyhralo jablko STARKRIMSOM náho èlena
Ing. Róberta iduliaka.
30. 9. - 3. 10. 2008 na celoslovenskej výstave a súai Jablko roka v Nitre na Agrokomplexe jablká prenesené zo urianskej výstavy pestovate¾ov Ulriky Kaòákovej, Rudolfa Samuela a Ing.Róberta iduliaka reprezentovali
Palárikovo.
Ani tento rok sme nevynechali zájazd na vinobranie. 21. 9. 2008 plný
autobus záhradkárov napriek chladnému poèasiu vyrazil do Modry.
Mnostvo stánkov s obèerstvením, hlavne burèiaku, alegorický sprievod
mestom i zábavný program spríjemnil deò výletníkom a domov sa vrátili v dobrej nálade a so spevom.
Pre nás, záhradkárov, je ale najdôleitejia tá naa palárikovská výstava Ovocia, zeleniny, kvetov a zaváraných produktov. 4. 10. - 6. 10.
2008 v Dome kultúry vystavovali záhradkári a obyvatelia obce svoje pro-
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dukty práce: ovocie - jablká, hruky, hrozno, figy, mipule, hurmi-kaki,
dule, zeleninu - paradajky, papriky, tekvice, indické uhorky, fenikel, fazule, cibu¾u, cesnak, karfiol, kapustu, èiernu reïkovku, mrkvu, petrlen,
patrnák, makovice, pór, baklaán, zemiaky, uhorky, rezané kvety, ale aj
ve¾ké orechy èi ozdobné kapusty. Krásnym spestrením boli obrázky
Katky rámkovej a fotografie záhrady Milana afarika, ktorých autorkou
je malá fotografka, jeho vnuèka.
Spestrením výstavy bola ochutnávka najmä sladkých zaváranín - slivkovej èokolády, nutely z jabåk, detskej výivy, jahodového a malinového
demu i minútky s mäsovou pomazánkou. Dospelým chutil burèiak, deom pomaranèovo-mrkvový nápoj, malinový a sirup z bazy. Vynikajúce
boli suené - jablká, hruky, ázijská hruka, figy a figy v mede Júlie
Krajniakovej. Ïalie zaujímavé produkty boli z kuchyne Magdalény
Krianovej - rajèinový dem, med z bazy a iné ete ochutnáme.
Poèas celej výstavy prebiehala súa návtevníkov výstavy o Najkrají
exponát. 1. miesto (29 hlasov) získal Karol Janèár za jablko AMPIÓN,
2. miesto (23 hlasov) ¼udmila Koíková - za obrovskú tekvicu, 3. miesto
(21 hlasov) Roman Janega za vyrezávanú tekvicu, 4. miesto (14 hlasov)
Karol Cigánik za mrkvu a petrlen.
Posedenie èlenov a ostatných pozvaných bude 15. novembra 2008
v Dome kultúry. Oslávime 45. výroèie zaloenia Základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov v Palárikove, ivotné jubileá èlenov
a vyhodnotíme rok 2008. Pripravíme gulá a zabavíme sa pri hudbe.
za ZO SZZ preds. ¼udmila Koíková
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Krúky v Dome kulrúry

K

eï konèíme rok a zaèíname nový, kadý dúfa, e bude lepí
a úspenejí. Centrum vo¾ného èasu v dome kultúry a taktie
kola zaèínajú u v septembri.
Tak ako zaèínajú v novom kolskom roku nové povinnosti, tak zaèínajú èinnos krúky v dome kultúry. Zápis do krúkov sa konal 16.septembra 2008. Záujemcov bolo dos, poteili sme sa deom, ktoré to s nami
ahajú u pár rôèkov a milo nás prekvapili nové tvorroèné deúrence.
V tomto kolskom roku sme otvorili 6 krúkov:
taneèný krúok
- 55 detí
- 5 skupín
spevácky krúok
- 35 detí
- 7 skupín
divadelný krúok
- 19 detí
výtvarný krúok
- 13 detí
krúok varenia
- 15 detí
krúok spoloèenského tanca a spoloèenskej výchovy.
Okrem krúkov prebieha aj hudobný kurz, ktorý vyuèuje p. Patkoló.
Práca s demi si vyaduje ve¾a trpezlivosti a úsilia, preto sa teíme
z kadého vystúpenia, ktorým nai mladí umelci spríjemnia vedné
dni náho ivota.

PLÁN NÁCVIKOV
Utorok:

Taneèný krúok
Spevácky krúok
Spevácky krúok

15,00  15,45 hod. (2.skupina)
15,30  16,15 hod. (6.skupina)
16,30  17,30 hod. (1.skupina)

Streda:

Taneèný krúok
Spevácky krúok
Divadelný krúok
Výtvarný krúok

15,00  16,00 hod. (3.skupina)
15,00  16,00 hod. (3.skupina)
16,00  17,00 hod. (nepárny týdeò)
16,00  17,00 hod. (párny týdeò)

tvrtok:

Taneèný krúok
Spevácky krúok
Spevácky krúok

15,30  16,00 hod. (1.skupina)
14,30  15,30 hod. (4.skupina)
15,30  16,30 hod. (2.skupina)

Piatok:

Taneèný krúok
Taneèný krúok
Spevácky krúok
Spevácky krúok

16,00  17,00 hod.
17,00  19,00 hod.
15,00  16,00 hod.
16,00  17,00 hod.

(4.skupina)
(5.skupina)
(5.skupina)
(7.skupina)

Súa o naj tekvièáka

J

esenné práce v záhradách nám pomaly vrcholia a my rozmý¾ame, èo s prázdnymi tekvicami. O tom, e detská
fantázia je bez hraníc, sme sa mohli presvedèi v piatok 3. októbra 2008 v dome kultúry. V súai o naj tekvièáka nechýbali tekvice rozprávkové, straidelné, svietiace i ozdobné. Porota, ktorá mala ve¾mi akú úlohu - vybra naj tekvicu, sa nevedela rozhodnú. Nakoniec bolo ocenených viac tekvíc
s prívlastkom naj a to: najstranejia, najekologická, najcoolovejia, najrozprávkovejia... Nedá mi nespomenú ete jednu
tekvicu vyhlásenú za najoriginálnejiu. Autorom tohto krásneho diela, vyrezané kvety v tekvici, je Roman Janega, ktorý vyrezáva nádherné veci do zeleniny a ovocia.

Najoriginálnejiu tekvicu sme vystavili na výstave ovocia a zeleniny a tie ostatné sme si spoloène rozsvietili pred vchodom do domu kultúry.

Mikuláske darèeky
Milí rodièia, tak ako kadý rok i tento rok
budeme rozdáva na Mikuláa balíèky.
e Vae diea tomu neverí?
Ak máte záujem, aby Mikulá osobne navtívil
Vá príbytok a odovzdal balíèek Vaej ratolesti,
prineste objednávku
5. 12. 2008 od 17,00 do 19,00 do domu kultúry.
V sobotu 6. 12. 2008 k Vám zavíta skutoèný Mikulá.
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Informácie o cestovaní vlakom
Chcete cestova? Alebo cestujú vai známi a vy chcete vedie, kedy ich môete èaka? eleznièná spoloènos Slovensko, a.s. vyuíva nieko¾ko moností, ako informova svojich zákazníkov o cestovaní vlakom. Staèí prís, zavola, alebo kliknú na webovú stránku.
Informaèné kancelárie
Poskytujú informácie o vlakových spojeniach (príchody, odchody,
mekania), ponúkaných produktoch, vrátane poskytovaných zliav
a monostiach ich uplatnenia, nepredávajú vak cestovné doklady.
V niektorých je monos v doplnkovom predaji kúpi tovar s tematikou elezníc, resp. cestovné potreby a cestovné poriadky.
Zákaznícke centrá
Zákaznícke centrá sú pre cestujúcich otvorené v eleznièných staniciach Humenné, Zvolen, Liptovský Mikulá, Poprad, Preov a
Koice. Tento stav nie je koneèný, sie zákazníckych centier sa
bude postupne rozirova aj do ïalích miest a centier cestovného ruchu. Okrem predaja cestovných dokladov vám nai zamestnanci v zákazníckych centrách radi a ochotne poradia pri plánovaní cesty, pomôu vybra optimálne spojenie a upozornia na zaujímavé z¾avy. K dispozícii sú cestovné poriadky, poh¾adnice, publikácie o eleznici a ïalí sortiment.
Kontaktné centrum
Ak sa chcete zorientova v mnostve informácií o cestovaní vlakom doma i v zahranièí, staèí zavola na zákaznícke telefónne èíslo 18 188. Na tomto èísle je vám 24 hodín denne k dispozícii tím
zamestnancov pripravených odpoveda na akúko¾vek otázku spojenú s vaou cestou. Získate informácie o vetkých vlakových spojeniach, o prípadnom mekaní jednotlivých vlakov, cene cestovných dokladov, podmienkach vyuívania zliav doma aj v zahranièí.
Zákaznícke telefónne èíslo je dostupné zo vetkých telekomunikaèných sietí na Slovensku v tvare 18 188 (bez predvo¾by). Cena
hovoru je z mobilných sietí rovnaká - 4,30 Sk/min s DPH.
Zo zahranièia je èíslo prístupné v tvare +421 18 188.
Rezervaèné pracovisko ZSSK
Ak potrebujete rezervova celý vozeò, alebo chcete vybavi z¾avu
pre väèiu skupinu cestujúcich, èi chcete cestova v lete vlakom k
moru, staèí zavola na telefónne èísla 02/2029 5508, 02/2029 2208
alebo prís do rezervaèného pracoviska, ktoré sídli v priestoroch
elezniènej stanice Bratislava, hlavná stanica a získate vetky informácie potrebné pre vau cestu.
Internetová stránka - www.slovakrail.sk
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Casting v Dome kultúry

V

piatok 3. októbra 2008 to v naom dome
kultúry vrelo. Súaili sme o naj tekvièáka,
záhradkári zbierali exponáty na výstavu ovocia
a zeleniny, krúky u zaèali fungova a k tomu vetkému sa nám ohlásila castingová umelecká agentúra Q-Agency. Dobré chýry o ochotníckom divadle
a detskom divadle v dome kultúry sa dostali do uí
aj im. A keïe vyh¾adávajú neznáme tváre do seriálov, ako sú: Súdna sieò, Panelák a iné, prili na
casting i k nám. Niektorí ako profesionáli, iní mono trochu s trémou, ale odváne po jednom vstupovali do miestnosti na kamerové skúky. No a keï
zhasla kamera, tak sme sa od tímu Q-Agency dozvedeli dobrú správu. Chýry neklamali, boli príjemne prekvapení skoro profesionálnym vystupovaním
detí aj dospelých. Nám u neostáva niè iné, len dúfa, e jedného dòa si zapneme televízor a uvidíme
na obrazovke známe tváre z naej obce.

To, èo je krásne, netreba schováva

T

úto vetu si povedala pani Mièeková a do domu kultúry priniesla zopár ve¾kých taiek. Boli v nich nádherné háèkované deèky , vyívané obrusy, obrazy a iné ruèné práce. Výstava bola naintalovaná vo vestibule domu kultúry, kde sa obèania mohli
pokocha krásou a obdivova ikovnos rúk pani Mièekovej, jej
dcéry a mamièky.

Koncert úcty k starím

V

nede¾u 12. októbra 2008 sa uskutoènil tradièný Koncert úcty
k starím. Takmer sto jubilantov, ktorí sa v tomto roku doili 65,
70, 75, 80 a viac rokov, prijalo pozvanie starostu obce Mgr. Deròára na
stretnutie v Dome kultúry, kde v kultúrnom programe vystúpila folklórna skupina z Jatova. Po príhovore starostu obce si nai starí spoluobèania spoloène zaspievali dôchodcovskú hymnu Zahuèali hory a nieko¾ko ïalích ob¾úbených piesní v doprovode harmoniky.
Príjemné posedenie bolo ukonèené malým obèerstvením a elaním,
aby sa vetci prítomní v zdraví doili ïalieho stretnutia, ktoré bude pre
nich aktuálne o 5 rokov.
Dvojstranu zostavila: Eleonóra Kodadová
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Miestna Kninica
Kninica ïakuje
Nai spoluobèania:

Tomík Stanislav, Kádar Július, Tímar Mikle, r. Vodièková,
r. Holubcová, r. Dragúnová, r. Husková a r. Dorníková,

darovali do kninice knihy a rôzne periodiká. Za dary i v mene èitate¾ov ïakujeme!
Mária Slaanská
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Aurel a Bianka: dvaja mladí atléti z jednej rodiny

Urèite ste u v naom èasopise èítali o ôsmakovi Aurelovi Hakkem,
ktorý dosahuje výborné beecké výsledky. Chodí na mnostvo súaí, na
ktorých je ve¾mi úspený. Prednedávnom, 6. októbra, vyhral Aurel prvé
miesto v behu na 1500 m s výborným èasom 4:59,05 min. Súail v kategórii mladí iaci na Majstrovstvách Západoslovenského atletického
zväzu.
No mono ste netuili, e i jeho mladia sestra Bianka sa dala na beeckú kariéru a zaèína dobieha v skvelých èasoch. Nedávno vyhrala
druhé miesto v 37. roèníku K¾aèianskej desiatky v behu na 300 metrov.
Obaja trénujú v Nových Zámkoch s plnou podporou svojich rodièov,
predovetkým otca Vladimíra Hakkeho. Majú pevnú vô¾u a chu a preto naim spoluiakom - atletickým súrodencom - eláme ve¾a síl a výdre na ïalie a ïalie preteky.
Táòa Jobbágyová, 8.A

v v v

Jesenný zber papiera
Od 6. do 10. októbra sa uskutoènil v areáli naej koly jesenný zber
papiera.
Mnohí iaci u mali dlho nachystané kilogramy papiera, aby ho mohli odovzda a získa krásny a uitoèný darèek, aj keï nie kadému sa to
podarilo. Preberanie papiera mala na starosti pani uèite¾ka Zuzana
Gulbiová, ktorej pomáhali iaci z vyích roèníkov. Najviac papiera
priniesli poèas tohto zberu: 1. Milan panír (9.A): 2200 kg, 2. V. Berke
(9.A): 1171 kg, 3. Andrej Csányi (8.A): 1138 kg. Triedy, ktoré sa
umiestnili na prvých troch miestach: 1. 9.A - 3549 kg, 2. 4.A - 2444 kg,
3. 2.A - 1543 kg, budú tie odmenené, a to ve¾mi dobrou sladkou tortou.
(Podrobné výsledky zberu budú uverejnené v Strmienku.)
Tento rok sa zapojili do zberu i nai najmení kamaráti zo kôlky
a tie pekne prispeli s mnostvom vye 3000 kg papiera.
Teíme sa, e sa nám spoloène podarilo nazbiera 18829 kg papiera
a dúfame, e aj budúci jarný zber bude ve¾mi úspený.
Simona Páldiová, 8.A

v v v

v v v

Krúková èinnos
Tento rok nám pribudlo zopár nových krúkov, ktoré boli vytvorené
na iados samotných iakov. S futbalistami akoby sa roztrhlo vrece.
Vlastne nie s futbalistami, ale s futbalistkami. Pre ve¾ký záujem Pani
uèite¾ka M. Tóthová rozdelila jeden krúok minifutbalu na dva: chlapèenský a dievèenský. Podobne fungujú volejbalové krúky. Dievèatá
tradiène vedie pani uèite¾ka D. Jalcová a chlapcov si vzala na staros pani uèite¾ka Z. Barthová. Vo svojej èinnosti pokraèujú poèítaèové krúky
(p. uè. M. Horváthová a M. Molnárová), internetový krúok pod vedením pani uèite¾ky M. Molnárovej a, samozrejme, taneèný krúok pani
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uèite¾ky E. Dubcovej. Nechýba zdravotnícky krúok pani M. átkovej
a redakèný pani uèite¾ky S. Belanovej. Rôzne aktivity pripravuje aj pani vychovávate¾ka A. Kodadová so svojimi druinármi v kolskom klube detí. Regionálno-dramatický krúok vedie naa nová pani uèite¾ka
A. Melieková-Dojèanová. Svoje praktické zruènosti si môu deti rozvíja v rámci dvoch krúkoch ikovných rúk (p. uè. E. Porubská). Deviataci pracujú v matematickom krúku pani uèite¾ky D. Jalcovej. Ve¾mi
ikovní iaci sa uèia a predbiehajú v poznávaní nového cudzieho jazyka
na krúku ruského jazyka u pani uèite¾ky S. Belanovej.
Mgr. S. Belanová
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Boj proti hladu
V dòoch 20. septembra a 5. októbra 2008 prebiehala na celom Slovensku kampaò Boj proti hladu. Zorganizovali ju kresanské hnutia, ktoré patria do vincentskej rodiny (spoloèenstvá, ktoré zaloil sv. Vincent
de Paul).
U nás vzalo organizáciu do rúk Zdruenie mariánskej mládee. S pomocou mladých i starích dobrovo¾níkov a dobrovo¾níèok, ktorí museli

najprv srdieèka upiec, potom pobali a nakoniec sa s nimi pustili do
ulíc a pred kostol, aby ich èo najviac predali. Neverili by ste, ale podarilo sa im vetky medovníèky preda! A tak nazbierali od naich skvelých
obèanov a farníkov sumu: 9.403,- Sk. Táto naa kvapka sa spojila s mnohými inými, a tak Slovensko pole na Haiti a okolo 9,5 milióna Sk.
Tak vetkým dobrým ¾uïom patrí ve¾ké ÏAKUJEM!
Mgr. Slavomíra Belanová

Cezpo¾ný beh 2008
Naa základná kola sa zapojila aj tento kolský rok do cezpo¾ného behu, ktorý sa uskutoènil 30.9. 2008 v Nových Zámkoch a to pod vedením
pani uèite¾ky PaedDr. Miroslavy Tóthovej. Vybrala najlepích becov zo
iaèok i iakov: Miroslavu Ondriáovú z 9.A, Kristínu Chovancovú zo

7.A, Denisu Révaiovú z 9.A, Aurela Hakkeho zo 7.A, Viktora Berkea
z 9.A, Róberta uchu tie z 9.A. Tento rok opä priniesol úspech za výborne zabehnutú tra Aurelovi Hakkemu. Obsadil 2. miesto.
Budeme Aurelovi dra palce, aby nabudúce beal rýchlejie a doèkal
sa 1. miesta. Gratulujeme aj ostatným odválivcom, ktorí si trúfli vyskúa túto dlhú tra.
Tímea Baková, 8.A

Ako sa píe a skloòuje euro

V

súèasnosti je snáï najpouívanejím slovom euro, avak mnohí máme problémy s jeho skloòovaním alebo výslovnosou.
V slovenèine sa podstatné mená ako pomenovania osôb, vecí èi javov
ohýbajú - skloòujú, a to nielen vtedy, ak ide o slová domáceho pôvodu,
ale aj keï ide o slová prevzaté z iných jazykov, ak sú takéto slová zakonèené tak ako domáce slová. Názov jednotnej meny Európskej únie euro je zakonèený na samohlásku o, takéto podstatné mená sa skloòujú
pod¾a vzoru mesto. Názov euro má v jednotnom èísle tieto tvary: nominatív euro, genitív eura, datív euru, akuzatív euro, lokál o eure, intrumentál s eurom. V mnonom èísle má názov euro tieto tvary: nominatív
eurá, genitív eur, datív eurám, akuzatív eurá, lokál o eurách, intrumentál s eurami. Pozor si treba da na tvar genitívu mnoného èísla eur, lebo v jazykovej praxi je moné sa stretnú aj s nenáleitým tvarom genitívu v podobe eúr alebo éur. Správny tvar genitívu mnoného èísla je
vak iba eur podobne ako pri iných prevzatých slovách, napríklad depo dep, dueto - duet, eso - es.
Od názvu euro sú utvorené aj prídavné meno eurový, ktoré sa pouíva
napríklad v spojeniach eurová minca èi eurová bankovka. Popri dvoj-
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slovných pomenovaniach eurová minca a eurová bankovka pouívajú sa
aj skrátené jednoslovné pomenovania eurominca èi eurobankovka. Sú to
spisovné, tylisticky neutrálne pomenovania, ktoré sa v jazykovej praxi
pouívajú ove¾a èastejie ne dvojslovné pomenovania.
Výslovnos názvu jednotnej európskej meny je v rôznych krajinách
rozlièná. Výslovnos [euro] je nielen v slovenèine, ale aj v èetine, v maïarèine s malou odchýlkou vo výslovnosti samohlásky e, v po¾tine, v
panielèine, v talianèine, ale v angliètine je to [juro], vo francúztine
[öro], v lotytine [eiro], v nemèine [oiro] èi v slovinèine [evro].
Pri písaní názvu euro sa vak postupuje jednotne v krajinách EÚ, v
ktorých sa pouíva latinka a uplatòuje sa pravopisná podoba názvu euro,
iba pri minciach vydaných v Grécku sa na lícnej strane uvádza názov v
latinke a na rubovej národnej strane v gréckej abecede, na bankovkách sa
na obidvoch stranách pouíva na prvom mieste názov v latinke a pod ním
názov v gréckej abecede. Na minciach aj na bankovkách sa dôsledne pouíva názov euro v základnej podobe bez oh¾adu na to, akú nominálnu
hodnotu má minca èi bankovka, prièom tento názov sa dôsledne uvádza
verzálami (ve¾kými písmenami) v podobe EURO.
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idovská náboenská obec v Slovenskom Mederi
Z

o vetkých starovekých národov najviac vieme o starovekom
Izraeli. Dejiny Izraela zaèali patriarchom Abrahámom. Pod¾a
Biblie práve on priviedol svoj náro - Izraelitov z Mezopotámie do krajiny zvanej Kanaán, kde v tom èase ili Feníèania. Kanaánèania uctievali
mnohých bohov, no stúpenci Abraháma iba jedného Boha - Jahveho.
Meno Boha - JAHVE v hebrejèine sa skladá zo tyroch hebrejských spoluhlások YHWH, èo znamená Ten èo je, bol a bude. idia meno Jahve
nevyslovujú, ale miesto neho v modlitbách vyslovujú Adonaj, èo v preklade znamená Pán alebo Veèný. idia boli prvý národ, ktorý praktizoval monoteizmus. Biblia práve od Abraháma odvodzuje idovský národ.
idovská náboenská obec (NO) v Slovenskom Mederi nepatrila
v oblasti Nových Zámkov medzi poèetnejie. V danom prípade naráame na absenciu písomných záznamov, ktoré si idovské spoloèenstvo
viedlo samo o sebe. Pravdepodobone boli znièené v období II. svetovej
vojny. Písomných správ od miestnych èi regionálnych historikov je ako
afránu. Niektoré sa zachovali v starej obecnej dokumentácii a agende.
A v posledných dvoch desaroèiach sa o ivot naich idovských spoluobèanov zaèali zaujíma iba tyria jednotlivci.
Kedy prili idia do naej obce?
Presný dátum nemáme. Ale zo súkromných archívov a od bádate¾ov
v tomto smere vieme, e u v roku 1860 bola v naej obci synagóga.
Ve¾kos zodpovedala poètu i potrebe s prihliadnutím pre nasledujúce generácie.
Väèí prísun idov na Slovensko bol z Moravy, k èomu ich prinútil
Familiantský zákon z rokov 1726-1727, ktorý presne stanovil poèet, tzv.
Numerus clausus idovských rodín na Morave na 5.106. Na Morave ilo v tom èase asi 20.000 idov v 50 obciach. Zákon povo¾oval enbu len
najstariemu synovi z rodiny. V dôsledku týchto obmedzení sa v rokoch
1727-1748 vysahovalo hlavne na Slovensko a do Uhorska, a to nielen
z Moravy, nieko¾ko tisíc idov. Najviac sa ich usadilo na Záhorí a v okolí Pezinka, Serede, Hlohovca a Galanty. A práve z týchto oblastí do naej obce Slovenský Meder kolonizovali idia. Vandrujúci idia sa nemohli usadi v iadnej obci. Ak prichádzali z iných stolíc, na usadenie
museli ma potvrdenie od podupana.
Pod¾a záznamov získaných od súkromných osôb do naej obce prili
prví idia s úmyslom trvale sa usadi so súhlasom grófa Jozefa
Károlyiho asi r. 1798. Menovaný gróf mal za manelku Albetu z rodu
Waldstein - Wartenberg, ktorý údajne praktizoval èulý obchod so idmi
práve na Morave a na Záhorí. Za udelenie súhlasu usadenia sa a za urèenie miesta pre idovské cintoríny (bet olam-y), ktoré dostali idia do
drby, ako i za ochranu odvádzali idia grófskemu rodu urèitý poplatok
ako kompenzáciu a do roku 1900.
Feudálny pán, èie gróf, mal výsadné právo na dranie idov (jus tenere Judeos) a boli povinní na základe svojho práva (salva quardia) zastupova usadených idov na svojom panstve pred krá¾ovskými úradmi.
Pod¾a zvykového práva z usadených idov mal by aspoò jeden mäsiarom. idia sa v nákupoch orientovali hlavne na idovských remeselníkov, lebo vykonávali a dodávali rituálne èisté (hebr. koer) výrobky
a sluby. idia nebývali v obci pospolu, ale ich obydlia boli roztrúsené
medzi obèanmi obce. Vlastnú kolu nemali, ich deti chodili do obecnej
koly s ostatnými demi.
Zaèiatkom 19. storoèia sa prisahovali do naej obce 3 idovské rodiny z Cabaja. V roku 1906 mladí idia zo Slovenského Medera, Selíc,
óku, Tvrdooviec, ba i ale usporiadali v miestnom hostinci Purímový
kaliko ples. Zisk bol venovaný na opravu synagógy. V roku 1927 bol
zrealizovaný Purímový veèierok mladých idov z okolitých obcí.
Snaha bola zaloi regionálny mládenícky spolok Deborah Bárák
so sídlom v naej obci, no plán nevyiel. Niektorí zámonejí idia vyvíjali snahu zaloi idovský spolok Makkabi, ktorý taktie nebol zaloený. Pod¾a Karola Markuska niektoré idovské rodiny podporovali humánny a náboenský spolok Náboenská jednota Chevra Kadia v okresnom meste. Svoju NO nazývali Jiuv.
Obecná kronika zachytila správu, e poèas maïarského tátu bol pod
vedením vedúceho nyilaskej strany v obci tefana Gerzona, narodeného v r. 1905 v Nových Zámkoch, zastrelený jeden id a tri ïalie osoby
juhoslovanského pôvodu. Jeho meno kronika neudáva, ale pod¾a býva-

18

lého hrobára Jána Bosáka sa volal Adolf Buchler.
Pod¾a zistenia Ing. Frantika Budu z Tvrdooviec v naej obci mali idia takéto priezviská: Frankl, Reisz, Grün, Gerstl, Schwartz, Weiss,
Schwitzer, Berger a Engel. Pod¾a môjho výskumu z rokov 1840-1945
dopåòam tieto priezviská: Hermann, Fuchs, Reich, Neumann, Wieheim,
Rósental (thal), Holdenstein, Grünhut, Szántó, Feder, Alt, Stern,
Ehrenwerth, Guttmann, Galanda a Schmeiz.
Z profesijného h¾adiska skladba NO (Jiuv) v obci bola nasledovná:
pracovali ako krèmári, obchodníci so zmieaným tovarom, zámoèníci,
po¾nohospodári, zubný technik, lekár, obchodný pomocník, mäsiar, hospodársky správca, uèite¾, pekár, ba i krajèíri.
NO patrila k rabinátu vo Ve¾kých uranoch a neskôr v Nových
Zámkoch. No niektorí jej èlenovia platili rabínsko-matriènú daò iba do
NO v uranoch. K rabinátu v uranoch patrili filie okrem Slovenského
Medera aj Komjatice a Tvrdoovce.
Zaujímavosou je, e NO - ortodoxná mala v obci dva cintoríny pôvodne v extraviláne obce. Starí cintorín (bet olam) sa nachádzal smerom
na elezniènú stanicu nie Pivnice za ipekiovým pozemkom. Od nového cintorína je vzdialený asi 1 200 m (vzduná èiara) smerom na sever.
V rokoch 1959 a 1960 som s mojimi bývalými profesormi z Rím.-kat.
CMBF v Bratislave Prof. ThDr. A. Mikovièom (historik) a Prof. ThDr.
A. Martincom (uèite¾ hebrejèiny a semitských jazykov) zapísal, ete 27
celých a 8 polámaných náhrobných kameòov (macevodov). Dnes na tejto parcele è. 1264/2 s výmerou 870 m2 je nepovolená skládka komunálneho odpadu. Ing. Fr. Buda pred rokom 2005 tu naiel jeden celý neporuený náhrobný kameò a dva zlomené podstavce. Je predpoklad, e pod
smeami sa ete nájdu nejaké náhrobné kamene, resp. ich zlomené èasti.
Noví cintorín je i dnes identifikovate¾ný. Dnes sa u nachádza v intraviláne obce za Cergátom v lokalite na Drahách v èasti Horné tvrky.
Pozemok je neoplotený a má parc. èíslo 1138 s výmerou 1.392 m2.
Ing. Buda pred rokom 2005 tu napoèítal 34 náhrobných kameòov a kontatoval, e cintorín je dos zarastený a neudriavaný. Z nájdených náhrobných kameòov usúdil, e v rokoch 1874-1895 sa pochovávalo na
oboch cintorínoch súèasne. V rokoch 1959-1960 som s uvedenými mojimi profesormi z Rím.-kat. CMBF tu ete napoèítal 86 celých a 27 polámaných náhrobných kameòov. V obci prevláda názor, e po II. svetovej vojne mnohé náhrobné kamene boli ukradnuté na ïalie spracovanie,
resp. pouité ako stavebný materiál, a to nielen v naej obci.
Z rozprávania Hermíny Reiszovej vieme, e na novom cintoríne bol
vybudovaný mení prístreok - ohel, ako miesto odpoèinku pre akéhosi
rabínského pomocníka z Maïarska z rodu Holdstein. No nebol tu pochovaný a ohel bol rozobraný v roku 1899. Pri vchode do cintorína bol
vybudovaný mení Ciduk hadin (akási obradná sieò). Èelná stena bola
ozdobená reliéfnymi motívmi levítskych krèahov a otvorenou knihou.
Nad nimi bola vyobrazená koruna s Dávidovým títom. Nad malým oknom ved¾a vchodu do Ciduku boli vyobrazené ehnajúce ruky. Budovu
rozobrali taktie v roku 1899 a materiál z oboch zbúraných budov pouili pri oprave synagógy v roku 1907.
Synagóga v Slovenskom Mederi typovo zapadala do pestrej palety ortodoxných dedinských synagóg 2. polovice 19. storoèia. Nachádzala sa
medzi Vàkom a starým katolíckym cintorínom. Postavili ju v roku 1860.
Synagóga (hebr. Bet ha knesset alebo ul) bola nielen náboenským, ale
aj sociálnym centrom NO. Tu sa uskutoèòovali bohosluby, èítala a vysvet¾ovala sa Tóra, ktorá tvorí najpodstatnejiu èas Biblie. Boh ju dal
idovskému národu preto, aby plnením jej prikázaní sa stal svätým národom. Tóru tvorí 5 kníh Mojiových, èie Pentateuch. Èíta sa po hebrejsky. Do vybudovania synagógy sa idia schádzali k modlitbám v súkromnom dome Reiszovcov.
Prv ne zaèali idia budova mederskú synagógu, v roku 1856 vraj
vyslali dvoch èlenov Reisza a Frankla a bol s nimi i obecný richtár
Tomá Olväcký, na prieskum synagóg do Nových Zámkov, urian, atína a Stupavy. V pravej èasti èelnej strany boli postavené svietniky: troj,
pä a sedemramenný. Na ¾avej strane boli dva menie bubny a na podnose poloená trúbka z baranieho rohu zvaná ofar (symbol Mesiáa),
ktorou oznamovali zaèiatok sabatu. Bima (almemor), èie vyvýené
pokraèovanie na str. 20
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Èo robia svätí v nebi?
N

a túto veteènú otázku sa zvyknú pýta deti v kole.
Odpoveda na òu neviem ani ja, ani nikto iný tu na zemi.
Boh si úzkostlivo chráni tajomstvá Boieho krá¾ovstva, aby nás mohol príjemne prekvapi, keï doò budeme vstupova. Práve v týchto
dòoch oslavujeme tých, ktorý tam u vstúpili a zároveò si spomíname na tých, ktorí sa tam vstúpi chystajú. Televízia a rozhlas vak
celú oslavu vetkých svätých a pamiatku na verných zosnulých zredukovali na pietnu spomienku na cintorínoch. Oslava svätých sa im
do vysielania u akosi nevmestí. A pritom práve tento sviatok dáva
celému duièkovému víkendu skutoèný zmysel. Podstatou oboch
sviatkov sú toti odpustky. Mnoho kresanov z iných cirkví práve
kvôli nim krivo pozerá na katolíkov. Priznávam, e v stredoveku sa
vyskytlo nieko¾ko prípadov, kedy boli odpustky zneuité na nezákonné obohatenie sa jednotlivcov. Ale preto ete nemusí by celá
náuka o odpustkoch zavrhnutá a hodená za chrbát. Práve odpustky
sú toti plodom triezveho sedliackeho uvaovania kresanov. Poïme
sa teda na chví¾u pozrie, ako to vyzerá v nebi.
Asi mi nikto nebude oponova, ak poviem, e v nebi sú iba ¾udia
svätí. Hrienik, ba dokonca ani len jeden hriech sa do neba nedostane. Kadý svätý ta prichádza bez hriechu a práve naopak, nesie si
ve¾kú nou dobrých skutkov. Spomeòme si len na takú svätú matku
Terezu z Kalkaty. A tak sa v nebi postupne za tých 2000 rokov dejín Cirkvi nahromadil poriadny poklad dobrých skutkov. Ani jediný
nie je stratený, alebo zabudnutý, lebo ná Boh je nekoneène spravodlivý. A nielen to. Nik tu na zemi nám síce nepovie, èo presne robia svätí v nebi, ale s urèitosou môeme poveda, e oslavujú Boha
a prihovárajú sa za nás. A to sú tie nesporne ve¾mi dobré skutky.
A tak sa poklad dobra v nebi neustále zväèuje a rastie rýchlejie,
ako jackpot v lotérii na Slovensku.

A teraz sa presuòme na zem. Svätí v nebi sú toti tie súèasou
Cirkvi. A tak pápe ako zástupca Krista - hlavy celej Cirkvi, obèas
vyhlási akúsi lotériu, v ktorej sa dá vyhra ten nesmierny jackpot
dobra, ktorý sa nachádza v nebi. Veï svätí sa s nami radi o svoje
dobro podelia. Nie sú ani závistliví, ani sebeckí. To by potom nemohli by svätí. Táto èudesná lotéria sa volá odpustky.
A èudesná je preto, e pápe okrem jej vyhlásenia ihneï prezradí aj výherné èísla. Je ich pä. Treba urobi pä skutkov, aby sme vyhrali takýto vysnívaný duchovný jackpot. Sú veobecne známe: svätá spoveï, sväté prijímanie, modlitba na úmysel svätého Otca, konkrétny odpustkový skutok (vdy sa mení) a pevné rozhodnutie vyhnú sa v budúcnosti aj tomu najmeniemu hriechu. Nie je ¾ahké vo
svojom ivote zakrtnú tieto políèka, ale aj výhra je obrovská. A
preto sa kresania od nepamäti snaia takýmto spôsobom získa
dobro z neba. Ale tým sa aj sami stávajú podobnými svätcom v nebi. Veï ak sa rozlúèia s minulými hriechmi v spovedi, ak sa zaèlenia
do tela Cirkvi svätým prijímaním, ak sa spoja v modlitbe so svätým
Otcom, ktorý namiesto Krista ten poklad rozde¾uje, ak sa do budúcnosti zrieknu kadého zla a rozhodnú sa kona iba dobro, tak sami sa
stávajú èistými prispievate¾mi do ve¾kého pokladu dobra v Cirkvi.
Je to poehnané a krásne snaenie. Navye to dobro z neba nezískavajú kresania sami pre seba. Darujú ho tým, ktorí ho potrebujú. ¼uïom, ktorých síce neaí iaden hriech, ale ktorí tu na zemi boli málo dobrí na to, aby mohli i medzi svätými. A tak sa kolobeh
dobra v cirkvi uzatvára. Oba sviatky sú teda ve¾kým prejavom lásky
a dobroty, ktorá spája celú Cirkev: v nebi, na zemi i v oèistici.
Èo teda robia svätí v nebi? Neviem, ale kadopádne nieèo ve¾mi
dobré a u sa teím na moment, kedy to budem môc robi aj ja.
Mgr. Róbert Horka, správca farnosti

Koncert eMeSPe

TEN,

25. 10. 2008 sa v naom farskom kostole
uskutoènil v poradí iesty koncert spevokolu
eMeSPe v Palárikove. No ja som tu spievala so
spevokolom prvý raz. Bola som s ním u v Starej Turej na Starfeste, ale a teraz sa mi podarilo vystúpi u nás doma.
A tak sme námu obecenstvu zaspievali nové
nacvièené piesne Nohy jeleníc, Ty si môj Pán,
Dnes pieseò hrám, Vetky národy chválu vzdajte. Poteili sme sa, e ve¾ký úspech mali starie
hitovky, ktoré sme vytiahli z náho repertoáru:
Pane, málo mám a rád, Tam, tam pred Tvoju
svätú tvár... Dokonca sa opä dali dokopy skladatelia a predviedli sme vlastnú tvorbu a to
v piesni Znej, pieseò, zvuèným tónom.

ÈO JE BLÍZKO MÒA
BOE, TY

KADUÈKÚ CHVÍ¼U

NADO MNOU TICHO BDIE,

TY

VDY

O VETKÝCH MOJICH KROKOCH

VE¼MI DOBRE VIE.
TY - VZNEENÝ - K NÁM ÚBOHÝM
V MOMENTE PRICHÁDZA.
TY MA V TAJNÚ HODINU
NIJAKO NEZRÁDZA.

VIEM,

E SI BLÍZKO MÒA,

KEÏ MÔJ KRÍ OAIEVA.

VIEM,

SI TEN, ÈO HO ZA MÒA

ZAS A ZNOVA DVÍHA.

Takto sme oslavovali nebeského
Otca piesòami a tónmi. Skoro celú
hodinu zneli gospelové songy a mala
som pocit, e ¾uïom sa páèili a e sa
bavili poèas nich aj poèas vtipných
poznámok naich moderátorov. A
keï sa na plátne objavili texty, mohli
si s nami i zaspieva.
Èo doda? Hádam poïakovanie
naim stálym sponzorom farskému
i obecnému úradu a ¾uïom, ktorí nás
prili v túto sobotu povzbudi a vypoèu si nás. Nakoniec pridávam pozvánku na ïalí koncert. Take - uvidíme sa v roku 2009!
Dominika Petrániová
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NETUÍM,

LEN

KO¼KOKRÁT

SI MI TAKTO POMOHOL,

VIEM S ISTOTOU, E SI TU

TY
A

NIEKDE PRI MNE BOL.

-

NEDOVOLÍ, ABY SOM SA
VO TMÁCH STRATILA.

VEDIE MA, BY SOM SA

BEZPEÈNE DOMOV VRÁTILA.

BOE, TY

KU MNE PRICHÁDZA,

KEÏ VETCI ODÍDU,

BOE, TY

S LÁSKOU POÈÚVA

ÚPRIMNÚ MODLITBU.

SLAVOMÍRA BELANOVÁ
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dokonèenie zo str. 18

miesto, kde sa èítala tóra, bola v strede. Pred Bimou bol malý stolík pre
èlena komunity, ktorý viedol bohoslubu. Na východnej strane synagógy boli vyrezávané sedadlá zvané Mizrach. Celé drevené zariadenie vyrobili na objednávku mederskí stolárski majstri.
Výzdoba mederskej synagógy bola ve¾mi skromná. Steny vyma¾ovali
pomocou maliarskej ablóny a pouili orientálne motívy. Prevládal symbol Dávidovej hviezdy v kruhu a rastlinné motívy. Budova bola zastreená sedlovou strechou a vytáèanými korýtkami. Pri obnove v r. 1907 ju trochu prebudovali i s hlavným vchodom, za ktorým bola malá miestnos,
resp. predsieò zvaná puli, z ktorej sa ilo po drevených schodoch k enskej galérii, èi balkónu. Bola to tehlová stavba krytá kridlou. Okná zdobila v hornej èasti Dávidova hviezda a zvislo lto-modrým pruhom farebných skiel. Vnútro bolo vyplnené lavicami, zábradlím, ve¾kou oponou na
zahalenie skrinky na Tóru vo výklenku a neïaleko vchodu bolo umývadlo rúk - Kijor. Do synagógy sa vchádzalo z dvora ocheta (achtera), rituálneho podrezávaèa zvierat, ktorý býval v osobitnom dome pri synagóge.
Pri vchode na stene boli zabudované dve kamenné Mojiove tabule s desatorom (III. + VII). Na verajach dvier bola pribitá Mezuza, akési puzdro,
v ktorom boli na pergamene napísané krátke biblické texty. Starí idia
nazývali synagógu i Chéder (id. náb.kola), lebo sa tu vykladala Tóra
a Talmud, ktorý sa delí na 2 èasti: Minu a Gemaru. achtera v obci nazývali i melaméd (nevyuèený uèite¾). Pod¾a Hermíny Reiszovej plány
mederskej synagógy vypracoval známy idovský stavite¾ Ignác Feigler
ako odplatu vzdialenému príbuznému ijúcemu v naej obci, ktorý ho
podporoval na túdiách. Stavite¾ Feigler vypracoval okrem iných i plány
pre Ve¾kú synagógu na Podhradí v Bratislave. Bola postavená v roku
1862 za 80.000 guldenov. V roku 1961 ju dalo mesto zbúra.
Pozemok s domom achtera po vojne v roku 1947 odkúpila rodina
Valachovièová a synagógu rodina Tomíková s podmienkou, e sakrálny objekt bude zbúraný. Kamenné dosky desatora boli prenesené do synagógy v Nitre a èas zachovanej Tóry údajne do Bratislavy. Predsedom
NO (Ro hakahal) ako i strácom bol vdy èlen rodu Reisz. Poslom
(liach-om) a synagogálnym sluobníkom - kostolníkom (ameom),
ktorý mal na starosti i celkovú údrbu i chod synagógy, bol vdy èlen rodu Frankl. Prezývali ho i gabe. Posledným achterom bol Bernard
Landstein.
idovské obrady a modlitby (minjan) sa môu kona len vtedy, keï sa
zíde 10 dospelých muov (od 13 roku). A to bol a i teraz je niekedy problém. Preto do mederskej synagógy na sobotòajie obrady prichádzali
i idia zo susedných Tvrdooviec èi Selíc a óku u v piatok popoludní.
Mederskú idovskú komunitu viackrát navtívil mladý, talentovaný
idovský básnik zo urian, Karol Wolner (1924), býval u Reiszovcov na
Vàku. V SNP bojoval v partizánskom zväzku Jána iku. Ako 20-roèný padol pri bojovej akcii na prepade nemeckých jednotiek na ceste
Povaská Bystrica - Domania 16. 11. 1944.
Mederskú synagógu viackrát poctil svojou prítomnosou i uriansky
lekár MUDr. Alexander Patros (1894-1937). Bol známy i ako náboenský spevák. Spev asi zdedil po svojom otcovi - chýrnom idovskom náboenskom spevákovi v Bratislave a uranoch. I ten viackrát navtívil
nau obec po roku 1924.
uriansky id Albert Neme, pôvodným priezviskom Náthan, nieko¾ko rokov piekol macesy pre naich idov. Inak sa macesy piekli v osobitnej miestnosti v dome achtera.
Mederskú idovskú komunitu viackrát navtívil i PhDr. Alexander
Marku (1913-1945), uriansky rodák, historik, aby usmeròoval ¾avicovo orientovaných robotníkov za svoje práva. Ak sa zdral dlhie, prespával u Franklovcov.
Treba uvies, e nai mederskí ortodoxní idia dodriavali spomienku
na zomrelých (Jizkor), Kriah, èie na znak smútku pri úmrtí natrhnutie
iat, denne sa modlili za màtvych (Mazkir), prísne dodriavali Nový rok
(Ro haana), zdravili sa starým idovským pozdravom alom (mier), dodriavali ivah (7 dní smútku), rituálne pouívali modlitebný plá
(Tales), na Nový rok sa trikrát modlili modlitbu (Talich) na zbavovanie
sa hriechov a pouívali Tefilim, remienky s krabièkami, v ktorých boli
uloené modlitby a pouívali sa pri raòajích modlitbách tak, e boli pripevnené na èelo a ¾avú ruku. Do roku 1900 bol na ulici pred synagógou
natiahnutý drôt nazývaný Eruv ako symbol nepreruenej plochy, aby sabat
(sobota) nebol naruený nosením potrebných vecí, èo by sa inak povaovalo za prácu. Kadý dospelý mu vlastnil modlitebnú knihu na sviatky
zvanú Machsor. Rituálnu obriezku vdy konala osoba na to urèená v u-

20

Náhrobná stéla - idovský cintorín za Cergátom,
autor foto: Ing. Imrich Szabó
ranoch, zvaná Mohel. Rituálny kúpe¾ (Mikve) v naej obci nebol.
Poèet idov v Slovenskom Mederi:
1800/21, 1856/43, 1869/52, 1870/51, 1888/65, 1919/48, 1921/52,
1930/65+25, 1938/51.
Pozn.: V priebehu r. 1930 sa do obce, v ktorej bolo domácich 65 idov, z neznámych príèin prisahovali na prechodný pobyt 4 idovské rodiny v poète 25 osôb. V priebehu mesiacov november - december sa odsahovali do Maïarska.
Preto v tomto roku zaznamenávame najväèí poèet idov v obci - 90 osôb.
Zo NO v Slovenskom Mederi - Palárikove nezostalo mnoho. Dodnes
sa zachovali zbytky dvoch predtým udriavaných cintorínov, dnes v neuteenom stave. Zachovali sa i niektoré domy, v ktorých bývali idia,
a v niektorých mali i svoje obchody. Dnes sú opravené, prerobené.
Zachoval sa i dom bývalého achtera, taktie prerobený a opravený.
V roku 1938 znaèná èas juného Slovenska bola pripojená k Maïarsku.
Pre mnohých obèanov, najmä pre idov, nastali aké chvíle. Nové
Zámky sa stali sídlom Nitrianskej a Bratislavskej spojenej upy.
Maïarská vláda 15. 7. 1939 zaradila Nové Zámky medzi upné mestá.
Nastala faizácia verejného ivota. idov v tátnej slube zaèali prepúa v celom regióne. V roku 1944 im prikázali nosi na ¾avom ramene
escípu ltú hviezdu. V júni 1944 bol zaloený v Nových Zámkoch
zberný tábor pre idov v Grünvaldovej tehelni.
Sem, ale i do urianskeho geta, deportovali i znaènú èas naich mederských idov. Presný poèet zatia¾ nevieme, lebo niektorí u predtým
z obce utiekli, alebo sa skrývali. Bol to oah, èie straná katastrofa.
Z uvedenej tehelne idov transportovali do Po¾ska. V júni 1944 zaèali
deportova idov zo urianskeho geta do Komárna a odtia¾ do rôznych
koncentraèných táborov, hlavne do Osvienèimu. Tým konèí i plodný ivot NO v Slovenskom Mederi.
Mgr. Karol Koleèáni
kronikár obce
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Nádej náho futbalu
N

ai prípravkári pod vedením PaedDr. M. Tóthovej sa i v
tomto roèníku zúèastnili turnaja prípraviek. Zohrali zápasy s prípravkami z Tvrdooviec, Komjatíc, Bánova, Dvorov nad
itavou, urian. Odohrali 10 zápasov, z toho 1 prehrali, 2 remizovali a 7 zápasov vyhrali. Zatia¾ im patrí krásne 1. miesto s 23
bodmi. Chlapci hrajú pekný futbal zaloený na herných kombináciách, nacvièených signáloch a dôleité je, e si navzájom pomáhajú, zaskoèia jeden za druhého, povzbudia sa, ale i kritika je
na pravom mieste.
Brankár: Marek Melich, obrancovia: Boris Ölvecký, Boris
Kollár, Bachorec Denis, Moèkor ¼ubo, stredoví hráèi: Adam
Ludas, Adam Pecho, Smolárik Lubo, Záleák Martin, útoèníci:
Kollár Ladislav, Hausleitner Dávid, Dominika Ulická, Richard
Jurík, Patrik Huba, tefan Stojka.
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Kuchársky kútik
Pikantný bôèik

Suroviny:
1 kg bravèového bôèika, 12 strúèikov cesnaku, 5 gulièiek èierneho korenia, 5 bobkových listov, 1 lyièka kari korenia, 1 lyièka grilovacieho korenia, 1 lyièka sladkej papriky, chili, so¾, korenie
Postup:
Bôèik uvaríme vcelku spolu s celým korením, bobkovými listami a 5 strúèikmi cesnaku. Uvarený natrieme zmesou z rozotretých
7 strúèikov cesnaku, soli, korenia, sladkej papriky, chili a grilovacieho korenia. Natretý bôèik zabalíme do alobalu a necháme v
chladnièke asi 6 dní. Podávame nakrájaný na plátky s chlebom.

Chalupársky zajac

Suroviny:
1 zajac, so¾, korenie, plnotuèná horèica, cibu¾a, olej
Postup:
Zajaca naporcujeme, osolíme, okoreníme a potrieme zo vetkých strán horèicou. Vloíme do pekáèa, bohato posypeme nasekanou cibu¾ou, zalejeme olejom a necháme cez noc ulea v
chladnièke. Druhý deò upeèieme do mäkka. Ak je treba, poèas peèenia pridáme trochu vody. Ako prílohu podávame zemiaky.
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Hubové placky

Suroviny:
3/4 l mlieka, 3 vajcia, vòa petrlenu, 15 dg podusených hríbov,
strúhanka, olej
Postup:
Do mlieka pridáme vajcia, nasekanú vòa z petrlenu, dusené
hríby, strúhanku. Urobíme cesto lievancovej konzistencie. Dáme
do chladnièky na 1 hodinu odpoèinú. Potom urobíme z cesta lyicou placky, ktoré smaíme na panvici, z¾ahka vymastenej tukom. Podávame so zeleninovým alátom.

Zeleninová nátierka

Suroviny:
3-4 mrkvy, 2 petrleny, 1 zeler, 4-5 strúèikov cesnaku, 4 trojuholníky mäkkého syra, 200g majolky, so¾
Postup:
Vetku zeleninu oèistíme, najemno postrúhame. Syr vymieame
s prelisovaným cesnakom a majolkou a zmieame ho s pripravenou zeleninou. Dochutíme so¾ou. Podávame s peèivom alebo na
suchých hriankach
Dobrú chu elá:

Bc. Albeta Kalincová
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Priebené výsledky súaného roèníka 2008-2009
Jesenná èas
A-mustvo  IV. liga, juhovýchod

8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

Palárikovo
Pata
H. Krá¾ová
Palárikovo
urany
Palárikovo
Kolárovo









Sereï
Palárikovo
Palárikovo
ahy
Palárikovo
Demandice
Palárikovo

8. kolo
9. kolo

Palárikovo  Z. O¾èa
Pribeta  Palárikovo

2:1 (1:1)
1:3 (0:1)
0:3 (0:2)
3:0 (2:0)
0:1 (0:0)
2:0 (1:0)
2:1(1:0)

góly: Bogyai 2
góly: Kovács vl.
góly: Kuka, Procháczka, Pánik
góly: Bogyai, Matú, Kuka
góly: Holka
góly: Drienovský, Kovács
góly: Drienovský

Dorast  V. liga, východ

10. kolo Marcelová  Palárikovo
11. kolo Palárikovo  Èechy
12. kolo Demandice  Palárikovo
13. kolo Palárikovo  Bánov
14. kolo
Kolárovo  Palárikovo

5:1 (5:0) góly: Simon 3, Hlozák, Otruba
0:5 (0:1) góly: Gajdo, Otruba, Hlozák,
Bórik, Hindický
1:3 (0:2) góly: Markusek, Gajdo, Otruba
3:0 (2:0) góly: Markusek 2, Hlozák
2:0 (1:0)
8:0 (2:0) góly: Markusek 4, Bórik 3, Kuchar
6:1 (3:1) góly: Jurík

iaci  MO
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

Ve¾ký Kýr
vo¾no
Palárikovo
Beeòov
Palárikovo
Trávnica
Palárikovo

 Palárikovo






9:2 (4:1) góly: panír, Samuel

Rastislavice 6:1 (3:0) góly: panír 3, Tanto 2, Smreèek
Palárikovo
5:0 (3:0)
Maòa
0:2 (0:0)
Palárikovo
5:2 (2:0) góly: Tanto, Sýkora
Mojzesovo 10:0( 4:0) góly: Tanto 4, Smreèek 3,
panír 2, Sýkora

Tabu¾ky roèníka 2008 -2009
A-mustvo  IV. liga, juhovýchod

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Palárikovo
Sereï
Sládkovièovo
Èierny Brod
Demandice
ahy
Komárno
Kolárovo
ViOn B
Teedíkovo
Hurbanovo
urany
Ime¾
Vieska
H. Krá¾ová
Pata

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

eliezovce
Okolièná
Kolárovo
túrovo B
Palárikovo
Marcelová
Tvrdoovce
Èechy
Kmeovo
Tek. Luany
Chotín
Bánov
Demandice
Zem.Olèa
Beeòov
Pribeta

Nána  Palárikovo
Palárikovo  Andovce

8. kolo
9. kolo

Bajtava 
Palárikovo 

10. kolo
Bíòa 
11. kolo Palárikovo B 

1:1 (0:1) góly: Mc.Chovanec
9:0 (2:0) góly: Kukan 3, Ïuri 2, Tanto,
Chovanec Mc. 2, iduljak
Palárikovo
0:2 (0:2) góly: Rybár St., Slivoò M.
Kamenica n/H. 9:0 (4:0) góly: Ïuri 3, Mc.Chovanec 3,
Kukan 2, Tanto
Palárikovo
1:3 (1:1) góly: Ïuri, Fiala, Tanto
Hul
3:0 kont.
hostia nepricestovali

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

U¾any nad itavou
Ve¾ký Kýr
Maòa
Hul
Beeòov
Trávnica
Pozba
Palárikovo
Lipová
Kostolný Sek
Mojzesovo
Rastislavice
Vlkas

Prípravka
1. turnaj  Tvrdoovce
Palárikovo  Komjatice
Palárikovo  urany
Palárikovo  Tvrdoovce

3:3
3:0
2:7

góly: L. Kollár, Ulická, Záleák
góly: L. Kollár 2, Záleák
góly: L. Kollár, Hausleitner

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rúbaò
Andovce
Palárikovo B
Bíòa
Nová Vieska
Kamenín
Belá
Hul
Obid
Nána
Bajtava
Kamenica n. Hr.

2. turnaj  urany
Palárikovo  Dvory n/.
Palárikovo  Tvrdoovce
Palárikovo  Bánov

5:0
1:0
3:0

góly: L. Kollár, Hausleitner
góly: Hausleitner
kont.

3. turnaj  Palárikovo
Palárikovo  Komjatice
Palárikovo  Dvory n/.

0:0
3:1

góly: L. Kollár 2, Ludas

portovú stranu pripravil: Ivan Manèík, tajomník OTJ
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11
9
9
9
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3

1 2
2 3
1 4
1 4
2 5
1 6
3 5
2 6
4 5
2 7
1 8
3 7
3 7
2 8
1 10
1 10

Dorast  V. liga, východ

B MUSTVO  MO, III. trieda
6. kolo
7. kolo

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
11
9
9
9
8
8
7
5
5
5
5
4
4
1
1

3 0
1 2
2 3
1 4
0 5
1 5
1 5
1 6
3 6
1 8
1 8
0 9
2 8
1 9
2 11
0 13

iaci  MO

12
11
11
10
10
10
11
10
11
10
10
10
12

11
10
10
6
6
5
5
5
4
2
1
1
0

0 1
0 1
0 1
0 4
0 4
1 4
1 5
0 5
0 7
1 7
3 6
0 9
0 12

31:11
32:18
36:16
29:15
27:17
32:30
24:18
23:20
29:23
26:28
19:29
22:27
24:37
25:36
16:39
15:46

34
29
28
28
23
22
21
20
19
17
16
15
15
14
10
10

76:14
56:17
50:16
43:25
41:26
60:32
32:21
37:33
24:40
30:35
21:33
17:47
19:35
20:57
7:50
6:58

36
34
29
28
27
25
25
22
18
16
16
15
14
13
5
3

111:14
100:9
63:14
42:25
39:26
37:33
31:32
30:37
59:49
35:64
9:72
7:82
5:111

33
30
30
18
18
16
16
15
12
7
6
3
0

B MUSTVO  MO, III. trieda
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7
7
6
6
5
3
3
3
3
0

1 1
0 3
2 2
0 4
2 3
2 3
1 5
1 7
1 7
1 7
0 8
1 10

29:8
29:20
38:11
42:21
25:10
30:21
23:26
21:33
20:34
20:35
12:33
11:48

28
24
23
21
20
20
16
10
10
10
9
1
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