ROČNÍK XX.

ČÍSLO 2

Apríl 2018

CENA 0,70 €

· PROGRAM OSLÁV ·
770. výročia PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
70. výročia PREMENOVANIA OBCE

PLÁNOVANÉ OSLAVY VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ OBCE SA USKUTOČNIA V DŇOCH 8., 9. A 10. JÚNA 2018.
· PROGRAM JEDNOTLIVÝCH DNÍ ·
Piatok 8. jún 2018
SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA začne o 14:00 hod. Pozvaných je 120 významných hostí. Okrem poslancov OZ tu budú regionálni predstavitelia verejnej správy, členovia združenia ŽIVOTNÝMI
CESTAMI JÁNA PALÁRIKA, členovia Združenia CEDRON – NITRAVA, predstavitelia miestnych záujmových
organizácií, mesta Zubří a ďalšie významné osobnosti.
Program zasadnutia:
- slávnostné príhovory,
- odovzdanie pamätných medailí a ocenení,
- predstavenie nových kníh o histórii Palárikova,
- kultúrny program.

Sobota 9. jún 2018

Program venovaný predovšetkým našim občanom a
deťom sa uskutoční v areáli OTJ. Plánované sú ukážky OKRESNÉHO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU, OKRESNÉHO POLICAJNÉHO ZBORU, jazda
na KONÍKOCH, zábavné atrakcie pre deti a pod.
Vo viacerých stánkoch budú prezentovať svoje zručnosti
naši šikovní výrobcovia, zakúpiť sa budú dať i rôzne pamätné suveníry obce.

Od 17. hodiny začína KULTÚRNY PROGRAM.
Postupne sa nám predstavia DETI Z MŠ, ZÁKLADNEJ
ŠKOLY, SENIORKA z DK, hudobný súbor Beskyd zo
Zubří, skvelá Vlasta Mudríková so svojou harmonikou,
hudobný súbor MATIČIARIK, ŠARKANICE z východu,
naša výnimočne talentovaná Dominika HANKO s
hudobným doprovodom Janky Kucharovej a napokon
Retro ABBA.
Program okolo 22:00 hod. vyvrcholí sedemminútovým
OHŇOSTROJOM.

Nedeľa 10. jún 2018

V dopoludňajšom čase to bude SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ
OMŠA v Kostole sv. Jána Nepomuckého v Palárikove . Medzi účastníkmi sv. omše budú i hostia zo Skýcova.
Od 10:00 hod. do 17:00 hod. bude podobne ako vlani
po dedine bezplatne voziť záujemcov vláčik.
Zaprajme si, aby sa všetky podujatia vydarili a spoločne
s našimi občanmi, deťmi i hosťami sme prežili krásne tri dni
ako trvalú spomienku na OSLAVY VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ NAŠEJ OBCE. Celé trojdňové podujatie bude dokumentovať Novozámocká televízia, ktorá zhotoví z osláv
100 ks DVD pre potreby obce i záujemcov.

OBECNÝ ÚRAD

SKLÁDKA BIOLOGICKÉHO ODPADU
OTVORENÁ
Každá obec má zákonnú povinnosť vytvoriť SKLÁDKU
BIOLOGICKÉHO ODPADU – drevná hmota zo stromov,
rastlinný odpad zo záhrad. Väčšina našich domácností si biologický rozložiteľný odpad umiestňuje, kompostuje v areáli
svojich rodinných domov. Obec podala projekt na KOMPOSTÉRY pre každú domácnosť. Zatiaľ táto výzva nebola príslušným orgánom vyhodnotená. Ako sme vlani v novembri
informovali, v areáli PD – Konopnice bola provizórna skládka
biologického odpadu uzavretá. Pred samosprávou obce bola
vážna úloha, kam s biologickým odpadom, kde nájsť vhodné miesto, aby to nebolo „smetisko“, ale riadený zber zelene.
Som veľmi vďačný vlastníkom areálu bývalej „tabačiarne“ na
Kerestúri, s ktorými sme sa dohodli, že po vyčistení celého
priestoru od TKO a náletových drevín nám umožnia bezplatne
využívať tento areál na problémový biologický odpad. Obec
postupne bude zozbieranú drevnú hmotu štiepkovať, resp. to
odovzdá firme, ktorá má o to záujem.
Naďalej je snahou obce získať do vlastníctva celý bývalý
areál PD na Ľudovítove, kde by mal byť zriadený nový ZBERNÝ DVOR, skládka BRKO, drobného stavebného odpadu a
parkovisko pre mechanizmy a zariadenia triedeného zberu.

OSLAVY DŇA UČITEĽOV

Už mnohoročnou tradíciou sú OBECNÉ OSLAVY DŇA
UČITEĽOV. Viac ako osemdesiat učiteľov, dôchodcov a prevádzkovo-správnych zamestnancov si mohlo zároveň pozrieť
i múzeum kaštieľa. Hlavným mottom podujatia však bolo vyjadrenie vďaky, úcty a uznania náročnej výchovno–vzdelávacej práci našich učiteľov.
Mgr. Jozef Derňár,
starosta obce

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Dňom 25. 5. 2018 vchádza do platnosti nových zákon
o ochrane osobných údajov a z toho dôvodu sa spoločenská
rubrika v Našich novinách nebude zverejňovať.
„Obec Palárikovo ako vydavateľ tohto periodika sa týmto
ospravedlňuje Ing. Ferdinandovi Menkemu, že v poslednom
vydaní (ročník XX., číslo 1, február 2018) v Spoločenskej
rubrike zverejnil, že v mesiaci febrár 2018 životné jubileum 70 rokov oslávil „Ferdinand Menke“, uvádzajúc neúplné
údaje dotknutej osoby. Obec Palárikovo sa zároveň ospravedlňuje, že osobné údaje Ing. Ferdinanda Menkeho spracovala ich zverejnením bez jeho súhlasu, čím zasiahla do jeho
práva na ochranu osobnosti a práva na zákonné spracúvanie
úplných a správnych osobných údajov. “

OBEC SKÝCOV

si v tomto roku pripomenula 73. výročie vypálenia nemeckými fašistami. Vďaka nášmu súčasnému pánovi farárovi Jurajovi Plutovi vzniklo nové priateľstvo Palárikovo – Skýcov,
nakoľko práve z tejto neveľkej, ale krásnej obce prišiel pred
pár mesiacmi pán farár do Palárikova. Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili zástupcovia našej obce.

Zuzke

(Venované zosnulej Zuzane Gulbišovej)
Odišla tíško, nebadane.
Prijmi ju tam teda, Pane.
Z bolestí ju zober k sebe,
domovom jej nech je nebe.
Duša dobrá, naša Zuzka.
Život, ten bol pre ňu skúška.
Ale vždy, keď len mohla,
komu treba, hneď pomohla.
Teraz odkaz pre ňu máme.
Anjelom ho odovzdáme.
Zuzka, radi sme ťa mali,
hoc sme ti to nevraveli.
Odpočívaj ticho – nežne,
a dosiahni blaho večné.
Slavomíra Slivoňová
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SLÁVNOSŤ UVÍTANIA NOVÝCH OBČANOV NARODENÝCH V ROKU 2017
Dňa 7. apríla 2018 sa konala slávnosť uvítania nových občanov, ktorí sa
narodili v roku 2017. Slávnostný akt
prebehol v dvoch kolách, kde pán starosta Mgr. Jozef Derňár privítal detičky
a ich rodičov. Uvítania o 14-tej hodine
sa malo zúčastniť 23 detí o 15-tej hodine 22 detí. Žiaľ z uvedeného počtu
sa všetci pozvaní nezúčastnili. Z tohto dôvodu nebolo možné im poskytnúť motivačný darček, nakoľko tento
sa odovzdáva iba detičkám, ktoré sa
slávnostného aktu zúčastnia. Deťom a
ich rodičom pán starosta zaželal pevné
zdravie, aby z nich vyrastali dobrí občania našej obce.
Mária Viteková,
matrikárka

POZVÁNKA

na tradičnú slávnosť

STAVANIA

MÁJA
ktorá sa uskutoční
v pondelok 30. apríla 2018
v areáli OTJ so začiatkom o 17:30 hod.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PALÁRIKOVO
UZNESENIE ČÍSLO 33/180322
I.
Obecné zastupiteľstvo správu o činnosti obecnej rady a kontrolu
plnenia uznesenia od XXXI riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, t.j. od 07.12.2017
A/ b e r i e n a v e d o m i e
a súčasne ju
B/ s c h v a ľ u j e
bez pripomienok poslancov obecného zastupiteľstva.
II.
Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e
1/ správu o plnení úloh v rozvoji vzdelávania, kultúry a športu
za rok 2017,
2/ zhodnotenie činnosti zboru pre občianske záležitosti za rok 2017 a
3/ zámery kultúrneho a športového rozvoja v roku 2018,
podľa predlohy.
III.
Obecné zastupiteľstvo
A/ k o n š t a t u j e, že
- obec už dlhodobo zabezpečuje dva programy zohľadňujúce
minimalizáciu skládkovaného odpadu a to program kompostovací a recyklačný,
- nakoľko žijeme na dedine preferujeme domáce kompostovanie
priamo v mieste vzniku, teda vo vlastných záhradách občanov,
preto bol podaný projekt na nákup kompostérov,
- pretože bola ukončená prevádzka bývalého kompostoviska ,
bolo nutné zriadiť dočasné kompostovisko na Krížnej ulici,
- pracuje sa na majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov areálu
budúceho nového zberného dvora,
B/ s c h v a ľ u j e
Správu o o plnení úloh v odpadovom hospodárstve za rok 2017 a
plnenie úloh programu odpadového hospodárstva obce za uplynulé obdobie,
C/ u k l a d á
obecnému úradu zabezpečiť
1/ do 31.10.2018 vypracovanie a predloženie na prerokovanie
komisii ŽP a následne obecnému zastupiteľstvu Program odpadového hospodárstva Obce do roku 2020 v súlade s POH nitrianskeho samosprávneho kraja,
2/ zintenzívniť informačnú kampaň za účelom zvyšovania environmentálneho povedomia občanov.
IV.
Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e
Správu o plnení úloh v oblasti sociálnych vecí s osobitným zreteľom na plnenie úloh vyplývajúcich z komunitného plánu práce
B/ u k l a d á
Komisii sociálnej, bytovej, kultúry, vzdelávania a športu zabezpečiť aktualizáciu Komunitného plánu obce v termíne do
30.06.2018.
V.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Palárikovo za rok 2017 a Plán hlavných úloh na rok 2018 , podľa
predlohy.
VI.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Správu o činnosti Obecnej polície Palárikovo za rok 2017 podľa
predlohy.
VII.
Obecné zastupiteľstvo
akceptuje
Informáciu starostu obce o príprave významných výročí našej obce:
- 770.výročie prvej písomnej zmienky o obci,
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- 70. výročie premenovania Slovenského Medera na Palárikovo a
- 10. výročie založenia združenia obcí „Životnými cestami Jána Palárika“
VIII.
Obecné zastupiteľstvo
A/ p r e r o k o v a l o
žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na
elektrické zariadenia a rozvody, ktoré budú realizované v rámci
stavby NZ_OKS_Palárikovo Hviezdoslavova, VNK, TS,
B/ s ú h l a s í
s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien, za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo
výške 4,00 €/ m2 výmery vecných bremien, ktorá bude vymedzená geometrickým plánom pri kolaudácii, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. k nehnuteľnostiam:
Výmera
Druh
Reg.
LVČ.
v m2
pozemku
KN
Zastav.
1908/295 C
1
28121 plochy a
nádvoria
Zastav.
1818/45
C
1
997
plochy a
nádvoria
Zastav.
1818/20
C
1
748
plochy a
nádvoria
Zastav.
1818/11
C
1
2277
plochy a
nádvoria
Zastav.
1818/19
C
1
673
plochy a
nádvoria
Orná
1815
E 3191 6406
pôda
Zastav.
1818/1
E 3191 1392
plochy a
nádvoria
Zastav.
1130/5
C 3191 1075
plochy a
nádvoria
Orná
1817/42
C
1
4677
pôda
Parc.
Číslo

K.ú.

okres

Palárikovo

Nové
Zámky

Palárikovo

Nové
Zámky

Palárikovo

Nové
Zámky

Palárikovo

Nové
Zámky

Palárikovo

Nové
Zámky

Palárikovo

Nové
Zámky

Palárikovo

Nové
Zámky

Palárikovo

Nové
Zámky

Palárikovo

Nové
Zámky

IX.
Obecné zastupiteľstvo
A/ p r e r o k o v a l o
žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok
pod transformačnou stanicou, ktorej výstavba bude realizovaná
v rámci stavby NZ_OKS_Palárikovo Hviezdoslavova, VNK,
TS
B/ s c h v a ľ u j e
1/ Zámer odpredať časť pozemku spôsobom hodným osobitného
zreteľa,
2/ odpredaj časti pozemku podľa projektu o rozmeroch 5,7 m x
6,2m pod novou TS,
3/ uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške 432,00 € v prospech spoločnosti Západoslovenský distribučná a.s. Bratislava,
ktorá sa viaže k terajšej nehnuteľnosti:
Parc.číslo

Výmera
Druh
Katastrálne
Reg.
LVČ.
v m 2 pozemku
územie
KN

okres

OBECNÝ ÚRAD
1817/42

C

1

4677

Orná
pôda

Palárikovo

Nové
Zámky

X.
Obecné zastupiteľstvo
A/ p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou v majetku obce, pozemku CKN parc.č. 1817/42 o výmere 4677 m2, druh pozemku orná
pôda,
B/ s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst.1písm.c/ zákona č. 138/1990Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer odpredaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Palárikovo zapísanej na LV č. 1 CKN parc.č.
1817/42 druh pozemku orná pôda vo výmere 4677 m2 formou
priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu, znaleckým posudkom, s týmito podmienkami:
-výmera predávaného pozemku bude znížená o výmeru pod novou transformačnou stanicou,
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti,
-kupujúci bude povinný uhradiť náklady s vkladom vlastníckeho
práva v prospech kupujúceho do katastra.
- Obecné zastupiteľstvo určí konečnú cenu a prerokuje návrh
kúpnej zmluvy,
c/ u k l a d á
prednostovi obecného úradu
- Zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom obce Palárikovo,
- predložiť starostovi obce a obecnej rade protokolárne vyhodnotenie predložených cenových ponúk s odporučením na rozhodnutie obecnému zastupiteľstvu.
XI.
Obecné zastupiteľstvo Palárikovo
I. s c h v a ľ u j e
v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizovanie projektu Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov Palárikovo
Číslo OPKZP-PO1-SC111-2016-10/34 uzatvorenou dňa
09.01.2017 medzi zmluvnými stranami Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sídlo , Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava a Prijímateľ: Obec
Palárikovo, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo / ďalej len „Zmluva o

poskytnutí NFP“ / a článkom 13 ods. 1 „ ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“ Prílohy č. 1 Zmluvy
o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy
o NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej
blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO:42 181
810 / ďalej len“ Poskytovateľ“ / v zastúpení Slovenská agentúra
životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica,
IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného
prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2,84104 Bratislava
4, pre projekt s názvom Intenzifikácia regionálneho triedeného
zberu komunálnych odpadov Palárikovo, kód projektu ITMS2014+:310011B255,
II. p o v e r u j e
Mgr. Jozefa Derňára, starostu obce Palárikovo – konajúceho
v mene prijímateľa, podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k
blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy
o poskytnutí NFP maximálne do výšky 644 761,84 EUR / t.j.
sumu zodpovedajúcu maximálnej výške NFP v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku /.
XII.
Obecné zastupiteľstvo Palárikovo v súlade s ustanovením § 140
zákona NR SR č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, po predchádzajúcom
kladnom vyjadrení Okresného súdu v Nových Zámkoch ku kandidátke na voľbu a po súhlasnom stanovisku zainteresovaných k
voľbe prísediacicich
volí
Ing. Alžbetu H u s k o v ú,
Pavla Ž i d u l i a k a,
RSDr. Bernarda R o š t e c k é h o,
Mgr. Evu D u b c o v ú,
za prísediacich Okresného súdu Nové Zámky z radov občanov
na obdobie rokov 2018-2022.
XIII.
Obecné zastupiteľstvo Palárikovo v súlade s ods. 1 § 4 zákona
číslo 36/2005 Z. z. O rodine
poveruje
pána Tomáša S l i v o ň a , poslanca OZ,
na výkon sobášenia, s termínom od 1.4.2018 .

OBEC PALÁRIKOVO
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ riaditeľka
Základnej školy s materskou školou Karola Strmeňa
Palárikovo, J. A. Komenského č. 8, 941 11 Palárikovo, s
predpokladaným nástupom od 1. júla 2018
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
- vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle §
61 odst. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamest-

nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kritéria a požiadavky:
- bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- ovládanie práce s PC- internet, MS Word, Excel – vítané,
- základná znalosť legislatívy týkajúcej sa pedagogickej a riadiacej práce,
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.
Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania,
- úradne overené doklady o najvyššom dosiahnutom stupni
vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
- úradne overený doklad o absolvovaní 1. atestácie / alebo náhrady/,
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- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- profesijný životopis / vrátane písomného a telefonického
kontaktu/,
- doklady o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy /v rozsahu max. 5
strán A4, písaný na stroji, PC/,
- súhlasné stanovisko uchádzača o použití osobných údajov
pre potreby výberového konania v súlade s § 13 odst. 1 a/
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými
dokladmi treba doručiť osobne alebo poštou na adresu:

Obec Palárikovo, Obecný úrad, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo
v zalepenej obálke so spiatočnou adresou označenej heslom:
„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ Palárikovo
- NEOTVÁRAŤ“
do 18.mája 2018 do 12.00 hodiny tak, aby bola zaevidovaná najneskôr k tomuto termínu v podateľni Obecného úradu v
Palárikove.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie
požadované predpoklady vyhláseného výberového konania,
budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 dní
pred jeho konaním.
V Palárikove 05.04.2018

Mgr. Jozef D e r ň á r,
starosta obce

UŽ NIE JE DEDINA AKO DEDINA

Vidiek mal vždy zvláštne postavenie v spoločnosti svojej
doby už len tým, že má inú ekonomiku ako mesto. Vidiek donedávna živilo iba poľnohospodárstvo, čo zanechalo aj pevný
vzťah občanov k prírode, no aj pokoru a úctu k nej. Naša dedina má dobrú dostupnosť do mesta, nie je zaťažená veľkou
intenzívnou dopravou, a preto ponúka miesto príťažlivého bývania. Začína sa rozvíjať turistický ruch, čiastočne aj priemyselná výroba. Naša dedina reprezentuje podmienky lepšieho
domova. Mám pocit, že ľudia tu žijú v symbióze, v priateľstve
a chcem veriť, že sú k sebe navzájom pozornejší, ale nielen k
sebe, ale aj k okolitej prírode.
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Väčšina z nás sa v týchto jarných dňoch začala zaoberať s jarnou úpravou v predzáhradkách, ale aj na verejných
priestranstvách v uliciach. Plochu predzáhradky spravidla tvorí úzky pás pred domom, ktorý je opticky spojený s verejným
priestranstvom. Pohľad na upravenú so zelenými pásmi trávnikov, možno že aj rozkvitnutú ulicu je nádherný.
Samospráva obce sa usiluje skrášliť ucelené verejné plochy
zelene a aj preto v tomto čase vysádzame záhony jarných kvetov, živá kvetina je prejavom ľudského citu, potešenia a krásy.
Predstavu o budúcnosti našej dediny spájame s kvetinami
na verejných priestranstvách, v parkoch, všade tam, kde je to
technicky možné.
Venujeme pozornosť aj budovám a stavbám tak, aby sme
ich údržbou alebo rekonštrukciou uviedli do primeraného
technického stavu a želateľnej podoby.
V marci sa ukončila rekonštrukcia fasády domu smútku, vykonali sa revízie elektroinštalácie a bleskozvodov, odstránili
sa zistené nedostatky. Keďže došlo k dopravnej kolízii a tým
aj k škode na majetku obce, neplánovane bolo potrebné vykonať opravu oplotenia cintorína. V týchto dňoch sa vykonávajú
kamenárske práce na vstupe do objektu domu smútku, ktoré v
celom rozsahu sponzoruje p. Doležálek prostredníctvom svojej spoločnosti Juhokameň.
O 10 dní sa predĺžila lehota výstavby na stavbe „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov“ na Slovenskej
ulici. Vzhľadom na pretrvávajúce nočné mrazy bolo potrebné
z technologických dôvodov práce na potrebný čas prerušiť.
Napriek tomu stavbári mali na zreteli potreby našich občanov
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a umožnili využívať komunikáciu už počas veľkonočných
sviatkov. Dnes sú už práce ukončené a chodník aj komunikácia
v plnom rozsahu slúžia našej verejnosti.
V tomto období sa končí verejné obstarávanie na zhotoviteľa pre rozšírenie tried materskej školy. Pri uzatvorení zmluvy
o dielo budeme hľadať čo najvhodnejší termín na realizáciu
samotných stavebných prác tak, aby sme čo v najmenšom rozsahu narušili výchovno-vzdelávací proces v základnej škole.
Sme v intenzívnej príprave a vyberáme zhotoviteľa aj pre
„Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice“, kde by sa s plánovanými prácami, teda s vybudovaním prípojky vody a kanalizácie,
rozvodu elektroinštalácie, ako aj so vstavbou sociálnych a hygienických zariadení malo začať ihneď po uzatvorení zmluvy.
Finančné prostriedky po predložení výsledkov verejného obstarávania budú ihneď poskytnuté na účet obce.
Uzatvorili sme zmluvné vzťahy a už nič nebráni tomu, aby
zhotoviteľ pristúpil k realizácii ďalšej etapy rozšírenia kamerového systému v našej obci.
Nezabúdame ani na potreby našich najmenších obyvateľov,
v krátkej dobe vyrastie nové detské ihrisko .
Nuž naozaj je pravdou, že dedina prepadla obdivu pohodlného mestského života . Tvár našej dediny sa neustále mení a
vyvíja v súlade s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Alžbeta Jankulárová,
prednostka OcÚ

GENERÁLNY PARDON V OBDOBÍ
od 1. 4. 2018 do 1. 7. 2018
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ všetkým, ktorí bez zmluvy
odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1.4.2018 do
1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť
bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., si počas trvania generálneho
pardonu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta/miesta produkcie
v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
V prípade preukázania neoprávneného odberu vody z
verejného vodovodu a vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie po skončení generálneho pardonu si Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., bude uplatňovať voči neoprávneným odberateľom/producentom náhradu
škody, zmluvnú pokutu a úhradu nákladov spojených so
zisťovaním neoprávneného odberu.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., upozorňuje, že s účinnosťou od 15.3.2018 vznikla v zmysle § 23,
ods. 2. zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vlastníkovi stavby alebo vlastníkovi pozemku povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové
vody na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky
týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú
kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo
vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými
vodami. V nadväznosti na túto skutočnosť je vyhlásený generálny pardon vhodnou príležitosťou pre vlastníka stavby
alebo vlastníka pozemku splniť si túto zákonnú povinnosť.

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÚ

S príchodom jari súvisí i pracovné zameranie zamestnancov obce v technických službách. Končí opiľovanie a výrub
problémovej zelene. Poverená skupina pracovníkov vyzbierala množstvo odpadkov a smetí zo všetkých častí obce a vyzametali sa komunikácie po zimnom posype ciest. V súčasnosti
sa začne s opravou cestných výtlkov na miestnych komunikáciách a oprava detských ihrísk. Je potrebné obnoviť nátery
vonkajších zariadení a ukončiť výsadbu kvetinových záhonov.
Naším cieľom je udržiavať v obci čistotu a estetívnu stránku
nášho životného prostredia. O to by sme radi požiadali všetkých našich občanov, aby sa trvale usilovali venovať pozornosť najbližšiemu okoliu svojich príbytkov.
Iveta Zálešáková

VODA JE ZÁKLADOM NIELEN NÁŠHO
ZDRAVIA, ALE AJ ŽIVOTA SAMOTNÉHO

Radi sa hrdíme výrokom, že žitný ostrov je zásobárňou pitnej vody strednej Európy.
Voda je strategickou surovinou a nevyčerpateľným prírodným bohatstvom štátu. Je však veľmi dôležité , aby sme si
všetci uvedomili, že si musíme chrániť povrchové a podzemné
vody, aby nedošlo ku kontaminácii, ktorá by mohla mať až
katastrofálne následky.
Takým typickým príkladom je majiteľ domu, ktorý v snahe
„ušetriť“ nepripojí sa na verejnú kanalizáciu, ale radšej vybuduje žumpu, ktorú poistí trativodom, alebo bezprostredne
likviduje odpadové vody nelegálnym spôsobom – ich vypúšťaním do priekopy, do záhrady alebo na susedné pole.
V našej obci máme vybudovanú kanalizáciu vo viacerých
uliciach, ale pripojenosť domácností na verejnú kanalizáciu
máme veľmi nízku, t.j. nedostatočne využívame možnosti,
ktoré máme, aby sme dôsledne likvidovali odpadové vody a
tým zabezpečili ich primerané čistenie v čističke odpadových
vôd a následne prinavracali prečistené vody do prírody.
Je pravdou, že sa stretáme s týmto nešvárom, ktorý sme
doposiaľ nevedeli dostatočne účinne riešiť. Ochranu vôd u nás
určite posilnia aj nedávno schválené novely zákonov, ktoré
platia od 15. marca 2018.
Novelizované zákony sa razantne dotknú povinnosti každého vlastníka stavby či pozemku pripojiť sa na verejnú kanalizáciu. Zavádzajú totiž túto povinnosť pre každého so záväzným termínom najneskôr do 31. decembra 2021. Aj vlastník
stavby alebo pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je
povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu.
Špeciálnu pozornosť venuje novela prípadom, kedy vlastník nehnuteľnosti prevádzkuje žumpu napriek tomu, že má
v blízkosti verejnú kanalizáciu. Ak ale pripojenie na verejnú kanalizáciu nie je možné, novela určuje prísne podmienky
zneškodňovania odpadových vôd akumulovaných v žumpách,
a to výlučne odvozom do čistiarne odpadových vôd, čo bude
podliehať systematickej kontrole zo strany obce a orgánov
štátnej vodnej správy.
Mnohí sa obávajú, že povinnosť pripojiť sa na verejnú
kanalizáciu ich vyjde „draho“. Nemyslím si, že by to mala
byť pravda. V prípade, že si dnes majiteľ plní všetky zákonné
povinnosti spojené s prevádzkou žumpy, tak po pripojení na
verejnú kanalizáciu mu finančné náklady môžu aj klesnúť.
S pripojením na verejnú kanalizáciu získajú majitelia nehnuteľností benefit, ktorým je bezproblémové zneškodňovanie odpadových vôd. Už nemusia sledovať, či je ich žumpa
naplnená, objednávať fekálne vozidlo, platiť za vývoz žumpy
a odkladať potvrdenia o vývoze pre prípad kontroly.
Čo by dali za takúto možnosť tí občania, ktorý majú svoje nehnuteľnosti v uliciach, kde doposiaľ verejná kanalizačná
sieť nie je vybudovaná.
Alžbeta Jankulárová,
prednostka OcÚ
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PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI PALÁRIKOVA
· ALEXANDER A TOMÁŠ FIALOVCI ·
prirodzene som začal i ja holubárčiť.
Prakticky od roku 1975 som pretekal
prvýkrát. Vtedy bolo v Palárikove 28
chovateľov (teraz je ich tu 17). A už v
roku 1978 som sa stal Majstrom Palárikova so svojimi holubmi. Prelom nastal
v roku 1980, keď známy holubár Pšenák
z Nových Zámkov predal celý chov a
práve ja a Karol Markusek sme ho odkúpili. Odtiaľ som získal vynikajúce holuby. V 1993. roku som prvýkrát vyhral
oblasť a v roku 1994 som bol prvýkrát
Majster Slovenska. A môžeme obaja povedať, že od toho roku 1993 oblasť vyhrávame skoro stále.

Tomáš, ty odkedy robíš s holubmi a
pretekáš s nimi?
Tomáš: Fúúú, otcovi pomáham odmalička. A potom som sa pridal k nemu
niekedy v 90. rokoch.
S tradíciou Palárikova sa už dlhé roky
spája i holubárstvo. Pamätám si, že i môj
otec niekoľko desaťročí choval poštové
i iné holuby na povale nášho domu či v
holubníku pri činžiaku, či pri rodičovskom dome v Komjaticiach. No nesúťažil s nimi. A viem i to, že sú u nás
v Palárikove i takí zanietení holubári,
ktorí dosahujú pri chove i v športe týchto
operencov výborné výsledky. Sú nimi i
Fialovci – otec Alexander a syn Tomáš,
ktorí obsadzujú so svojimi „letúňmi“ popredné miesta v športovom holubárstve
nielen na oblastnej súťaži, ale i v rámci
Slovenska a dokonca na medzinárodnej
úrovni. Samotné 4.miesto na olympiáde športových holubov je ich znamenie
úspešnosti. A starostlivosť o holuby stíhajú popri svojom zamestnaní a podnikaní s nosnicami či popri iných aktivitách.
Keď sme ich navštívili, aby nám porozprávali o svojom koníčku, najprv nás
previedli pomedzi svoje holubníky, ale
tie sa tým našim z môjho detstva vôbec
nepodobali. Veľké drevené príbytky obýva veľmi veľa holubov. Z prvého dvora
sme vošli do záhrady, kde bol ďalší, z
ktorého Tomáš vylovil malé holúbätko,
aby potešil môjho syna Miška. Pridal sa
k nám Tomášov otec Alexander – Šanko, ako ho my poznáme a voláme – a už
cestou dnu nám obaja horlivo začali rozprávať a odpovedať na otázky, týkajúce
sa holúbkov. Postupne nám priblížili holubárčenie, ako to všetko začalo, čo ich k
holubárstvu viedlo a čo s ním dosiahli....

Odkedy sa venujete holubárstvu?
Šanko: Otec mal stále holuby, taktiež
brat Vlado choval doma holuby, a tak
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A ako sa vlastne preteká?
Tomáš: Holuby „zimujú“, a preto ich treba pripraviť na preteky. Začíname ich vypúšťať najprv z okolitých miest a dedín,
napr. 15 km od nás. Pridávame kilometre, aby boli pripravené nielen na krátke,
ale i na stredné a dlhé trate. Takže potom
v podstate pretekajú v troch kategóriách:
krátke trate, stredné a dlhé. Preteky sú na
140 km, 250 km, 350 km, 515 km, 615
km, 740 km, 810 km a 1050 km – samozrejme vzdušnou čiarou. Keď vidíte
nákladné auto pred starou budovou škôlky, vtedy sa holuby zbierajú a odvážajú
na štartovacie miesto. Odtiaľ sa vypustia
a doma ich čakáme. Keď priletia, sadnú
si na elektronické zariadenie, ktoré zosníme ich čas príletu. Holuby získavajú
body. Prvý holub získa 100 bodov a každý ďalší má menej – 99 – 98-97... Ráta sa
7 holubov. Holubie preteky sú určite iné
ako preteky ľudí, pretože tu každý holub letí z iného miesta. Preto sa mu ráta,
koľko preletí metrov za minútu, čo sa dá
presne určiť, pretože holuby majú elektronické čipy a ako sme s otcom vraveli,
sadajú na elektronické dosky.
Môžeš nám to ukázať? Áno. (pozri foto)
Tomáš: Kedysi boli takéto obyčajné
hodiny, ktoré sa museli zatlačiť po prílete
každého holuba a na pásku ako v pokladni vytlačilo čas príletu. Holubár musel
byť stále v strehu, nesmel nič zmeškať.
Teraz je zjednodušené čakanie pomocou
spomínaného elektronického snímaču,
ktorý zobrazí časy všetkých holubov.
Sú tieto novšie zariadenia spoľahlivé?
Tomáš: Ale áno, ale tiež sa niekedy

stane, že nejako zlyhajú. Stalo sa nám,
že holub priletel a snímač ho nezosnímal.
Rýchlo som to skúmal, kde je chyba a
podarilo sa mi ho asi za 5 minút naštartovať znova.

Odkiaľ najďalej leteli vaše holuby?
Šanko: Z belgického mesta Oostende
– čo je 1150 km vzdušnou čiarou od nás.
Aká je starostlivosť o holuby?
Šanko: Veľmi náročná a stojí veľa peňazí. Napríklad pri holuboch treba predchádzať chorobám. Kupujú sa im lieky.
Počas starých čias to bolo zložitejšie pri
ich zháňaní, pretože im zaberali humánne lieky, ktoré boli na predpis. V súčasnosti sú už ľahšie dostupné. Okrem toho
im podávame vitamíny a minerály a krmivá miešame z 22 druhov zrna a strukovín. Nesmieme zabudnúť na očkovanie
proti vtáčej chrípke, pretože to je pliaga.
Očkujeme všetky holuby.
So svojimi holubmi ste už dosiahli
veľmi veľa vynikajúcich výsledkov,
umiestnení na popredných miestach.
Šanko+Tomáš: Áno, keď to zosumarizujem, tak od roku 1993, keď som sa stal
1. raz oblastným majstrom, len štyrikrát
nás predbehol niekto iný. Stále sme majstri oblasti. A okrem týchto nižších pretekov, absolvujeme a vyhrávame i vyššie
súťaže. Niekoľkokrát sme boli majstrami
Slovenska na krátke, stredné i dlhé trate
alebo sme tam obsadili niektorú z troch
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prvých priečok. 2 razy sme boli štvrtí na
olympiáde (1998, 2017 – Brusel). Mimoriadny na úspechy bol rok 2016. Získali
sme titul Majstra Slovenska – 1. miesto a
zároveň aj 3.miesto na dlhé trate – a v československej súťaži Letu zdar titul generálnych majstrov – 1. súčasne aj 2.miesto,
ďalšie ocenenia: 1.miesto, 3.miesto,
4.miesto - najlepšie holuby Slovenska a
3.miesto v majstrovstve 4 krajín a to Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.

Takže úspechov je až-až. Ktorý si
ceníte najviac?
Šanko+Tomáš: Z olympiády 2x4.miesta a zároveň 7. a 8.miesto – predsa tam reprezentujú holuby z rôznych končín sveta.

Aké výsledky ste dosiahli v poslednej sezóne?
Boli to tieto ceny:
1.cena z preteku Marburg 739 km
1.cena z preteku Grimma 525 km
1.cena z preteku Velké Meziříčí 206 km
2.cena z preteku Marburg 739 km
2.cena z preteku Nienburg 810 km
2.cena z preteku Brusel 1040 km
Máte súťaže finančne ohodnotené?
Šanko: Nie, ale úspešné holuby sa predávajú, robia dobré meno a holubári sa
o ne zaujímajú na dražbách a aukciách.
Takže týmto spôsob nám získajú peniaze
na chov a starostlivosť o ne.
Koľko máte holubov?
Šanko: Choď spočítať! (Smiech. Tomáš rýchlo nahlas ráta.)
Tomáš: 400. Z toho je 150 pretekárov.
A teraz nejaké perličky: Dávate holubom mená?
Tomáš: Nie, iba výnimočne. Mali sme
vodnára, ktorého otec ponáral do vody,
lebo sa bil, alebo Východniarku z východu, Jamesa Bonda... My hovoríme väčšinou v číslach, keďže ich máme veľa.
Mali ste nejakého výnimočného holuba?
Tomáš: Áno, bolo ich viac, naposledy vynikala holubica, ktorá povyhrávala
množstvo pretekov iba prednedávnom
v roku 2016 získala: 1. ESO Slovenska
- najlepší holub Slovenska, 1.miesto v

československej súťaži Letu Zdar, kde
musela získať najlepšiu cenu z krátkej,
strednej a dlhej trati. Reprezentovala
Slovensko na olympiáde v Bruseli, kde
skončila štvrtá.

Prečo sa holuby na zimu zatvárajú?
Šanko: Lebo ich chránime pred dravcami. Kedysi tu dravcov nebolo veľa,
mohol som holuby pustiť, aby sa preleteli. No teraz sa hneď objavia dravce, ktoré
hľadajú potravu.
Tomáš: Raz som zachránil vynikajúceho holuba pretekára, ktorého chytal
sokol, holub kľučkoval, snažil sa doletieť domov. Keď som ich zbadal, začal
som kričať, aby som odplašil sokola. A
podarilo sa...
Tomáš, ty máš nejakú pozíciu pri
súťažení v oblasti...
Tomáš: Áno, štartujem holuby. Som
predseda našej oblasti, kde je Palárikovo,
Šurany, Bánov, Nové Zámky, Dvory nad
Žitavou, Kollárovo. Máme 127 chovateľov a nasadzujeme okolo 2200 holubov.
Spolupracujem s človekom, ktorý štartuje
holuby z východzieho miesta. Musím sledovať počasie, či sa nechystá dážď a pod.
V mene všetkých čitateľov Našich novín ďakujem za predstavenie holubárskeho koníčka a želám vám a vašim holubom ešte mnoho vynikajúcich ocenení.
Slavomíra Slivoňová

ŽIVOTNÝMI CESTAMI JÁNA PALÁRIKA
11. konferencia združenia Životnými cestami Jána
Palárika sa uskutočnila dňa 20.3.2018 v Rakovej. Predmetom združenia je oboznamovať spoločnosť o činnosti
a diele Jána Palárika, propagovať jeho odkaz, vykonávať
umeleckú, prednáškovú, publicistickú, vedeckú, náboženskú a vzdelávaciu činnosť pre dosiahnutie aktualizácie
osoby J. Palárika.
Konferencia zhodnotila činnosť združenia za rok 2017
a stanovila plán činnosti na tento kalendárny rok, keď si
členovia združenia pripomenú 10. výročie založenia združenia. Samotný akt podpísania zmluvy o združení sa uskutočnil v Palárikove 6. 9. 2008. Prítomní zástupcovia miest

a obcí prijali pozvanie a zúčastnia sa osláv v našej obci .
Osobitná pozornosť bola venovaná príprave tradičných
aktivít združenia, ako sú stretnutia palárikovských obcí,
národná divadelná prehliadka s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby v Rakovej „cykloputovanie „ Po
stopách Jána Palárika“, ale aj Rezbárske dni v Štiavnických
Baniach. Divadlo J. Palárika v Trnave opätovne pripravuje
podujatie „Noc divadiel“. Pripravujú sa aj ďalšie spoločné
aktivity, ako je vydávanie publikácie aj poštovej známky.
Alžbeta Jankulárová,
prednostka OcÚ
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AJ ŽIVOT DÔCHODCOV MÔŽE BYŤ PESTRÝ
Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia v Palárikove organizuje pre svojich členov viaceré podujatia, aby naplnila ich túžbu po plnohodnotnom spoločenskom živote. Pestrosť
podujatí je priamo úmerný záujmom , ktoré vyjadrujú združení
občania v tejto našej organizácii.
V závere mesiaca február sme sa spoločne zúčastnili v Dome
kultúry Nové Zámky dynamického folklórneho vystúpenia sólistov donského kozáckeho chóru „Balalajka tour“.
Vystúpenie sa nieslo v znamení nenapodobniteľného vystúpenia sólistov hry na harmoniku a balalajku a tiež znamenitého speváckeho výkonu.
Radi navštevujeme divadelné predstavenia. V marci sme zavítali do Divadla Andreja Bagara v Nitre. Pôvodná divadelná hra „
Štefánik – slnko v zatmení“ zachytáva životný príbeh nášho velikána, o ktorom mnohí veľa nevedia. Štefánikov príbeh je predovšetkým príbehom o človeku plnom obdivuhodnej vnútornej sily.
Počas predstavenia sme cítili jeho odhodlanie, jeho smelosť, jeho
boj o integráciu Slovákov a Čechov do jedného nového štátneho
zväzku. Je nespochybniteľné, že Milan Rastislav Štefánik bol nielen vedec, astronóm, fotograf, iluzionista, cestovateľ, vynálezca,
meteorológ, ale aj diplomat, letec a stratég.
Na výročnej členskej schôdzi 26.3.2017 sme si spoločne
zhodnotili našu činnosť a hospodárenie ZO, vyhodnotili sme
prácu volených orgánov / výboru a revíznej komisie /, ale najmä sme si navrhli plán činnosti na rok 2018 a zvolili sme si
na ďalšie štvorročné obdobie členov výboru a RK v staronovom zložení. Na najbližšie obdobie pripravujeme posedenie s
kultúrnym programom ku Dňu matiek. Súčasne sa intenzívne

pripravujeme na leto, keď pre našich členov pripravujeme týždenný turistický pobyt na Orave. A keďže ešte nie sú obsadené
všetky rezervované miesta, stále sa môžu záujemcovia – nepracujúci dôchodcovia prihlásiť u predsedníčky organizácie
alebo u členiek výboru ZO.
K dispozícii budú aj týždenné kúpeľné poukazy pre členov
našej ZO. Samozrejme, že budeme napĺňať nami pripravený
plán činnosti aj časovo menej náročnými aktivitami, aby sme
vyplnili voľný čas.
Najdôležitejšie je, aby sme sa stretávali, rozprávali sa navzájom, počúvali sa , ale aj tolerovali si navzájom chyby a
nedostatky, pochvaľovali si navzájom svoje klady, lebo nikdy
nevieme, či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce.
Alžbeta Jankulárová,
predsedníčka ZO

V RÁMCI POPOLUDŇAJŠÍCH STRETNUTÍ SENIOROV SA 19. 3. 2018
V DOME KULTÚRY KONALI VEĽKONOČNÉ DIELNE PRE SENIOROV

10

OBECNÝ ÚRAD

V SOBOTU 24. MARCA 2018 SA V DOME KULTÚRY PALÁRIKOVO KONALI
VEĽKONOČNÉ TRHY, NA KTORÝCH MOHLI NIELEN OBČANIA PALÁRIKOVA
PREDÁVAŤ VÝROBKY Z DOMÁCEJ TVORBY.
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KNIŽNICA INFORMUJE...
V roku 2018 bude v knižnici prebiehať projekt s názvom
,,Prednášky a besedy pre každého pokračujú...“. V mesiaci
február sa dňa 27. 2.2018 o 15.00 hod. uskutočnila prednáška
s členmi Červeného kríža. Prednáška bola spojená aj s praktickými ukážkami, ako sa poskytuje prvá pomoc. Podujatie pod
názvom ,,Zachráňme životy...“ z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
V mesiaci marec konkrétne 15.3.2018 o 11.00 hod. sa uskutočnila beseda so spisovateľkou Máriou Štefánkovou a ilustrátorkou Petrou Štefánkovou pod názvom ,, My už vieme všeličo“. Podujatia sa zúčastnili deti materskej školy- predškoláci.
Popoludní o 15.00 hod. sa uskutočnila beseda s prekladateľkou Máriou Štefánkou, ktorá
prekladá knihy z taliančiny
do slovenčiny. Veľmi pútavo
rozprávala o prekladateľskej
práci, o prekladaných dielach,
čím navnadila účastníčky na
tvorbu talianskych spisovateľov. Tieto dve podujatia z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.
V mesiaci apríl bude prednáška s Ing. Hričovským a
včelárom Ing. Horváthom pod
názvom ,,Stromy a kvety pre
naše včely...“
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Knižnica začala svoju spoluprácu so špeciálnou základnou
školou, budeme spolupracovať na dvoch projektoch. Jeden
bude zameraný na tvorbu Pavla Dobšinského a druhý na 770.
výročie našej obce. Výsledky oboch projektov budú vystavené
v priestoroch knižnice a v decembri bude vernisáž všetkých
vytvorených diel.
V mesiaci marec bola intenzita návštev detí v knižnici veľká, lebo mesiac marec sa už tradične nazýva mesiacom knihy.
Pripravili sme rôzne aktivity súvisiace s knihou, bol to zápis
žiakov prvých ročníkov za členov knižnice, nakoľko už ovládajú všetky písmenká a čítaním mimočítankovej literatúry sa

ZO ŽIVOTA OBCE

budú zdokonaľovať v čítaní. Čítaním sa zlepší slovná zásoba,
vyjadrovanie, predstavivosť, schopnosť vcítiť sa do postáv,
ktoré vystupujú v knihách.
Druháci mali podujatie o Danke a Janke, robili projekt o
tejto knihe. Projekt o Danke a Janke je vystavený v knižnici.
Tretiaci čítali knihu Trojruža, jednotlivé časti Trojruže znázornili aj v ilustráciách, ktoré sú taktiež vystavené v knižnici.

Štvrtáci mali prelúskanú Junácku pasovačku, preto pre nich
vôbec nebol problém, aby určili názov príbehu podľa ilustrácie, alebo podľa úryvku, ktorý som im prečítala.
Podujatí v mesiaci marec sa zúčastnili aj piataci, šiestaci,
deviataci a žiaci školskej družiny Piráti-1. oddelenie., spoločne riešili rébusy, v nich boli skryté názvy rozprávok, nakoľko
v tomto roku má 190.výročie Pavol Dobšinský.
Knižničný fond obohatili: r. Blahovcová, r. Rybárová, r. Čviriková, r. Martišová, r. Barusová, Mária Pappová-Naďová, Dominika Ulická, Alžbetka a Barbora Šimkové a mnohí ďalší, ktorí si
neželali zverejniť svoje meno. Veľmi pekne ďakujeme.
Knižničný fond sme doplnili o nové knihy z vydavateľstva
Slovart: Bohovia viny, Brána Irkally, Cigaretka na dva ťahy,
Diablova pevnosť, Domček jedným ťahom, Kirigami, Konvália, Kosti na pláži, Krv Alexandrie, Len to nikomu nepovedz, Madame Tussaud, Moja prvá kniha čísel, farieb a tvarov,
Môj prvý atlas Európy, My už vieme všeličo, Nájomníčka vo
Wildfell Hall, Nevinné obete, Nezrelá republika, Ostreľovač,
Osudná cesta, Sidlo Mansfield, Strážcovia Varadína, Teror v
Konštantínopole, Trojka, Učíme sa písať a počítať, V orechovej škrupinke, Vražedné tajomstvá.
Mária Slažanská,
ved. knižnice

ČO S TÚLAVÝMI PSAMI?
V poslednej dobe veľmi často
vidíme na ulici psa bez majiteľa. Pre niekoho je normálne, že
sa mu pes túla po dedine, povie si, že aj tak sa vráti, no pes
sa môže zatúlať tak ďaleko, že
jednoducho nenájde cestu späť.
V najhoršom prípade sa môže
zraniť, môže spôsobiť dopravnú
nehodu alebo svojím nevhodným správaním ohrozovať ľudí.
Vždy je však zodpovedný majiteľ, preto ak náhodou nejakého
tuláka stretnete, nesnažte sa mu ublížiť, on je v tom celom, chudák, nevinne. Ak je psík priateľský, skúste ho zavolať k vám do
dvora a keď je v bezpečí, hľadajte riešenie. Psíka môže vyhlásiť obecný rozhlas, popýtajte sa na mieste, kde ste ho našli, či
ho niekto nepozná. Ak majiteľovi na ňom záleží a psíka hľadá,
bude vám určite vďačný, že ste ho zachránili z ulice. Ak je psík
plachý a nedá sa chytiť alebo naopak javí známky agresivity,
môžete sa obrátiť na nás, ak je to v našich možnostiach, vždy
pomôžeme psíka odchytiť a umiestniť.
My ako skupinka dobrovoľníkov, ktorí svoj život zasvätili
zvieratám v núdzi, máme radosť z každého kroku vpred. A tým
je určite aj ochota našej obce spolupodieľať sa na riešení problematiky túlavých psov. V spolupráci so samosprávou budú v
blízkej dobe zriadené odchytové koterce práve pre najdúchov
z ulice. Tak ako doteraz sa za pomoci obecného úradu, rozhlasu a po novom aj novín budeme snažiť stratených psíkov vrátiť
pôvodným majiteľom a opustených tulákov umiestniť do dočasných domovov a po veterinárnom ošetrení adoptovať. Za
tri roky, čo tu bývame, prešlo našimi rukami vyše sto psíkov s
rôznym osudom, 24 zatúlaných psíkov sme vrátili pôvodným
majiteľom, 56 psíkov bolo adoptovaných a 22 najdúchov prevzali iní dočaskári alebo občianske združenia. Pri našich vlastných 7 psíkoch momentálne máme v dočasnej starostlivosti
10, všetkých zastrešuje Slovenská aliancia ochrancov zvierat.
S dočasnou opaterou nám môžete pomôcť aj vy, často je

práve prichýlenie tuláka najväčšou pomocou na ceste k jeho
adopcii. Vy mu poskytnete miesto u vás doma, starostlivosť a
lásku a my pomôžeme s krmivom a nákladmi na veterinárne
ošetrenie. Budeme vďační za akúkoľvek pomoc či už materiálnu (búdy, deky, vôdzky, misky, krmivo) alebo finančnú,
pomoc s venčením, fotením, inzerciou, prepravou na veterinu alebo do dočasiek. Neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle
0903769503.
Zvieratá potrebujú našu pomoc, samy si pomôcť nedokážu.
Mirka Bokrošová
(členka Slovenskej aliancie ochrancov zvierat)

HĽADÁME DOMOV:
Boris - 6-ročný kríženec jazvečíka, 5kg psík, malý telom,
no veľký srdcom. Prežil smrť majiteľa, stratu domova,
okúsil život na ulici, kopance, bitky a odháňanie. Po smutnej
minulosti sa jeho psia oddaná duša pomaly zaceľuje, no nie je
to psík pre každého. Má panický strach z mužov, nie je vhodný
k deťom a ku psíkom je dominantný, sučky mu nevadia. Ak
si ho však získate, je verný a kontaktný, poslušný, bude vás
sledovať na každom kroku. Je kompletne veterinárne ošetrený.
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Deny - čierny kríženec labradora stredného
vzrastu, cca 15-20 kg,
má asi polroka a bol odchytený na Štefánikovej
ulici, pobehoval, chudáčik, medzi autami. Je to
poddajný a prítulný psík,
žiaľ nie je socializovaný,
nepozná vôdzku, bojí sa
druhých psov. Je vhodný
na dvor, určite by uvítal
prístup dovnútra a vyrovnaného psieho kamaráta,
ktorý mu ukáže, že sa
nemusí ničoho báť. Bol
odčervený a ošetrený proti vonkajším parazitom,
zaočkovaný a pred adopciou bude vykastrovaný. Podmienkou
adopcie je podpísanie adopčnej zmluvy a zaplatenenie adopčného poplatku.

PLÁNOVANÉ AKCIE V ROKU 2018:
1. 20. január – sobota - ochutnávka liehovín a
likérov a súťaž o najlepšiu nátierku,
2. 25.február – nedeľa - výročná členská schôdza,
3. 27.apríl – piatok - zájazd Vínny festival Skalica – organizovaný OV SZZ NZ,
4. máj–jún sobota/nedeľa - zájazd Schloss Hof v
Rakúsku– spoluorganizovaný s OV SZZ NZ/
2perc.dane - okrasná záhrada – 2 zámky,
5. 22.jún – letný rez ovocných stromov –Úľany n/Žitavou–
doc.Oleg Paulen,
6. 6.-8.júl – zájazd festival Detva– folklór,
7. 18. august – sobota - zájazd festival Hontianska paráda Hrušov– folklór + dobré jedlo,
8. 15. - 17. september – záhradkárska výstava v dome kultúry,
oslava 55.výročia založenia ZO SZZ, regionálna súťaž o najkrajšie – jablko-hrušku, chovateľská, včelárska, poľovnícka...
9. 23.september – nedeľa – zájazd vinobranie Pezinok,
10. 6. október – sobota – zájazd na slávnosti v Sebechleboch
– Stará Hora- pamiatková rezervácia ľudovej architektúry.
(Nie je isté či to bude v takom veľkom rozsahu.)
11. 12.-13.október – celoslovenská výstava Trenčín – súťaž o
najkrajšie jablko – zájazd OV SZZ,
12. 14. október –nedeľa - posedenie v dome kultúry – vyhodnotenie výstavy , blahoželanie jubilantom./ Možný iný termín.
13. 20. október – sobota - brigáda na starom cintoríne.
14. 17.november – sobota – Martinské požehnanie mladých
vín Úľany nad Žitavou.
15. 31. december – silvestrovské posedenie.
Preds. ZO SZZ Ľudmila Košíková
Náhradné zájazdy:
16.-14. júl Turecká – haluška fest
17. august Hriňová – od 10 hod.-18.00 hod. folklórny festival

Prenajmem 3-izbový byt s lodžiou v Palárikove v centre obce. Rozloha bytu je 68 m2.
Bližšie informácie po 16.00 hod na tel. čísle
0904 138 915.
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RECEPTY
· V kuchyni pani Kalincovej ·
1. Zeleninová nátierka

- suroviny: 3-4 mrkvy, 2 petržleny, 1 zeler, 4-5 strúčikov cesnaku, 4 trojuholníky mäkkého syra, soľ, 200 g majolky,
- postup: všetku zeleninu očistíme, najemno postrúhame. Syr
vymiešame s prelisovaným cesnakom a majolkou a zmiešame ho s pripravenou zeleninou. Dochutíme soľou. Podávame s pečivom alebo na suchých hriankach.

2. Zapekané filé s jablkami a syrom

- suroviny: 800 g filé, 400 g jabĺk, 200 g tvrdého syru, 80 g
masla, soľ, plátky pomaranča na ozdobu,
- postup: filé naporciujeme na tenšie pláty, prepolené jablká
zbavíme jadrovníkov a pokajáme na mesiačiky, syr nastrúhame nahrubo. Rybie filé z oboch strán osolíme a preložíme do zapekacej misy potretej maslom. Navrch poukladáme jablká, zvyšné kúsky masla a posypeme nastrúhaným
syrom. V rúre predhriatej na 170°C pečieme 20 až 25 minút.
Pred podávaním ozdobíme jednotlivé porcie pomarančovými plátkami.

3. Jemné bravčové kotlety

- suroviny: 4 bravčové kotlety, 4 lyžice majolenky Helmans 1-2
cibule, soľ, čierne korenie, strúhaný parmezán na posypanie,
- postup: kotlety dôkladne naklepeme, osolíme, okoreníme a
posypeme cibuľou nakrájanou na kolieska. Potom mäso a
cibuľu potrieme majolenkou Helmans a posypeme nastrúhaným parmezánom. Pečieme v predhriatej rúre na 190 –
200°C počas 25 minút do zlatista. Jednotlivé porcie môžeme
piecť na alobale.

4. Šťavnaté kuracie pláty

- suroviny: 500 g kuracích pŕs, soľ, čierne korenie, 4 lyžice
tatárskej omáčky Helmans, 2 strúčiky cesnaku, hladká múka
na obaľovanie, 4 lyžice oleja na vyprážanie,
- postup: kuracie prsia nakrájame na 2 cm hrubé pláty, osolíme, okoreníme. Premiešame mäso s tatárskou omáčkou a
prelisovaným cesnakom. Môžeme ho dať na 30 minút do
chladničky. Mäso bude potom jemnejšie a šťavnatejšie. Na
panvici zohrejeme olej, pláty pŕs zľahka obalíme z obidvoch
strán v múke a vypražíme z oboch strán do zlatista.
Dobrú chuť želá Bc. Alžbeta Kalincová

· Múčniky podľa pána Sedláčka ·
Kokosové rezy
Cesto:
300 g hladkej múky
150 g margarínu
100 g práškového cukru
1 lyžica kakaového prášku
1 vajíčko
1 prášok do pečiva
5 lyžíc kokosového likéru
Kokosová pena:
150 g práškového cukru
200 g kokosovej múčky
6 bielkov

Vanilkový krém:
500 ml mlieka
250 g masla
150 g práškového cukru
50 ml kokosového likéru
6 žĺtkov
3 lyžice hladkej múky
Navrch:
100 g kokosovej múčky
Potrebujeme:
plech 30x40 cm

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
1. Najprv pripravíme uvarený krém. Rozdelíme 6 vajíčok.
Dáme prevariť 500 ml mlieka, predtým však z neho trochu
odoberieme, zmiešame ho s 3 lyžicami múky a so žĺtkami.
Keď mlieko zovrie, zamiešame doň žĺtkovú masu a zahustíme
ho. Toto môžeme urobiť aj nad parou. Varený krém necháme
vychladnúť.
2. Pripravíme druhú polovicu vanilkového krému. Do peny
vymiešame 250 g masla s 250 g práškového cukru a 50 ml
kokosového likéru. Potom oba krémy zmiešame dohromady.
3. Na cesto rozmrvíme 150 g margarínu s 300 g múky, pridáme 100 g práškového cukru, prášok do pečiva, 1 vajíčko a 1
lyžicu kakaového prášku. Cesto rozdelíme na polovicu a každú
vyvaľkáme na pomúčenej doske.
4. Rúru predhrejeme na 180°C, plech vymažeme a vysypeme múkou.
5. Pripravíme kokosovú penu. Vyšľaháme 6 bielkov, potom
postupne pridávame 150 g práškového cukru a keď je pena
poriadne hustá, pridáme aj 200 g kokosovej múčky.
6. Jeden plát cesta položíme na plech, natrieme naň kokosovú penu a zakryjeme ju druhým plátom. V predhriatej rúre
pečieme zákusok 25-30 minút, potom ho vyberieme z rúry a
necháme vychladnúť.
7. Cesto potrieme 5 lyžicami kokosového likéru, natrieme
naň krém a posypeme ho kokosovou múčkou. Aby zákusok
zmäkol, potrebuje 2 dni postáť, potom sa dá pekne krájať.
Rady:
- navrch zákuska môžeme dať čokoládovú polevu alebo strúhanú čokoládu,
- ak nemáme kokosový likér, môžeme ho nahradiť rumom,
- zákusok môžeme pripraviť aj z čerstvého kokosu. Najprv sekáčikom na mäso urobíme v kokose menší otvor, cez ktorý
odtečie kokosové mlieko. Kokos zabalíme do utierky, dobre
ho chytíme, položíme na dosku a niekoľkokrát naň udrieme
tĺčikom, kým sa nerozbije. Nožom vydlabeme vnútro, postrúhame a usušíme ho.

POĎAKOVANIE
Súčasní pracovníci Základnej školy s MŠ K. Strmeňa v
Palárikove a ich bývalí kolegovia na dôchodku vyslovujú poďakovanie starostovi obce Palárikovo Mgr. Jozefovi
Derňárovi za zorganizovanie dôstojnej oslavy Dňa učiteľov.
Taktiež patrí poďakovanie správcovi kaštieľa Mgr. Matúšovi Paceltovi za realizáciu spomínanej akcie a pani Ing. Magdaléne Haraštovej za obohacujúce informácie podané počas
výkladu pred a počas prehliadky kaštieľa. A srdečná vďaka
patrí i šikovným deťom za ich kultúrne vystúpenie adresované všetkým učiteľom, ozvučené Matúšom Hlozákom,
vrátane malého darčeku zo školského klubu detí.
ZŠ s MŠ K. Strmeňa v Palárikove

MLADÝ TALENT V ASTRONÓMII
Žiak 6.B triedy Lukáš Karas sa po druhý rok zúčastnil vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach”, ktorá sa uskutočnila
dňa 14.03.2018 v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne
v Hurbanove. A rovnako ako minulý rok opäť nesklamal a vybojoval krásne prvé miesto v 1 . kategórii okresného kola.
Lukáš sa orientuje v histórii a základoch astronómie, pozná
súhvezdia- ich latinské názvy a medzinárodné skratky. Teraz
ho čaká ďalšie postupové kolo -krajské. Držme mu palce a
nech mu záujem o tento nevšedný koníček pretrvá.
Ing. Tatiana Krištofová

EXKURZIA
DO NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
Začiatok apríla využili pani učiteľky Mgr. Jana Syčová a
Mgr. Dáša Jalcová, aby žiakom priblížili veľké finančníctvo v
Národnej banke Slovenskej republiky a vzali ich 3.apríla 2018
práve sem na školskú exkurziu.
Ocitli sa v nádhernej veľkej budove, ktorou ich previedli
pracovníci banky, porozprávali im o veľkom peňažnom svete,
ako sa hospodári s peniazmi a kládli dôraz na to, aké je dôležité, aby sa to i žiaci správne naučili. Vrcholom exkurzie bola
súťaž pre našich návštevníkov. Rozdelili sa do skupín a riešili
rôzne úlohy. Finále bolo veľmi napínavé, keďže tri skupiny
mali rovnaký počet bodov. Nakoniec zvíťazili len o pol boda
Ivana Samašová, Nina Baďurová a Ema Nováková. Okrem
víťazov však prívetiví „bankári“ odmenili všetkých žiakov.
Úspešnú akciu palárikovské deti zakončili v uliciach hlavného mesta. Nakúpili suveníry a darčeky, doplnili zásoby jedla a mohli dať bodku za zaujímavým dňom.
Slavomíra Slivoňová

MAREC – MESIAC KNIHY
Vždy v marci navštevujeme so žiakmi obecnú knižnicu,
aby si overili svoje čitateľské schopnosti. Inak to nebolo
ani teraz. Pani knihovníčka Mária Slažanská pripravila pre
žiakov otázky o prečítanej knihe, hádanky, úlohy týkajúce
sa detskej literatúry, ochotne odpovedala na zvedavé otázky
detí, prváčikov oboznámila s knižnicou a slávnostne ich zapísala do knižnice. Touto cestou sa jej chceme poďakovať za
krásne predpoludnia, ktoré v rámci mesiaca knihy pripravila
pre každý ročník, za trpezlivý prístup k deťom a jej spoluprácu. Je to i jej zásluha, že deti sa vždy tešia na tieto predpoludnia a majú záujem o čítanie.
T.Hindická
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· HVIEZDOSLAVOV KUBÍN ·

Tradične ako každý rok sa koncom januára na škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori triednych
kôl, ktorí boli rozdelení do troch kategórií, osobitne súťažili v
prednese poézie a v prednese prózy.
Výsledky školského kola:
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto

1. kategória:
poézia
próza
Laura Szabóová, 3.B
Adela Židuljáková, 4.A
Viktor Jurík, 2.A
Karla Pálešová, 2.A
Eduard Manet, 3.B
Arden Strhan, 1.A
2. kategória:
Zoja Kollárová, 5.B
Paulína Jankechová, 5.B
Nataša Šlahorová, 6.B
Samuel Jančár, 6.A
Boris Sčibráni, 5.A
SofiaTantošová, 5.A
3. kategória
Lukáš Markusek, 8.A
Eliška Váchová, 7.A
Františka Hantáková, 7.A
Hanka Keleberová, 8.A
Radka Garajová, 9.A

Víťazi nás úspešne reprezentovali vo februári na okresnom
kole v Nových Zámkoch, kde Adelka Židuljáková získala
3.miesto, Zoja Kollárová 2. miesto vo svojich kategóriách.
T. Hindická
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ
V dňoch 9. 4. a 10. 4. 2018 sa naša škola i triedy obliekli do slávnostných šiat, konal sa zápis do prvého ročníka základnej školy.
Budúci prváci so svojimi rodičmi prišli presvedčiť pani učiteľky, že sú už pripravení stať sa školákmi. Milý úsmev na tvári a iskričky v očiach boli dôkazom toho, že sa veľmi tešili na tento deň.
Pani učiteľky si predškolákov trošku preverili. Deti ukázali,
aké majú vedomosti a čo všetko sa už v škôlke naučili.
Všetkých prekvapili svojou šikovnosťou a chuťou do práce.
Za svoju snahu boli deti odmenené štedrými darčekmi. Za darčeky ďakujeme sponzorovi Ing. Martinovi Valovičovi.
Budúcim prvákom želáme pekné posledné týždne v škôlke
a po prázdninách sa stretneme v prvých triedach, kde ich s
radosťou očakávame.
Mgr. Lenka Marhevková

kaštieľa – napríklad niektoré apartmány, salóniky, zlatá sála s
barom a nové poľovnícke múzeum v spomenutej vežičke.
Sprievodkyňa trpezlivo odpovedala aj na všetky zvedavé
otázky či už žiakov alebo pedagógov. A žiaci si už teraz môžu
povedať, že kaštieľ navštívili a môžu byť právom hrdí na túto
našu prekrásnu kultúrnu pamiatku.
Poďakovanie patrí pani Magdaléne Haraštovej, ktorá žiakov sprevádzala a pánovi M. Paceltovi, ktorý dal možnosť zorganizovať prehliadky našim žiakom bez vstupného.
Slavomíra Slivoňová

PONOŽKOVÁ VÝZVA ALIAS
SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

ŽIACI NA PREHLIADKACH KAŠTIEĽA
V januári vyučujúce dejepisu zorganizovali v spolupráci so
správcom kaštieľa Matúšom Paceltom prehliadky pre žiakov
našej základnej školy.
16. januára sa v rámci regionálnych dejín vybrali do kaštieľa deviataci, ktorým sa poskytol v tom čase pohľad na krásne
zasneženú našu kultúrnu pamiatku. Ešte krajší pohľad mali ku
koncu návštevy kaštieľa, keď vystúpili do vežičky, lebo Palárikovo mali ako na dlani a úžasne biele.
Sprievodkyňa pani Magdaléna Haraštová už žiakov čakala vo vstupnom salóniku, kde ich hneď voviedla do histórie
kaštieľa i obce Palárikovo. Obohacujúce informácie mala výborne a vhodne pripravené, zodpovedajúce i veku jednotlivých
skupín žiakov, ktorých zaujali napríklad rôzne príbehy grófskej rodiny alebo povesti týkajúce sa našej dediny.
Druhá prehliadka pre žiakov 5.ročníka sa uskutočnila 30.januára a to v dvoch skupinách – žiaci 5.A a žiaci 5.B triedy.
Počas oboch termínov boli deťom sprístupnené dôležité časti

21. marca sa zapojili i naši žiaci do Ponožkovej výzvy,
aby si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Žiaci 2.stupňa si obliekli odlišné ponožky, dokonca jeden žiak
si obul rozdielne topánky. Zapojili sa i pani učiteľky. Takto
vyjadrili originalitu každého človeka, to, že sme každý iný,
odlišný, pri čom sa myslelo aj na detičky s Downovým syndrómom. Nešlo o nijaké ocenenia, žiadne súťaže, a predsa sa žiaci
zapojili v hojnom počte. Učia sa postupne solidarite s inými.
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DEŇ NARCISOV 2018
V piatok 13.apríla 2018 sa uskutočnil 22.ročník celoslovenskej zbierky pod názvom Deň narcisov. Akciu každoročne
usporadúva Liga proti rakovine, aby pomohla v boji s touto
najrozšírenejšou chorobou.
Naša škola sa už tradične zapojila do spomínanej aktivity
a v spočiatku upršaný aprílový piatok vyslala do ulíc svojich
žiakov 9.ročníka, ktorí po uliciach rozdávali narcisy a zbierala
dobrovoľné príspevky od ochotných a solidárnych obyvateľov
Palárikova. Deviataci prešli takmer celú obec a ku koncu museli rozdať dokonca i vlastné narcisy. Po spoločnom zrátaní
príspevkov zhodnotili akciu ako veľmi úspešnú, pretože sa vyzbieralo 860,- eur, čo je doteraz najvyššia vyzbieraná suma.
Slavomíra Slivoňová

SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA V ŠKD ŠIKOVNÍCI
7.apríla je Svetový deň zdravia a i my v ŠKD sme popoludnie venovali
sebe a svojmu zdraviu. Tvorili sme spoločne projekty na tému zdravé a nezdravé potraviny. Práca v skupinách sa deťom veľmi páčila a získali takto
nové vedomosti o tom, ako sa majú starať o svoje zdravie nielen potravinami, ale aj celkovým životným štýlom, športom. V tomto duchu sme pokračovali i športovými aktivitami. Deti z ŠKD často využívajú našu školskú
telocvičňu, čo im je veľmi prospešné na kondíciu. Nedočkavo sme čakali
na pekné počasie, aby sme sa mohli hrávať a súťažiť aj na školskom dvore.
Súťaže v tento deň boli v téme „V zdravom tele, zdravý duch“. A „moje“
deti majú teda energie na rozdávanie. Deň sme si skvele užili a tešíme sa aj
z nového detského ihriska na rampách, kde sa deti môžu vyhrať.
Jarmila Žirková
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AKTIVITY ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU
Školský parlament už funguje niekoľko rokov a jeho činnosť je už nepostrádateľnou súčasťou našej základnej školy.
Stále dohliada na poriadok v triedach 2.stupňa, ktorý hodnotí
bodmi od 1 po 10. Bodmi hodnotí aj účasť žiakov v rôznych
aktivitách školy i vianočnú výzdobu tried i výrobu vianočných
dekorácií, zbierku do útulku a krmív pre vtáčiky...
Väčšia akcia parlamentu niesla názov TOLERANCIA. Bola
určená pre žiakov 7.-9.ročníka a pozostávala z videa o 12-ročnom dievčati, ktoré sa presťahovalo z Floridy na Slovensko, a
z diskusii o videu. Dievčina tmavšej pleti, pôvodom z Indie,
rozprávala o svojich skúsenostiach so životom na Slovensku,
o predsudkoch obyvateľov, ktorí si ju mýlia s Rómkou. Žiaci reagovali na video, vyjadrovali svoje názory naň i názory
všeobecne na celú problematiku znášanlivosti.
Ďalšou zaujímavou aktivitu bola marcová akcia MILUJEME KNIHY. Členovia parlamentu sa predstavili žiakom
1.stupňa ako rozprávkové bytosti z najznámejších rozprávkových kníh. Deti sa zahrali, zasúťažili si a rozprávali sa o prečítaných knihách. Cieľom tejto aktivity bolo motivovať žiakov
k čítaniu kníh.
Slavomíra Slivoňová

MAĽOVANIE NA CHODNÍK
Každé dieťa si kresbou rozširuje svoje výtvarné schopnosti a samozrejme i svoje vlastné ja. Preto som sa rozhodla podporiť deti z ŠKD
krásnou a rokmi overenou akciou „Maľovanie na chodník“. Šikovníci
boli nadšení a radostne sa pustili do tvorenia. Pomocou farebných kried
veľmi pekne skrášlili chodníky okolo ihriska pred školou. Boli to naozaj zaujímavé a rôznorodé obrázky. Výtvarné popoludnie si deti užili.
Jarmila Žirková
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SILOVÝ TROJBOJ OVLÁDOL PALÁRIKOVČAN
V dňoch 6.-8. apríla 2018 sa v športovej hale Milénium
v Nových Zámkoch uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá
Slovenska v silovom trojboji a drepe. Palárikovčan Stanislav
Močkor sa nielen zúčastnil týchto pretekov, ale bol aj spoluorganizátorom s Jánom Oroszom a Ľuboslavom Velgosom –
prezidentom Slovenskej asociácie silového trojboja.
Pre tých, ktorí nevedia, silový trojboj sa skladá z troch
disciplín v tomto poradí: drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah. Ide
o zdvihnutie maximálnej váhy samozrejme podľa stanovených
pravidiel, na ktoré dohliadajú traja rozhodcovia.
Pre Stana bola táto súťaž veľmi dôležitá. Nielenže sa niekoľko
mesiacov staral o prípravy, ale na tejto súťaži sa stal aj národným
rozhodcom a bol prijatý na základe jeho výsledkov zo súťaží do
Slovenskej reprezentácie silového trojboja federácie GPC.
V nedeľu po dvoch dňoch organizovania a úspešných rozhodcovských skúšok prišiel rad aj na jeho výkony. Jeho cieľ bol
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jasný! …spraviť nový národný rekord v každej z disciplín a to
sa mu aj podarilo!
S jeho výkonmi: drep – 272,5kg , tlak na lavičke – 200kg,
mŕtvy ťah - 290kg, čiže s TOTAL váhou 762,5kg sa stal majstrom
Slovenska v silovom trojboji a kvalifikoval sa na majstrovstvá
Európy vo Francúzsku, kde sa Stano vyberie 29. mája.
Šťastné slová čerstvého majstra Slovenska: „Som veľmi
rád, že sa nám podarilo zorganizovať súťaž na svetovej úrovni
a poctil nás návštevou aj Svetový prezident federácie GPC Lee
Marshal z Anglicka, ktorého sme požiadali o pridelenie organizácie Majstrovstiev sveta v silovom trojboji taktiež v Nových
Zámkoch na rok 2019. Moje výkony nedopadli úplne podľa mojich predstáv, ale som iba na začiatku súťažnej sezóny a ide sa
ďalej. Chcem sa veľmi pekne poďakovať mojim fanúšikom, rodine, mojej priateľke, sponzorom a v neposlednom rade nášmu
starostovi Jozefovi Derňárovi za jeho pomoc a podporu.“
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VÝSLEDKY MAJSTROVSKÝCH STRETNUTÍ 2017/2018 - JARNÁ ČASŤ
Dospelí VIII. liga ObFZ NZ
14. kolo Kamenica nad Hronom – Palárikovo
0:2 (0:1)
g.: Ölvecký, L. Kollár
15. kolo Palárikovo – Andovce odložené pre nespôsobilý
terén na 8. 5.
16. kolo Belá – Palárikovo 2:4 (1:1) g.: L. Kollár 2,
Hausleitner, Jančiga
17. kolo Palárikovo – Jatov
VIII. liga MEVA ObFZ NZ
Klub

Z

V

R

P

Skóre

1

ŠK Termál Podhájska

16 16

0

0

100:11 48

2

FK Sokol Pozba

16 13

0

3

83:16

39

3

OTJ Palárikovo

15 12

0

3

57:22

36

4

TJ Družstevník Kamenný Most
16 10
FO oddiel

1

5

52:35

31

5

TJ DRUŽSTEVNÍK DUBNÍK

1

6

45:36

16

9

B

6

OTJ Palárikovo

15

6

2

7

40:46

20

7

SDM Dominik N. Zámky

15

5

2

8

44:49

17

8

FK Slovan Rastislavice

15

3

2

10

34:77

11

9

OŠK Dolný Ohaj(odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

15

0

0

15 14:144

10 ŠK Andovce

0

Starší žiaci IV. liga U15 ObFZ NZ
12. kolo Palárikovo – SAVC NZ Odložené pre nespôsobilý
terén na 1. 5.
13. kolo Bánov – Palárikovo
IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ - skupina ,,C“
Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

1

SDM Dominik N. Zámky

11 10

1

0

99:5

31

28

2

TJ Lokomotíva Bánov

11

8

1

2

44:12

25

TJ AGRO Zemné

10

6

0

4

78:26

18

6

SC Kamenín

16

8

2

6

38:36

26

3

7

TJ FO Kamenica nad Hronom

16

7

1

8

31:29

22

4

OTJ Palárikovo

10

4

1

5

19:49

13

8

OFK Jatov

16

7

0

9

27:50

21

5

FK Slovan Rastislavice

11

4

0

7

23:74

12

9

Futbalový klub FC Bardoňovo

16

6

2

8

39:18

20

6

FK Čechy

11

3

1

7

30:29

10

10 FK Slovan Dedinka

16

5

2

9

27:47

17

7

SAVC Nové Zámky

10

0

0

10

3:101

0

11 ŠK Andovce

15

5

1

9

24:40

16

12 TJ Družstevník Belá

16

5

0

11

25:59

15

13 TJ Družstevník Obid

16

2

0

14 14:114

6

14 TJ Nová Vieska

16

1

0

15

3

16:65

Dorast VI. liga U19 ObFZ NZ
15. kolo Maňa – Palárikovo
5:1 (3:0) g.: M. Stojka
16. kolo Palárikovo – Štúrovo B 3:2 (2:0) g.: M. Stojka 2,
Vincze
17. kolo Kolta – Palárikovo
5:0 (2:0)
18. kolo Palárikovo – Šurany B
VI. liga D U19 ObFZ NZ

Mladší žiaci IV. liga U12 ObFZ NZ
12. kolo Palárikovo – SAVC NZ Odložené pre nespôsobilý
terén na 1. 5.
13. kolo Palárikovo – Komoča 8:3 (1:0) g.: Ameti 3, Jurík 2, Matuš 2, Sucháň
14. kolo Bánov – Palárikovo
IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ
- skupina C - Liga prípraviek K.Salátu
1

SAVC Nové Zámky

12 11

0

1

88:23

33

2

FC Union Nové Zámky

13 10

2

1

121:24 32

3

OTJ Palárikovo

12

9

1

2

86:33

28

1

Obecný futbalový klub OFK Maňa 15 15

0

0

97:9

45

4

TJ Lokomotíva Bánov

13

7

2

4

78:44

23

2

OFK Kolta

15 10

1

4

76:22

31

5

FKM Nové Zámky

13

4

1

8

47:81

13

3

MŠO Štúrovo B

15

9

1

5

56:28

28

6

TJ Družstevník Komoča

13

4

0

9

33:78

12

4

ŠK Šurany B

15

7

2

6

38:28

23

7

SDM Dominik N. Zámky

12

2

0

10

25:67

6

5

ŠK Termál Podhájska

16

7

2

7

44:40

23

8

ŠK Tvrdošovce

12

0

0

12 21:149

0
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· STOLNÝ TENIS · 8. LIGA OSST NOVÉ ZÁMKY
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

voľno
Pribeta B – Palárikovo
Palárikovo – Jasová B
Radava – Palárikovo
Palárikovo – Dvory n/Ž C
Mužla C – Palárikovo

9:9
12:6
10:8
14:4
10:8

Šimo-Svrček 3; Paulenka 3; Mančík 1,5; Šiška 1,5
Šimo-Svrček 3; Mančík 3; Kollár 1; 5 WO
Mančík 3; Šimo-Svrček 2; Šiška 2; Kollár 1
Šimo-Svrček 4,5; Mančík 4; Kleman 2,5; Hegedüs 2; Kollár 1
Šimo-Svrček 3,5; Kleman 2,5; Mančík 2; Šiška

OSST Nové Zámky - 8. liga, muži 2017/2018 - Tabuľka sútaže po 18. kole
#

Mužstvo

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

VU

1

TJ Mužla C

16

15

0

1

0

670:390

198:90

46

2

ŠK Radava A

16

12

1

3

0

647:382

194:94

41

3

Družstevník Pribeta B

16

10

2

4

0

645:428

182:106

38

4

OTJ Palárikovo A

16

8

1

7

0

536:513

148:140

33

5

MŠO Štúrovo D

16

8

0

8

0

545:496

154:134

32

6

STK Maňa B

16

7

0

9

0

528:519

145:143

30

2-0-0-0

85:38 27:9

6

7

STK Bardoňovo B

16

7

0

9

0

460:584

122:166

30

0-0-2-0

38:85 9:27

2

8

ŠK Sokol Jasová B

16

3

0

13

0

438:637

101:187

22

9

Družst. Dvory n/Ž C

16

0

0

16

0

223:743

52:236

16

VS

VZ

VB

PRÍPRAVKA STRIEBORNÁ
Dňa 3. marca 2018 sa naša prípravka zúčastnila halového
turnaja v Nových Zámkoch. Organizátorom turnaja bol ObFZ
Nové Zámky a za účasti 18 mužstiev sme obsadili konečné
druhé miesto keď nám zlato ušlo iba o chlp. Vo finále sme prehrali 0:1 na Novými Zámkami s gólom v samom závere zápasu.
Výsledky:
OTJ Palárikovo – FKM Nové Zámky C 0:0
OTJ Palárikovo – SDM Dominik Nové Zámky 3:0 (Sucháň,Agh 2)
FC Semerovo – OTJ Palárikovo 0:5 (Sucháň 2, Agh, Ameti,
Jančár)
TJ Družstevník Dvory n./Ž. – OTJ Palárikovo 0:4 (Jančár 2,
Agh 2)

22

Poradie v skupine A :
1. OTJ Palárikovo 10 b. (12:0)
2. FKM Nové Zámky C 9 b. (9:1)
3. SDM Dominik Nové Zámky 4 b. (2:5)
4. TJ Družstevník Dvory n./Ž. 4 b. (2:6)
5. FC Semerovo 0 b. (0:13)
SEMIFINÁLE:
OTJ Palárikovo – ŠK Kmeťovo 2:2 (Agh , Jurík - Sadovsky,
Domik) - 3:1 na pk
FINÁLE:
OTJ Palárikovo - FKM Nové Zámky Girls 0:1 (Bukovičová)
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dobrá vôľa,
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trhá, knižne
National
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MPZ Egypta

Ján Čižmár
Franský
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skr.
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podmienková
spojka

Nie všetky publikované príspevky prešli jazykovou úpravou.
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TAJNIČKA
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vesta
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základná
číslovka
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PAMÄTAJ, ŽE HLÚPI ČLOVEK ... /TAJNIČKA/
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PALÁRIKOVO je obec nachádzajúca sa 12 km od okresného mesta Nové Zámky. Máme 4,5 tisíc obyvateľov
a veľa zaujímavostí, o ktorých Vás chceme poinformovať, vzbudiť Váš záujem a pozvať Vás na návštevu.
Na začiatku obce je nový priemyselný park, v ktorom
sídli holandská výrobná spoločnosť OTOLIFT Schodiskové výťahy, s.r.o., ktorá Vám rada umožní prehliadku svojej prevádzky a predstaví svoj výrobný program.
V súčasnosti firma zamestnáva takmer 300 zamestnancov a má ambíciu ďalej rozvíjať svoje kapacity.
Zároveň je tu reálna možnosť zamestnať sa vo svetoznámej, prosperujúcej firme.

• Firma Otolift

Ak budete pokračovať v návšteve Palárikova, privíta
Vás vzácny klenot – klasicistický kaštieľ, ktorého prehliadka vás zaujme i poteší. Kaštieľ je zaradený medzi
významné poľovnícke a lesnícke miesta Slovenska.
Má v ňom sídlo i CIC – medzinárodná poľovnícka spoločnosť so svojou stálou výstavou poľovníckych trofejí.

• Poľovnícky kaštieľ

• Anglický park
ža
• Vodárenská ve

Okolie kaštieľa tvorí nádherný, 52 hektárový ANGLICKÝ
PARK, so vzácnymi drevinami a náučným chodníkom.
Jeho súčasťou je i vzácna technická kultúrna pamiatka
VODÁRENSKÁ VEŽA, ktorá poskytne svojim návštevníkom i zaujímavú vyhliadku na najbližšie okolie.

• Bowling

• Wellness

V susedstve areálu kaštieľa je WELNES, ktorého služby
Vám poskytnú príjemný zážitok i blahodarný relax. Súčasťou komplexu je i vkusná reštaurácia, ktorá ponúka
okrem chutného jedla i možnosť zahrať si bowling.

• Reštaurácia

Pri prechádzke obcou nezabudnite zájsť i do MALÉHO
PARKU so zaujímavou ARTÉZSKOU STUDŇOU, pamätníkmi obetí I. a II. svetovej vojny. Súčasťou parku je
i rybník BARINA a vynovené DETSKÉ IHRISKO.
• Artézska studňa

• Rozárium

• Úzkokoľajná železnička

• Pamätník obetiam e
padlým v I. sv. vojn

• Zberný dvor

Raritou obce i okolia je i fragment ÚZKOKOĽAJNEJ
ŽELEZNIČKY. Tú nájdete hneď pri moste cez potok
Cergát. No pred tým sa ešte zastavte na REGIONÁLNOM ZBERNOM DVORE, ktorý zabezpečuje triedený
zber komunálneho odpadu pre široký región už takmer
15 rokov.

• Rybník Barina

Sme presvedčení, že prijmete s radosťou
našu ponuku a Palárikovo radi navštívite
spolu s Vašimi žiakmi. Tešíme sa na Vás!

Kontakty:
Spoločnosť Otolift Schodiskové výťahy, s.r.o.,
Mária Glogasová
Wellness & Relax centrum
Reštaurácia PoľnoSME
Zberný dvor: Ing. Markusková, Štefánikova 104
Obec Palárikovo, Hlavná 82, Palárikovo

035/6421575
035/6493144
035 6493144
0915 731 880
035/64 93 201

