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PLÁNOVANÉ ÚLOHY OBCE NA ROK 2019
Milí spoluobčania,
rada by som Vás oboznámila s plánovanými úlohami obce
na rok 2019.
V prvom rade by som chcela poukázať na úspešne zavŕšený projekt dodávky mechanizmov na triedený zber príchodom
nákladného auta MAN s hákovým nosičom kontajnerov a prívesom v mesiaci december 2018, ktorý poskytuje služby pri
nakladaní s vyseparovanými zložkami, drobným stavebným
odpadom, bioodpadom a zmesovým komunálnym odpadom....
Hlavnými úlohami obce v roku 2019 v investičnej oblasti
bude:
- dokončiť odovzdanie nových tried v materskej škole,
- dokončiť práce výstavby nového detského ihriska v priestoroch za škôlkou,
- pokračovať v projekte rekonštrukcie odborných učební ZŠ,
- zabezpečiť výmenu okien v átriu ZŠ,
- zrealizovať rekonštrukciu vykurovacieho systému v ZŠ a MŠ,
- vymeniť a zefektívniť osvetlenie ZŠ, MŠ a telocvične,

- sprevádzkovať zberný dvor na Ľudovítove,
- zabezpečiť výstavbu chodníka na cintoríne a prístrešku pred
domom smútku,
- zrealizovať projekt výsadby zelene v obci z Programu rozvoja vidieka,
- preveriť stav a využiteľnosť budov vo vlastníctve obce, ktoré
sú doposiaľ nevyužívané,
- zabezpečiť rozšírenie nového cintorína výkupom priľahlých
pozemkov,
- zabezpečiť výmenu nefunkčných alebo bezpečnosť ohrozujúcich prvkov detských ihrísk,
- zabezpečiť opravu elektrického vedenia v DK Palárikovo a
vymaľovanie jeho vnútorných priestorov
Okrem uvedených priorít v roku 2019 budeme organizovať
a zabezpečovať aj ďalšie aktivity kultúrno-spoločenského,
športového a záujmového charakteru...
Mgr. Ľubica Karasová,
starostka obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PALÁRIKOVO UZNESENIE Č. 1/190207
K bodu voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Palárikove
A) z r i a ď u j e:
Návrhovú komisiu v zložení poslancov:
Mgr. Lukáš Krásny, predseda,

Mgr. Rudolf Kodada, člen,
Marek Zálešák, člen,
B) vymedzuje úlohy Návrhovej komisie nasledovne:
- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokovávaným
bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PALÁRIKOVO UZNESENIE Č. 2/190207
K návrhu na úpravu rozpočtu obce k 31. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Palárikove
A) b e r i e n a v e d o m i e:
1. stanovisko hlavného kontrolóra k predloženým úpravám rozpočtu obce k 31.12.2018,
2. úpravu rozpočtu č. 10 k 30.9.2018 o poskytnuté prostriedky
zo štátneho rozpočtu:
na strane príjmov celkom o ............................. + 17.824,82 EUR,
Na strane výdavkov o ..................................... + 17.824,82 EUR,
3. úpravu rozpočtu č. 12 k 31.12.2018 o poskytnuté prostriedky
zo štátneho rozpočtu:
na strane príjmov celkom o .......................... + 693.206,69 EUR,
na strane výdavkov o .................................. + 693.206,69 EUR,

4. úpravu rozpočtu č. 14 k 31.12.2018 o poskytnuté prostriedky
zo štátneho rozpočtu:
na strane príjmov celkom o ..................................... + 2,50 EUR
na strane výdavkov celkom o .................................. + 2,50 EUR,
B) schvaľuje
úpravu rozpočtu obce č. 11 za obdobie od 1.10.2018 do
31.12.2018 podľa návrhu finančnej komisie:
úprava príjmov celkom.................................. + 47.070,26 EUR,
úprava výdavkov (obec)................................. + 505,00 EUR,
úprava výdavkov (škola)............................... + 23.243,04 EUR,
úprava výdavkov celkom................................ + 23.748,04 EUR,
C) schvaľuje
úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.12.2018, podľa návrhu:
úprava príjmov celkom..................................... - 30.453,26 EUR
úprava výdavkov celkom................................ + 24.791,56 EUR.
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PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI PALÁRIKOVA
· PATRIK SUCHÁŇ ·

som si povedal: Prečo nie? Prečo by som nemohol niečo také
skúsiť? A tak sa to prvýkrát podarilo v roku 2006.

Obyvatelia Palárikova majú ešte v živej pamäti výstavy
historických vozidiel a ich spanilé jazdy, ktoré sa pravidelne
uskutočňovali práve na hody. Krása starých áut oslnila celé
Palárikovo, zvuk starých motorov sa ozýval po uliciach a z
blízkeho i širokého okolia sa schádzali ľudia, aby mohli skúsiť
atmosféru minulosti. Históriou dýchal každý kút Medera. A
kto sa o to zaslúžil? Boli to Priatelia historických vozidiel na
čele s Patrikom Sucháňom.
Pred vyše 10 rokmi v Paťovi skrsla myšlienka urobiť aj v
Palárikove výstavu historických vozidiel. Len pár vozidiel...
Postupne akcia prerástla do medzinárodných rozmerov. Autá,
motocykle, autobus dokonca skupina FUNNY FELLOWS
boli top v hodovú sobotu v Palárikove. Síce sa táto akcia v
roku 2016 udiala v pôvodnom ponímaní poslednýkrát, stále
doznieva v mysliach a dušiach našich občanov. Preto sme požiadali o rozhovor organizátora výstav Patrika Sucháňa.

Paťo, všetci ťa poznajú ako organizátora Výstavy historických vozidiel. Ale prezraď nám, čo vlastne robíš? Kde
pracuješ?
Pracujem vo firme VOLVO GROUP Slovakia, s r.o. Nové
Zámky ako prijímací technik od roku 2013.
Kde si chodil do školy?
Najprv som po základnej škole študoval odbor autoelektrikár, potom som si v Bernolákove na SPOPŠ vybral odbor
kamiónová doprava.
Čo ťa inšpirovalo, aby si zorganizoval spomínané výstavy
historických vozidiel?
Ešte ako študent som sa dostal k starej motorke, zrenovoval som si ju a zapáčilo sa mi to. Začal som chodiť sa rôzne
stretnutia veteránov, kde som spoznal správnych ľudí a vtedy
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Rekapitulujme: Koľko výstav historických vozidiel si
uskutočnil v Palárikove?
Celkovo ich bolo 11, z toho bol jeden nultý ročník akcie a
ostatných teda bolo desať.
Koľko sa tu vystriedalo historických vozidiel?
Veľa, ťažko povedať, hoci mohli by sme spočítať štartovacie
listiny, ktoré sú uverejnené na internete a v knihe. No niektorí
štartovali viackrát – niekedy s tým istým autom, inokedy s iným
vozidlom. No iste môžeme hovoriť o desiatkach áut a motoriek.
Prečo si skončil s výstavami v Palárikove?
Predovšetkým je to kvôli súkromiu a zaneprázdnenosti. Nestíhal by som to. Akciu bolo treba začať organizovať pol roka
dopredu, dokonca niektoré veci bolo treba dohodnúť hneď a
to ešte možno na konci poslednej výstavy.
Koľko eur stáli tieto akcie?
Ťažko povedať. Na začiatku skoro nič, vtedy sa nevyberalo
ani štartovné. Vozidlá prešli asi 2 kilometre, akcia bola jednoduchá, tak si nevyžadovalo viac financií. No akcia rástla, naberala na rozmeroch. Pridali sme spanilé jazdy, ktoré naposledy
dosiahli 100 km a akcie sa zúčastnilo veľa ľudí z ďaleka a zo
zahraničia. A nič nie je zadarmo: stravovanie, nocľah, benzín či
nafta, ktoré si zvyčajne účastníci hradia sami. Na zníženie nákladov nám pomohli sponzori, obec Palárikovo, veľa eur som
do toho dal i ja. Ale celkovú sumu neviem povedať.
Staré automobily a motorky sa aj nejako hodnotili?
Áno, hodnotil sa ich technický a historický stav a aj dobové
oblečenie. My sme každému dávali pamätný list alebo nejakú
pamiatku z podujatia, napríklad tričko...
Viem, že si vydal knihu, mala úspech? Čo v nej vlastne je?
Kniha je ako dokument z výstav historických vozidiel. Nájdu sa v nej všetci majitelia veteránov, ktorí prišli do Palárikova. Kniha vznikla z príležitosti 10.ročníka výstav historických
vozidiel a bola darom pre všetkých účastníkov, organizátorov
a partnerov akcie. Ešte si pamätám, ako knihy na palete priviezli deň pred výstavou v roku 2016 priamo pred kultúrny
dom. A podotýkam, že takáto kniha bola vtedy jediná svojho
druhu.
Ktorý veterán je tvojou srdcovkou? Aký vlastníš ty?
Ja mám motocykel BSA z roku 1930. Mojím snom je motocykel Indian z 20. rokov.
Zorganizuješ ešte stretnutie veteránov v Palárikove?
Uvidíme, čo bude v budúcnosti. Nikdy nehovor nikdy.
Mnohí si aj teraz myslia, že som úplne skončil s podobnými
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akciami. No ja som po poslednej výstave v auguste v roku
2017 vybavil pre 100 kilometrov trnavských, ktoré mali vtedy
20. ročník, zastávku v Palárikove, u nás mali obed, pristavené
boli v parku pri kaštieli a potom pokračovali v jazde do Château Belá a do Ostrihomu. A v roku 2018 sme sa s kamarátmi
boli previezť na starých motorkách.
A v roku 2019 - presne 1.júna 2019 bude výstava historických motocyklov do roku výroby 1945, aká málokedy býva.
Bude to ojedinelé podujatie na Slovensku, o ktorom budem
ešte určite obyvateľov informovať i prostredníctvom Našich
novín. Určite sa môžete nachystať na veľmi peknú veteránsku
akciu, motocykle budú vystavené v parku pri kaštieli, všetkých
srdečne pozývam.

Paťo, máš ešte niečo, čo by si chcel povedať, odkázať...
Áno. Možno málokto vie, že práve v Palárikove sa v päťdesiatych rokov (1957) uskutočnili 1. rýchlostné motocyklové
preteky o cenu JRD. Bola to rarita a aj o tejto akcii a všetkých
výstavách sa môžu čitatelia dočítať na internetovej stránke
www.veteranpalarikovo.sk
Za rozhovor ďakuje Slavomíra Slivoňová

NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA...
Dňa 6.2.2019 sa v priestoroch Domu kultúry v čase od 8.00
do 10.00 uskutočnil spoločný odber krvi. Zúčastnilo sa ho 16
dobrovoľných darcov krvi, no nie všetci vyhoveli prísnym kritériám odberu. V prvom rade bolo treba prihliadať na bezpečnosť a ochranu zdravia darcu, aby sa neohrozilo jeho zdravie.
Veľké ďakujem patrí Milanovi Slovákovi, Magdaléne Slovákovej, Pavlovi Klučkovi, Alene Berkešovej, Milanovi Kodadovi,
Ľubošovi Ondrejkovičovi, Mgr. Márii Bokrošovej, Jozefovi

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Sofia Csóková
Tamara Ftáčková
Dorota Garaiová
Boris Chyba
Matúš Bagin
Lea Ďurišová
Sebastián Stojka
Mária Kotlárová
Paula Borošová
Uzavreli manželstvo:
Milan Rybár – Katarína Sucháňová
Juraj Huba – Lenka Burdejová
Rozlúčili sme sa:
Karol Šutka
Marta Kružliaková

Juraj Kovačik
Irena Tóthová
Juraj Kovačik
Peter Szarka
Alexander Hústya
Ing. Ladislav Jančár
Štefan Kráľovič
František Juhász
Alžbeta Piršelová
Marta Kovačiková
Mária Kunštárová
Jozef Kováč
Adriana Jirková
Karol Petráš
Mária Viteková,
matrikárka

Páldimu, Ing. Vladimírovi Krištofovi, Ing. Tatiane Krištofovej,
Romanovi Backovi, Ing. Petrovi Horváthovi, Zuzane Barusovej, Petrovi Režňákovi. Ešte raz veľké ďakujem patrí darcom,
ktorí nezištne darovali to najvzácnejšie – svoju vlastnú krv, jej
darovaním sa zachráni nejeden ľudský život...
S poďakovaním Mária Slažanská
za Miestnu organizáciu Červeného kríža

ZIMNÁ ZJAZDNOSŤ KOMUNIKÁCIÍ
Táto zima nás snehom prekvapila už v decembri. Stroje na
zimnú údržbu boli pripravené, až na rozmetadlo posypového
materiálu. To staré naše technické služby v lete rozobrali, lebo
bolo nefunkčné. Opraviť sa ho už vo vlastnej réžii nedalo, a
tak obec zakúpila nové, ktoré bolo veľmi rýchlo odskúšané.
Pár dní nás trápila aj poľadovica, proti ktorej boli tiež nasadení
ľudia a mechanizmy.
Na základe novely zákona o pozemných komunikáciách bola
na obce ako správcov miestnych komunikácií prenesená zodpovednosť za udržiavanie schodnosti chodníkov. Nakoľko však
naše možnosti zostali nezmenené, prosíme občanov, aby udržiavali aj naďalej chodníky pred svojimi nehnuteľnosťami schodné
najmä v zimných mesiacoch a odpratávali sneh. Veď každý z
nás sa má podieľať na starostlivosti o obecný majetok.
JUDr. Kristína Slivoňová,
prednostka OcÚ
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KNIŽNICA INFORMUJE...
PROJEKT

Vypracovala som projekt na rok 2019 pod názvom Prednášky, besedy a tvorivé dielne... Zaslala som ho na Fond na
podporu umenia. Verím, že projekt bude úspešný, aby sme
mohli pokračovať už tretí rok v pravidelnom stretávaní v knižnici na podujatiach. Stalo sa tradíciou, že každý mesiac počas
celého roka 2018 a 2017 sme sa stretávali na prednáške alebo
besede... Verím, že budeme v tejto tradícii pokračovať s finančnou podporou obce a Fondom na podporu umenia aj naďalej.
Urobila som pre to všetko, čo bolo v mojich možnostiach.

DARY

Knižničný fond knižnice sa doplnil darom kníh od nasledovných čitateľov a obyvateľov nielen Palárikova, ale i okolitých miest a dedín. Sú nimi pani Sandtnerová, pani Pappová
Naďová, pán Július Kádar, rodina Ondrejkovičová a mnoho
iných, ktorí nedali súhlas na zverejnenie osobných údajov. Týmito knihami sme nahradili naše opotrebované a poškodené

knihy. Knihy od darcov boli vo výbornom stave a vymenili
sme titul za titul, čím sa vzhľad kníh na regáloch zlepšil a knihy nepôsobia zničene...

PODUJATIA

Na Mesiac knihy pripravujeme podujatia v spolupráci s materskou, základnou a špeciálnou školou a učňovským strediskom detašovaného pracoviska z Mojmíroviec...
V polovici februára vyhlásime súťaž pre špeciálne základné školy nielen z Palárikova, ale i z okolia, témou budú ilustrácie rozprávok, vernisáž a vyhodnotenie prác sa uskutoční
v mesiaci jún pod taktovkou známeho ilustrátora.
Od polovice mesiaca február budú v knižnici prebiehať tvorivé dielne v spolupráci so špeciálnou základnou školou. Témou bude príroda, lesné zvieratá, vtáčiky, aby sme vybudovali
kladný vzťah detí k prírode, jej ochrane...
Mária Slažanská,
vedúca knižnice

NIČOHO SA STAROBA NESMIE VYSTRÍHAŤ VÄČŠMI AKO NEČINNOSTI (CICERO)
V kalendárnom roku 2019 v Dome kultúry Palárikovo
opäť nadviažeme na skúsenosti v práci so seniormi z predchádzajúcich rokov vo forme pravidelných stretnutí.
Ich cieľom je výrazne ovplyvniť proces starnutia, zvyšovať dlhovekosť a kvalitu života seniorov primeranou duševnou a fyzickou aktivitou, udržovať sociálnu adaptabilitu,
zlepšovať koordináciu a motoriku a pomáhať psychicky vyrovnávať sa so starnutím.
Na našich pravidelných stretnutiach budeme naďalej vy-
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tvárať priestor na rozvoj voľnočasových aktivít seniorov či
už formou športových súťaží, tvorivých dielní, edukačných
aktivít, činností na podporu kognitívnych funkcií a schopností, ale i formou prechádzok do prírody a návštev kultúrnych podujatí.
Stretávať sa budeme každú stredu od 13.30 hod.
Zároveň pozývame všetkých seniorov na naše popoludňajšie stretnutia.
Erika Galbavá
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• HASIČI •
Dňa 28. januára sa konala výročná členská schôdza. Ako
vždy veliteľ Milan Garaj zhodnotil činnosť dobrovoľných hasičov v roku 2018 a vytýčil hlavné úlohy na rok 2019. Hodnotiť bolo čo, lebo sa podarilo zrekonštruovať zbrojnicu, ktorá
bola vystavaná v rokoch 1932-1934. Opäť sa podarilo prikúpiť
zopár kusov vybavenia pre zásahovú činnosť a boli zakúpené
nové uniformy pre našich členov. Samozrejme, sme pripravovali družstvá na súťaže. Súťaž dospelých sme organizovali
my v rámci osláv obce. Jedno družstvo dospelých sa zúčastnilo nočnej súťaže v Jasovej. Mladí hasiči sa zúčastnili súťaže
Plameň a 3 pohárových
súťaží. Samozrejme sme
zasahovali pri požiaroch,
dopravných nehodách.V
tomto roku nás čaká príprava halovej súťaže,
ktorú chceme po prvýkrát organizovať v našom
dome kultúry. Na chôdzi
sa zúčasnila aj starostka
obce Mgr. Ľubica Karasová, ktorú sme oboznámili
s problematikou požiarnej
ochrany v našej obci.
Ďaľšou novinkou bola
výstava kresieb s hasičskou tématikou. Výtvarnú
súťaž v základnej škole si
vzala pod partonát naša
členka Mária Bokrošová. Žiaci vytvorili kresby
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s tématikou: Zápalky nepatria do rúk detí. Samozrejme, najčastejšie bolo na obrázkoch hasičské auto. Kresby si budete
môcť pozrieť počas halovej súťaže v DK 16.3.2019. Počas
výročnej schôdze sme vybrali najkrajšie, ktoré postúpili na
okresné kolo, z ktorého možno poputujú aj do Bratislavy na
celoslovenskú súťaž. Cez týždeň si boli výstavu pozrieť deti
zo školskéj družiny a aj niektoré triedy zo základnej školy. Zároveň sme im ukázali priestory zbrojnice a tiež hasičské auto
aj s jeho vybavením.
Tomáš Slivoň

Plesová sezóna
Z GARÁŽE NA PARKET
Skončil sa nám rok 2018, a preto ten
nový treba začať správnym krokom. A
kde lepšie vykročiť ako na tanečný parket? Preto sme pre vás, milí priatelia a
milovníci motorizmu, pripravili ples F1
Paddock klubu. Tento mal štartové číslo
11. Zišlo sa vás opäť hojne, takmer plná
garáž. A možno práve preto, že nie všetky parkovacie miesta boli zaplnené, bolo
oveľa viac miesta na trati – parkete. O
výbornú zábavu sa nám tentokrát postarali dve skvelé kapely. Bratislavská Be
Happy mala hlavné slovo. Musím vyzdvihnúť živelnosť Márie (za slobodna
zrejme Duracell) z dua Be Happy, fungovala ako zdroj energie, pri jej výkone
sa jednoducho nedalo sedieť na stoličke.
Ešte aj nealko chytalo retiazku.
O tých, ktorí si nechceli nechať vychladnúť pneumatiky ani počas prestávok,
sa postarali skvelí chalani z Goralskej
muziky. Dokázali uspokojiť aj individuálne požiadavky krepčiacich motoristov.
Neodmysliteľnou súčasťou plesu je,
samozrejme, tombola. Výťažok z tej na-

šej bude použitý na organizáciu súťaže
detí pri sviatku MDD a pre deti v Minibodke v Šali. Ak ste aj náhodou nevyhrali žiadnu z početných cien, prispeli
ste na dobrú vec. A o to predsa, priatelia,
ide, aby sa mali dobre naše aj vaše deti a
aj deti, ktoré svojich rodičov možno ani
nepoznajú. A verte, že aj vďaka vám sa
rozžiari veľa detských tváričiek.
Na záver by sme chceli poďakovať
všetkým, ktorí nám pomohli s organi-

záciou 11. plesu F1 Paddock klubu či
už výzdobou, zabezpečením stravy a
pitného režimu, poskytnutím exponátov, sponzorom za ceny do tomboly, ale
hlavne vám, priatelia, ktorí ste sa prišli s
nami zabaviť a vytvorili úžasnú zábavu.
Veľmi radi vás opäť uvidíme na 12. plese F1 Paddock klubu, ktorý bude, ako už
tradične, v poslednú januárovú sobotu v
roku 2020. Tak si ho nenechajte ujsť. A
dovtedy, priatelia, FULL GAS!!
Váš F1 Paddock
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• 36. REPREZENTAČNÝ POĽOVNÍCKY PLES •
Aj tento rok bol poľovnícky ples, ktorý sa uskutočnil 23.
februára v priestoroch kultúrneho domu, vypredaný.
Bol to už v poradí 36. poľovnícky ples, ktorý pripravilo PZ
Bažant Palárikovo. Priestory rozvoniavali čečinou a ako býva
zvykom, ples sa začal za zvukov lesníc. Po príhovore predsedu PZ sa o dobrú atmosféru starala hudobná skupina Orions
z Hlohovca. Od prvého tanečného kola až po posledné, ktoré
bolo až nad ránom, bol parket stále plný zabávajúcich sa.
Po večeri, ktorú pripravila rodina Juríková, sa začali predávať tombolové lístky. Napríklad na číslo vstupenky bola

výhercovi odovzdaná práčka, ktorú venovalo PZ. Losovanie
tomboly je vždy vo veľkom očakávaní zúčastnených, pretože
aj teraz boli v tombole hodnotné ceny, za čo patrí veľká vďaka
všetkým, čo nám do nej prispeli.
Doplnením plesového večera bol barista, čokoládová fontána, miešané drinky, ako aj bohatý stôl s ovocím a sladkými
zákuskami či slanými koláčikmi. Samozrejme, že nechýbal ani
guláš z diviny.
Miroslav Pápeš,
predseda PZ

„...až do rána bieleho!“

Organizovanie plesov a bálov patrí neodmysliteľne k histórii celej Európy a vždy bolo oslavou bohatstva, krásy a hojnosti. V minulosti boli plesy výsadou šľachty, až neskôr sa
postupne preniesli aj do života obyčajných mešťanov. Organizovaním týchto spoločenských udalostí sa vytváral priestor
pre tanec, vzájomné stretávanie sa ľudí a spoločné prežívanie
dlhých zimných večerov v období fašiangov. Kolískou bálov
je však Francúzsko. V našich končinách sa tradícia plesov
udomácnila od druhej polovice 19. storočia. V roku 1877 cisár František Jozef v snahe urobiť radosť svojej krásnej Sissi
sa nechal inšpirovať Opera Ballom v Paríži a na jej počesť
usporiadal prvé „koncertné soireé”. Takto vznešene nazvali
ples, ktorým sa každoročne završuje plesová sezóna v neďalekej Viedni – „Opernball“.
Verní tradícii zábav sme zostali aj u nás v Palárikove. V
sobotu 9. februára 2019 sa takmer 160 hostí vytancovalo na
tradičnom – už 21. Farskom plese. Za organizačný tím privítal všetkých účastníkov Matúš Hlozák. Príjemnú atmosféru
v plnej sále domu kultúry vytvorila svojím spevom Nataška
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Šlahorová, ktorá piesňou „Ta ne“ od známej slovenskej interpretky Kristíny vyčarila všetkým prítomným úsmev na
tvári a roztlieskala ich ruky. Spev vystriedal temperamentný
swing. V krátkom, rytmicky rýchlom a na choreografiu náročnom tanci sa predstavili Matúš Kempa a Vierka Holíková.
V tento slávnostný spoločenský večer sa prítomným prihovoril náš pán farár Juraj Pluta, ktorý všetkých povzbudil ku
vzájomnému rozdávaniu radosti, ktorá je Božím darom pre
nás všetkých. A zábava sa začala... Do tanca hrala už tradične
hudobná skupina Tempo Band, ktorá vytvorila úžasnú náladu.
Každé kolo bolo zmesou tých najrozmanitejších hudobných
žánrov, a tak si každý prišiel na svoje. Parket sa od prvých taktov otváracieho valčíka zaplnil a, veru, niekedy bolo aj pritesno... Tanec sa striedal s družnými rozhovormi a vzájomnými
stretnutiami pri dobrom jedle, pohári vínka, šálke dobrej kávy
či miešanom drinku. Hostia sa zabávali do skorých ranných
hodín ako každý rok. Príjemným spestrením fašiangového večera bola tombola bohatá na zaujímavé a hodnotné ceny. Azda
najväčšími lákadlami boli sušička na bielizeň, víkendový pobyt v Oravskej horárni, gril, niekoľko zaujímavých darčekových poukážok a mnoho ďalších pomocníkov do domácnosti.
Výhercovia sa tešili tiež z kozmetických balíčkov, šperkov,
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lahodného vína či mnohých iných venovaných cien. Hudba
dohrala okolo piatej hodiny rannej, za oknami sa rozvidnievalo a nastal čas rozísť sa...
Za dotvorenie neopakovateľnej a nevšednej atmoféry
plesu ďakujeme hudobnej skupine Tempo Band, fotografke
Gabriele Jarkovskej za zachytenie atmosféry a slávnostných
momentov večera, šikovnej baristke Martinke, ktorá po celý
večer pripravovala úžasnú kávu a maľované kapučíno, p. Ju-

ríkovej za chutnú večeru, Viktorovi Berkešovi a jeho tímu
za delikatesné zabíjačkové špeciality a miešané nápoje, p.
Sedláčkovi za sladké i slané pochúťky. V neposlednom rade
ďakujeme všetkým, ktorí venovali ceny do tomboly, ktorí
ples zorganizovali a akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na
príprave tohto vydareného spoločenského podujatia. A už teraz je isté, že na 22. Farskom plese sa stretneme 8.2.2020.
Dana Kucharová

ŽIVOT SENIOROV MÔŽE BYŤ AJ PRÍJEMNÝ

V súčasnosti u nás na jedného dôchodcu pripadá štatisticky dva a pol
človeka v produktívnom veku. Podľa
prognóz o 70 rokov ich bude o jedného
menej. A ako vravia ekonómovia - čísla
nepustia – to znamená, že príjmy sociál-

nej poisťovne budú výrazne nižšie ako
výdavky na dôchodky.
Aj preto aktívne sledujeme vývoj v
našej spoločnosti aj hlasovanie o ústavnom strope dôchodkového veku.
Sú ľudia, ktorí celý život ťažko manuálne pracovali a odchod do dôchodku
je pre nich vykúpením. Sú však aj ľudia,
pre ktorých je vek 64 rokov len číslo a
pracujú ďalej.
Ale treba sa pripraviť aj na to, že dôchodok znamená mimoriadny prepad
príjmov, ktorý vymedzuje radikálnu
zmenu životného štandardu. Ešte viac to
cítia dôchodcovia, ktorí po čase zostanú sami vo svojej domácnosti. Niektorí
zostarnú do trpkosti, zloby a mrzutosti a
iní do zhovievavosti, dobrosrdečnosti a
veľkorysosti. Na konci sa aj život toho
najnadanejšieho a najdôležitejšieho človeka zúži na elementárne potreby...
To však neznamená, že už nie je hodnotný, lebo vedieť žiť svoj život aj vo
vyššom veku je tiež veľká výzva.
Okrem iného aj preto pozývam ešte
nerozhodných a doposiaľ nezaradených

dôchodcov do našej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenka. Každého nového
člena radi medzi sebou privítame a to z
celkom prozaických dôvodov, aby jednoducho nik nezostal sám.
V závere roka 2018 sme si zorganizovali „Mikulášske posedenie“ s odovzdávaním darčekov a tiež so spomienkou a
blahoželaním členom –jubilantom. Neopomenuli sme sa zabaviť na silvestrovskom popoludní pri hudbe, tanci a dobrej pesničke - ako tradičnej akcii “sami
sebe“. Na výročnej členskej schôdzi vo
februári 2019 sme spoločne zrekapitulovali bohatú spoločenskú činnosť našej
organizácie v uplynulom roku a naplánovali sme si akcie na tento rok.
Rok 2019 sa bude niesť v znamení
osláv 25. výročia založenia Základnej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenka v Palárikove. Plánujeme organizovať
výlety, kultúrne a športové podujatia
a tiež stretnutia s našimi priateľmi zo
Zubří a zo Skýcova.
Alžbeta Jankulárová

9

ZO ŽIVOTA OBCE

VÝPOMOCNÝ DUCHOVNÝ V NAŠEJ FARNOSTI
Z rozhodnutia Biskupského úradu v
Nitre pôsobí vo farnosti Palárikovo od
15. januára 2019 výpomocný duchovný otec - dôstojný pán Mgr. Ondrej
Kellner. Po jeho asi trojtýždňovom pôsobení medzi nami sme sa rozhodli položiť mu niekoľko zvedavých otázok,
aby sme ho aj prostredníctvom Našich
novín mohli trochu bližšie spoznať.

Keby ste sa mali niekoľkými vetami
stručne charakterizovať, čo by ste
nám o sebe povedali?
Som človekom, ktorý má rád ľudí a
predpokladám dobro v každom, koho stretávam. Od Boha som
dostal do srdca radosť, ktorú nedokážem skrývať a nechať si
len pre seba – vlastne sa o to ani nesnažím – ale čo dobré dostávam, snažím sa podať ďalej, lebo viem, že radosť rozdávaním
rastie. Som komunikatívny – rád rozprávam, ale veľmi rád aj
počúvam. Mám rád nové výzvy v živote, aj keď ich sám príliš
nevyhľadávam – ony si nachádzajú mňa.
Aká bola vaša cesta ku kňazskému povolaniu?
Nebola taká jednoduchá a priama, pretože som spočiatku odporoval Božiemu volaniu a vyjednával som s Ním. Chcel som si
vytvoriť svoje šťastie, vyplniť si svoj zámer so životom. Postupne, pretože má Boh so mnou trpezlivosť, odkrýval mi zmysel
môjho života i situácie, ktoré som zažil a pochopil som, že to, čo
má pre mňa Boh a čo odo mňa chce, je lepšie, ako to, čo by som
si naplánoval ja. Na konci strednej školy a počas práce v gumárňach som pri rozhovore s ľuďmi pociťoval potrebu dobrých
kňazov v spoločnosti, cez ktorých by Boh mohol liečiť spoločnosť a uzdravovať zranenia jednotlivcov, a tak som prosil Boha
o nich. Viackrát a rozličným spôsobom (cez ľudí, vnuknutia a
okolnosti) mi dal vedieť, že by bol rád, keby som bol jedným
z nich, pravda, ak s tým budem súhlasiť. Dal mi to poznať, ale
nenútil ma. Preto som slobodne nastúpil na cestu ku kňazstvu aj
teologickým štúdiom a kňazskou formáciou v Nitre.
Koľko rokov ste kňazom a kde všade ste doteraz pôsobili?
Som deväť rokov kňazom a od vysviacky som pôsobil rok ako
kaplán v Topoľčiankach, štyri roky v Nitre na Chrenovej, rok v Bánovciach nad Bebravou, odkiaľ ma otec biskup poslal na štúdium
licenciátu do Rakúska, počas ktorého som dochádzal cez víkendy
na Slovensko do Lužianok, kde som bol dva roky výpomocným
duchovným. Od júla minulého roka som pôsobil v Jelenci tiež ako
výpomocný duchovný a po vyše polroku som prišiel sem.
Ako sa vám páči v Palárikove, aké sú vaše prvé dojmy?
Moje prvé dojmy sú dobré. Zatiaľ som tu stretol len príjemných a ochotných ľudí. Trošku som však smutný z toho, že hoci
je kostol pre všetkých, aby prišli a načerpali od Boha posilu do
svojich trápení a problémov, chýbajú mi v ňom rodiny, mládež a
deti. Preto sa modlím za túto farnosť, aby mnohí spoznali Božiu
lásku, ktorá priťahuje všetkých, nie aby brala, ale aby sa dávala.
Vieme o vás, že ste aj riaditeľom Diecézneho katechetického úradu v Nitre a staráte sa o všetkých, ktorí v našej
diecéze vyučujú náboženstvo a náboženskú výchovu. Čím
vás táto oblasť vášho pôsobenia obohacuje?
Som povzbudený mnohými, ktorí učia náboženstvo na školách, či už sú to kňazi alebo katechéti. Učím sa od nich, ako
byť vytrvalý v odovzdávaní právd viery a ako sa nedať odradiť
mnohokrát nepochopením alebo neprijatím zo strany žiakov
alebo kolegov učiteľov. Stretnutia s katechétmi ma vedú k
tvorivosti pripraviť im materiály a podnety, aby mali radosť z
toho, čo robia – učia a vychovávajú.
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Aké sú vaše záľuby, čomu sa venujete vo voľnom čase?
Mám rád divadlo – aktívne i pasívne, spev, hru na gitare a
aktívny šport, ako napr. cyklistika, volejbal, tenis, ping-pong,
biliard, stolný futbal.
V čom by ste chceli byť prínosom pre našu farnosť?
Chcel by som s Božou pomocou pokračovať a napomáhať v
dobrom Božom diele v tejto farnosti. Túžim nakaziť všetkých
ľudí radosťou, že sme Bohom milovaní a že k nemu môžeme
hocikedy prísť takí, akí sme, aby nás premieňal na takých, akí
máme byť. Konkrétnosti prínosu, teda toho, čo presnejšie mám
robiť, ukáže Boh v čase.
Otec Ondrej, vítame vás v Palárikove a želáme vám, aby
ste sa medzi nami dobre cítili. Vyprosujeme vám hlavne dobré zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha Svätého.
Veríme, že semeno Božej lásky, ktoré v našej farnosti svojím
pôsobením budete zasievať, padne do dobrej zeme a prinesie
bohatú úrodu.
Za rozhovor ďakuje Jana Kucharová

KAŠTIEĽSKE NOVINKY
Priatelia, na úvod by sme všetkým obyvateľom obce aj
samotnému Palárikovu chceli popriať všetko dobré do nového roka. Rok 2019 so sebou prinesie množstvo výziev a
očakávaní.
Na komunálnej úrovni sa podarilo znovu vzbudiť záujem ľudí o kaštieľ. Aby sme vedeli ponúknuť naše krásne
priestory širšej verejnosti, je potrebné spraviť kompletnú
prestavbu súčasného konceptu. To však nebude jednoduché
vzhľadom k tomu, že sme súčasťou štátneho podniku, čo so
sebou prináša množstvo byrokracie a zložitých procesov. V
súčasnosti sa analyzujú mnohé koncepcie, akým smerom by
sa mal kaštieľ ďalej uberať. Uisťujeme vás, že po vyhodnotení všetkých koncepcií vás budeme informovať.
Dňa 14.2.2019 sa v priestoroch kaštieľa konala Valentínska akcia. V tomto roku pre vás plánujeme mnoho podobných akcií, tešiť sa môžete napríklad na MDŽ 8. marca,
deň otvorených dverí 1. mája, miestne hody 18.-19. máj a
na mnohé iné akcie. Okrem spoločenských akcii pribudol
na náš ponukový list nový produkt „firemné akcie“. Detailnejšie vás o tejto novinke budeme informovať na našej fb
stránke „Kaštieľ Palárikovo“ a dúfame, že čoskoro aj na našej web stránke: https://www.palarikovo.lesy.sk/
Tešiť sa môžete aj na prehliadky kaštieľa, termíny prehliadok zatiaľ ostávajú v platnosti. Každý utorok sa môžete tešiť na skupinové prehliadky v časoch o 11:30 hod. a
o 14:00 hod. V zimných mesiacoch sú prehliadky kaštieľa
zrušené, sezóna prehliadok začína od apríla (02.04.2019) a
trvá do konca septembra. Dávame vám do pozornosti fakt,
že prehliadky sa dajú dohodnúť aj mimo sezóny a mimo
otváracích dní, viac informácií vám radi poskytneme na tel.
č.: +421 905 425 305. Z viacerých zdrojov sme zachytili, že
kaštieľ býva otvorený aj v bežné pracovné dni, táto informácia je stará a nie je pravdivá. Kaštieľ je zariadenie, ktoré
funguje výlučne len na objednávku.
Na záver by sme vás chceli informovať, že priľahlý park,
ako aj okolie kaštieľa sa počas zimných mesiacov neudržiavajú. Cesty a aj chodníky bývajú často zamrznuté a zasypané
snehom. Chceme vás preto poprosiť o zvýšenú opatrnosť a
zároveň upozorniť potenciálnych návštevníkov na fakt, že
počas zimných mesiacov je vstup do parku na vlastné riziko.
Mgr. Matúš Pacelt
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DVE VÝZNAMNÉ VÝROČIA A OCENENIA NA SKLONKU ROKA 2018
Rok 2019 už plynie
obvyklým tempom, prichádzajú stále novšie
správy a udalosti. Nedá
mi však nespomenúť a
neopísať dve dôležité
výročia bezprostredne sa
týkajúce obce Palárikovo.
V roku 2018 uplynulo
25 rokov odvtedy, čo tesne po vzniku samostatnej
Slovenskej republiky vyslala v roku 1993 Armáda Slovenskej republiky
svoj ženijný prápor do mierovej misie ozbrojených síl OSN
– UNPROFOR na pomoc obyvateľstvu vojnou zmietanej bývalej Juhoslávie. Treba zdôrazniť, že naši vojaci boli poslovia
mierovej politiky Slovenska a v rokoch 1993 – 1998 plnili úlohy ochrany obyvateľstva, zúčastňovali sa najmä odmínovacích
prác, obnovy ciest a mostov vojnou zničenej krajiny.
Na tejto mierovej misii sa ako príslušník štábu práporu, hovorca a vojenský spravodajca osobne zúčastnil Dr. Bernard Roštecký, ktorý s ďalším naším rodákom Ing. Imrichom Szabóom a
plukovníkom Ing. Štefanom Janglom, PhD., pripravili knihu s
názvom SLOVENGBAT – Slovenský ženijný prápor mierových
síl OSN v misii UNPROFOR a UNTAES 1993 – 1998, Spomienky a fakty. Kniha (o ktorej sme vás informovali v minuloročnom piatom čísle Našich novín ) je dôstojnou, literárne a historicky hodnotnou pamiatkou, ktorá vzdáva česť príslušníkom
prvej slovenskej jednotky pôsobiacej v mierovej misii OSN.
Doznievaním slávnostného uvedenia knihy do života, ktoré
sa uskutočnilo 15. septembra 2018 v kongresovej sále Wellness & Relax centra v Palárikove, boli i následné ocenenia tých,
ktorí sa o jej vznik zaslúžili.
UN – VETERAN SLOVAKIA udelilo Čestné uznanie
a Pamätnú plaketu pánovi prezidentovi SR Ing. Rudolfovi
Schusterovi z vďaky za cenné pripomienky a recenziu knihy,
Ing. Zoltánovi Černákovi, majiteľovi poľnohospodárskych
podnikov, za pomoc pri jej vzniku a Ing. Imrichovi Szabóovi
za spoluautorstvo tejto unikátnej a reprezentačnej publikácie.
Sme presvedčení, že ocenení si takého vyznamenanie a
našu úctu zaslúžia.
Ocenenia UN – VETERAN SLOVAKIA v zastúpení Dr.
Rošteckým boli odovzdané počas slávnostného programu tradičných kukuričných dožiniek dňa 1. decembra 2018 konaných pri príležitosti osláv 15. výročia založenia našich úspešných poľnohospodárskych podnikov Poľno SME , s. r. o. a
Agrodružstvo TP, s. r. o.
***
Dňa 7. decembra 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Slovenská poľovnícka
komora a Obvodná poľovnícka komora Nové Zámky zvolala
sympózium na počesť 90. výročia vzniku myšlienky založiť
Medzinárodnú radu pre poľovníctvo a ochranu zveri (Conseil
International de la Chasse), v skratke C.I.C.
Myšlienka na založenie tejto svetovej organizácie skrsla v
roku 1928 v hlave jedného z najvýznamnejších predstaviteľov
európskeho a svetového poľovníctva grófa Ľudovíta Károlyiho, majiteľa veľkostatku, svetoznámej bažantnice a klasicistického kaštieľa v Slovenskom Mederi – Palárikove.
C.I.C. v súčasnosti združuje 88 krajín sveta. Medzi členov
tejto organizácie patria poľovnícke asociácie, ktorých spoločným cieľom je zachovanie prírody pri citlivom využívaní pre
nasledujúce generácie.

Sympózium sa konalo v Cisársko-kráľovskej jazdiarni v
Nových Zámkoch. Zúčastnilo sa približne 350 pozvaných hostí, vrátane predstaviteľov štátov Vyšehradskej štvorky.
Z Palárikova, kolísky vzniku myšlienky založiť C.I.C., boli
na sympózium pozvaní Ing. Imrich Szabó, autor početných
literárnych diel, z ktorých mnohé sa zaoberajú historicko-poľovníckou tematikou, Ing. Róbert Židuliak, hospodár Poľovníckej spoločnosti AGROPOL a zároveň zástupca poľnohospodárskych podnikov v Palárikove, Marián Zálešák, predseda
Poľovníckeho združenia Ovocinár Šurany, jeho hospodár Pavol Židuliak, zaslúžilý člen SPZ, ďalej podpredseda Okresnej poľovníckej komory v Nových Zámkoch Miroslav Pápeš,
ktorý je zároveň predsedom Poľovníckeho združenia Bažant v
Palárikove a hospodár tohto združenia Jaroslav Bujaček.
Na počesť 90. výročia vzniku tejto svetovej organizácie
bola vydaná strieborná pamätná plaketa, ktorou boli ocenení
vzácni prominentní hostia, ktorí sa významným spôsobom zapísali do dejín C.I.C.
Nás, Palárikovčanov, môže potešiť fakt, že medzi vyznamenanými bol aj náš rodák Ing. Imrich Szabó, ktorému aj touto
cestou gratulujeme k vzácnemu oceneniu.
Sympózium za prítomnosti prezidentov poľovníckych samospráv krajín Vyšehradskej štvorky a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely
Matečnej, ako aj ďalších domácich i zahraničných hostí pokračovalo v Poľovníckom kaštieli v Palárikove, kde slávnostne
odhalili pamätnú tabuľu na budove kaštieľa.
Po tomto akte stretnutie pokračovalo diskusiou prezidentov a predsedov poľovníckych samospráv krajín Vyšehradskej
štvorky a po prezentácii a priblížení úloh činností Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri C.I.C. pristúpili
k podpísaniu Memoranda o spolupráci poľovníckych organizácií krajín Polski Związek Łowiecki, Českomoravskej mysliveckej jednoty, Maďarskej poľovníckej komory a Slovenskej
poľovníckej komory.
Palárikovo s bohatou históriou aj v oblasti svetového poľovníctva sa teda opätovne zapísalo do novodobých dejín a
má byť na čo hrdé.
Ing. Alžbeta Husková
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ZO ŽIVOTA OBCE
RECEPTY · V kuchyni pani Kalincovej ·
1. Bravčové s brusnicami

- suroviny: 1 kg bravčové stehno, 4 strúčiky cesnaku, soľ,
čierne korenie, grilovacie korenie, mletá rasca, majorán,
brusnicový džem, olivový olej,
- postup prípravy: mäso umyjeme a osušíme. Do misy dáme
olej, čierne korenie, pretlačený cesnak, rascu, majorán,
2 lyžice brusnicového džemu a grilovacie korenie.
Premiešame a marinádou potrieme mäso. Vložíme ho do
chladničky na hodinu.
Vyberieme a dáme do zapekacej formy. Podlejeme vodou
a opečieme. Upečené mäso nakrájame na plátky, posypeme čerstvým majoránom a podávame s lyžicou brusnicového džemu.

2. Penne s kuriatkami

- suroviny: 200 g celozrnných cestovín, zeleninový vývar, 1-2
lyžice cesnakového oleja, 100 g fety, 150 g kuriatka, 2 mladé
cibuľky, 3 strúčiky cesnaku, 60 g masla, lístky rukoly, soľ,
mleté biele korenie, 1 lyžičku provensálskeho korenia,
- postup prípravy: cestoviny uvarené vo vývare scedíme
a odložíme. Cibuľky nakrájame na tenké pásiky. V hlbšej
panvici rozpustíme 40 g masla, vložte kuriatka a na
miernom plameni podusíme. V druhej malej panvici na
zvyšnom masle opečieme na tenké plátky nakrájaný cesnak.
Odležané cestoviny pridáme do panvice ku kuriatkam.
Osolíme, okoreníme mletým bielym korením, posypeme
provensálskym korením a spolu prehrejeme. Uložíme

na tanier, pridáme rukolu, na kocky nakrájanú fetu a
pokvapkáme cesnakovým olejom.

3. Zapekané bravčové kolienka

- suroviny: 2 menšie kolienka, 1 kg zemiakov, soľ, mleté
čierne korenie, 1 lyžička vegety, 1 cibuľa, 4 strúčiky cesnaku,
bobkový list,
- postup prípravy: kolienka umyjeme, dáme do hrnca, zalejeme
vodou, pridáme cibuľu, cesnak, koreniny a varíme do mäkka.
Potom mäso vyberieme a vodu precedíme. Uvarené kolienka
vykostíme a zvinieme tak, aby koža bola navrchu. Dáme ich
na pomastený pekáč a okolo poukladáme ošúpané a pokrájané
zemiaky. Zalejeme ich precedeným vývarom a pekáč dáme
do vyhriatej rúry. Pečieme do chrumkava. Podávame teplé s
uhorkami, čalamádou a chrenom.

4. Hovädzie na mrkve

- suroviny: 600 g predného hovädzieho mäsa, soľ, olej,
mleté čierne korenie, 200 g mrkvy, 2 klinčeky, 100 ml
červeného vína,
- postup prípravy: mäso odblaníme, pokrájame na kocky,
osolíme, prudko opečieme na rozohriatom oleji, pridáme
polovicu množstva mrkvy postrúhanej na hrubšom strúhadle,
podlejeme vodou, okoreníme a dusíme do polo mäkka.
Premiešame, pridáme druhú polovicu mrkvy, klinčeky,
podlejeme vínom a dusíme do mäkka.
Dobrú chuť želá Bc. Alžbeta Kalincová

Múčniky podľa pána Sedláčka
JOGURTOVÝ ZÁKUSOK S BROSKYŇAMI
Suroviny
Na cesto:
• 80 g piškót,
• 60 g masla,
• tuk a múku na vymastenie a
vysypanie formy.

Na plnku:
• 500 g tvarohu bez tuku,
• 150 ml odtučneného bieleho jogurtu,
• 6 plátkov želatíny,
• 700 ml kompót. broskýň,
• 10 g žltej práškovej želatíny,
• práškový cukor podľa chuti,
• 2 balíčky vanilínového cukru.

Postup: Piškóty pomelieme najemno, pridáme zmäknuté maslo a spracujeme na cesto. Dáme ho do vymastenej,
múkou vysypanej menšej formy a odložíme na 30 minút do
chladničky. Tvaroh vymiešame s práškovým a vanilínovým
cukrom a s bielym jogurtom. Vmiešame želatínu napučanú
podľa návodu a spolu premiešame. Broskyne scedíme a pokrájame. Plnku rozdelíme na dve časti. Jednu časť roztrieme na vychladené cesto.
Uložíme pokrájané broskyne, potrieme zvyšnou
tvarohovou plnkou a odložíme na pár hodín do
chladu. Nakoniec povrch
polejeme žltým tortovým
želé pripraveným podľa návodu na obale. Po
stuhnutí pokrájame na
kocky.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
KAROLA STRMEŇA PALÁRIKOVO
VÁS SRDEČNE POZÝVA
NA

ZÁPIS ŽIAKOV
do 1.ročníka,
ktorý sa uskutoční

V DŇOCH 2. A 3. APRÍLA 2019
( T.J. V UTOROK A V STREDU )
v čase od 14.30 hod do 16.30 hod.
Rodičia prídu na zápis s dieťaťom,
prinesú si rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.
Zápisu podliehajú deti narodené do 31. augusta 2013
(vrátane uvedeného dátumu).

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE

Fašiangy, Turíce... Kto by nepoznal túto veselú pieseň!
Ospevuje obdobie medzi Vianocami a Veľkou nocou. Fašiangové obdobie sa začína prvou nedeľou po Troch kráľoch a
končí sa Popolcovou stredou - 40 dní pred Veľkou nocou. Fašiangy sú časom zábav, veselia a vrcholia sprievodmi masiek.
Aj v našej materskej škole sa každoročne v období fašiangov uskutočňuje karneval. Tento rok bol 13. február veľkým
dňom „D“. Od rána sa schádzali deti v maskách od výmyslu
sveta. Vítali ich pani učiteľky tiež prezlečené do karnevalových kostýmov. Všetky masky sa zišli v triede Včielok, kde

vyvrcholilo defilé promenádou masiek. Videli sme lienky,
žabky, postavičky z Ľadového kráľovstva, víly, princezné, čarodejnice, pirátov a veľa ďalších zaujímavých masiek. Po prehliadke masiek nasledovala obľúbená karnevalová diskotéka a
nakoniec boli všetky masky odmenené diplomami a sladkosťami. Po karnevale na deti čakalo ďalšie prekvapenie od pani
kuchárok, ktoré deťom pripravili na obed pravé fašiangové
šišky, za čo im patrí poďakovanie.
T. Fabulová
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ZO ŽIVOTA OBCE

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
V dňoch 18. a 19. januára
2019 sa v areáli školy konal
VI. ročník verejnej fašiangovej zabíjačky, ktorú už
tradične organizovalo Združenie rodičov pri Základnej
škole s MŠ Karola Strmeňa
v Palárikove. Samotná príprava začala už v októbri
plánovaním, dohadovaním,
objednávkou,
rozdelením
jednotlivých úloh a tohto
roku i úpravou areálu školy,
najmä odstránením trsov trávy prerastených v dlažobných kockách za pomoci mechanizmov Poľnohospodárskeho družstva Palárikovo.
Vo štvrtok nám Matúš Hlozák so svojimi chlapcami zabezpečil a postavil 3 stany, pod ktorými sme pracovali i predávali
výrobky. Dobrovoľní hasiči nám požičali ďalší stánok, ktorí
nám chlapci z Technických služieb spolu s lavicami priviezli
a postavili. Pokračovali sme donáškou všetkého potrebného
náradia a kuchynských pomôcok, napr. kotly – 12 ks, pracovné
stoly – 14 ks, stoly na umývanie – 3 ks, horáky 3 ks, plynové
bomby – 3 ks, trojnožka, dosky na rozoberanie, vedrá na vodu
- 7 ks, kefy – 8 ks, mlynčeky, plničky, pracovné dosky, hrnce,
misky, varechy, sieťky na vyváranie, utierky, čistiace prostriedky, ale aj 2 plné prívesné vozíky dreva a mnoho iného. Pri výrobe jednotlivých mäsiarskych výrobkov sa spotrebovalo napr.
40 kg ryže a 40 kg krúp, 550 m čriev, 3,5 kg červenej papriky, 8
kg soli, 100 bal. čierneho korenia, 45 kg cibule, 5 kg cesnaku ...
Pani učiteľky 1. – 4. ročníka spolu s pani asistentkami nám
očistili cibuľu a cesnak. Nezanedbateľnou súčasťou každej zabíjačky je dodržiavanie pitného režimu, pričom sme spotrebovali 3 balenia čaju, 400 g kávy, 20 l minerálky, 40 l vína.
Od skorého piatkového rána sme kúrili, opaľovali, umývali, rozoberali, nosili, krájali, mleli, vážili, upravovali, miešali,
ochutnávali, plnili, vytápali, ale aj srandovali, spievali, zabávali a poslúchali pánov mäsiarov - p. Daniela Kotiana, p. Ing.
Pavla Kuchara a p. Petra Gulu. Práca šla krásne od ruky a majstrovské umenie pánov mäsiarov sa opäť pretavilo do množstva kvalitných zabíjačkových špecialít. Celkom sme zo 7 prasiatok vyrobili 150 kg jaterníc, 180 kg klobás, 25 ks tlačenky,
60 kg masti a pár oškvarkov. V sobotu sme dokončili 6 kotlov
kaše, predali všetky výrobky, upratali areál školy a s pocitom
dobre vykonanej práce išli domov. Namáhavú prácu nám osladili ženičky z Kerestúra, ktoré nám obidva dni pripravili slad-
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ké prekvapenie – fantastické
šišky, po ktorých sa len zaprášilo. Konečne sme dostali
podporu aj „z vyšších miest“
a tohto roku nám vyšlo počasie na jednotku.
Pripraviť podujatie takéhoto formátu je veľmi náročné tak z hľadiska časového,
materiálneho, ako i personálneho. Veľké ĎAKUJEM
preto patrí predovšetkým
všetkým zúčastneným hlavne starým pánom Old
Boys, poslancom OZ Palárikovo, členom výkonného výboru
ZR, priateľom školy, zamestnancom školy i rodičom detí.
Títo všetci robili svoju prácu bez nároku na odmenu, na úkor
vlastného voľna, pričom niektorí si dokonca zobrali dovolenku, aby sa mohli zúčastniť a pomôcť dobrej veci!!! A hlavne, všetci idú do toho s radosťou a nadšením. Sú to naozajstní
priatelia školy, ktorým záleží na škole a deťoch v nej. Osobitné
poďakovanie patrí p. Ing. Zoltánovi Černákovi za pomoc pri
materiálnom zabezpečení akcie.
Celkový výťažok z fašiangovej zabíjačky predstavuje
1 797,19 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na zlepšenie materiálového vybavenia školy, konkrétne na nákup
projektorov a interaktívnych tabúľ, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou zlepšenia vyučovacieho procesu.
Realizačne na fašiangovej zabíjačke spolupracovali:
Mäsiari:
Daniel Kotian, Ing. Pavol Kuchar, Peter Gula
Starí páni Old Boys a ich priatelia:
MUDr. Peter Jankech, Ing. Anton Provodovský, Štefan Zálešák, Miloš Slivoň, Karol Ďarmaty, Ivan Mančík, Miroslav
Jankech, Oliver Citsoň, Vladimír Galbavý, Jozef Csányi, Igor
Kuchar, Jozef Remenár, Marek Šipeky, Matej Rezdovič.
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
Prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová PhD., Mgr. Katarína
Pechová, Mgr. Rudolf Kodada, Ing. Róbert Židuliak, Marek
Zálešák, Mgr. Mário Rudinský.
Členovia výkonného výboru ZRŠ:
Lenka Šimková, Daniela Ščibrániová, Stanislav Noskaj,
Ing. Jozef Húska, Michaela Šilhavíková.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Zamestnanci školy:
Mgr. Boris Holič – riaditeľ, učiteľky a asistentky prvého
stupňa – Mgr. Apolónia Jančárová, Mgr. Tatiana Hindická,
Mgr. Monika Horváthová, Mgr. Eva Dubcová, Mgr. Daniela Ághová, Mgr. Eva Porubská, Mgr. Slávka Hetnerovičová,
Martina Hajdu, Mgr. Petra Ivaničová,
Ing. Martina Rezdovičová, školníci – Pavol Jančár a Ján Dubec
Priatelia školy a rodičia žiakov:
Natália Kitková, Monika Tóthová, Mária Šipekyová, Lenka Lovászová, Petronela Komárková, Martin Šilhavík, Pavol
Tantoš, Ing. Róbert Garaj, Ing. Anton Bosák, Štefan Bubla,
Ing. Adrián Bradáč
a moja maličkosť Ing. Igor Rezdovič,
predseda ZR

HRY NAŠICH STARÝCH RODIČOV

5.A - NAJLEPŠIA TRIEDA

Skončil sa 1.polrok a žiaci prvého až štvrtého ročníka si vyslúžili aj netradičnú odmenu. 31.1.2019 ich čakalo športové
dopoludnie venované hrám, ktorými sa zabávali naši starí rodičia. Pani učiteľka Tatiana Hindická, oblečená pre dnešnú dobu
v netradičnom oblečení – v kroji, privítala žiakov z folklórneho
krúžku, ktorí nám v krátkom pásme ukázali hry, piesne a rečňovanky z minulých časov. Potom prišiel rad na hry a súťaženie.
Žiaci si vyskúšali hry, ktorými sa zabávali ešte naši starí rodičia.
Keďže kedysi neboli počítače, mobily a internet, bolo hier požehnane. Deti si vyskúšali váľanie sudov, fúrik, preskakovanie
kamarátov aj gumy na skákanie a beh s „ráfikom“. Za odmenu dostali „maškrtu“ - omastený chlebík s cibuľkou, ktorý im
pripravili „naše“ staré mamy Júlia Borzová, Helena Juríková a
Kvetka Némethová, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Mgr. Monika Horváthová

S polročným hodnotením výsledkov vo vzdelávaní prišlo aj
hodnotenie tried druhého stupňa, ktoré si ako top úlohu vytýčil
náš žiacky parlament. Jednotlivým triedam prideľoval body za
poriadok, separovanie odpadu, za zeleň v triede, za počet krúžkov a za aktívnu účasť v podujatiach žiackeho parlamentu a v
neposlednom rade rozhodol o výsledku aj priemer triedy, ktorý
dosiahli žiaci v prvom polroku.
A tak svojím aktívnym prístupom, zapájaním sa do diania
školy i snahou vo vzdelávacom procese zvíťazila 5.A trieda s
počtom bodov 56. Zástupkyne tejto triedy v žiackom parlamente Adela Židuljáková a Stella Krištofová dostatočne motivovali
i svojich spolužiakov a tí tvorili pohľadnice, pozdravy či už na
Mikuláša, Vianoce a na Valentína alebo si chodili požičiavať
metlu, aby triedu udržali v poriadku. Na druhom mieste skončili
žiaci 6.B triedy a tretiu priečku obsadila 6.A trieda.
Snaha našich víťazov bola ocenená a vo februári si vychutnali
odmenu – sladkú čokoládovú tortu pre najlepšiu triedu. Zároveň
si povedali, že chcú byť najlepšou triedou i v druhom polroku a
budú na tom „makať“. Tak vyzývajú ostatné triedy na súboj! A
hor sa teda: učiť sa, správať sa, upratovať a byť aktívni!
Slavomíra Slivoňová
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ZO ŽIVOTA OBCE

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Hviezdoslavov Kubín je už dlhé roky úspešnou súťažou v
prednese poézie a prózy. Pripravujú sa na ňu najmenší recitátori až po veľkých dospelákov. Meno barda našej poézie znie
takmer na každej slovenskej škole.
29. januára 2019 sa pokračovalo v tradícii Hviezdoslavovho
Kubína i na našej ZŠ. V prednese básní i prozaických textov
prevažne slovenských autorov súťažilo 24 žiačikov z prvého a
14 žiakov z druhého stupňa.
Na súťaži sa predviedlo množstvo vynikajúcich recitátorských talentov s citom pre hovorené slovo, z ktorých porota
našich pani učiteliek vybrala tých najlepších.
1. kategória: 2.-4.ročník
Próza
Poézia
1. miesto – Laura Szabóová, 4.B 1. miesto – Christian Remenár, 2.A
2. miesto – Nicolas Morvay, 2.A 2. miesto – Hana Krásna, 2.B
3. miesto – Alex Mach, 2.B
3. miesto –Karla Pálešová, 3.A
2. kategória: 5.-6.ročník
Próza
Poézia
1. miesto – Zoja Kollárová, 6.B 1. miesto – Adela Židuljáková, 5.A
2. miesto – Sofia Tantošová, 6.A 2. miesto –
3. miesto – Tímea Prokopcová, Paulína Jankechová, 6.B
6.A, Stella Krištofová, 5.A
3. kategória: 7.-9.ročník
Poézia
Próza
1. miesto –
1. miesto – Eliška Váchová, 8.A
Hana Františka Hantáková, 8.A 2. miesto –
2. miesto – Lukáš Markusek, 9A Petronela Klučková, 7.B

TESTOVANIE ŽIAKOV 5 .ROČNÍKA

V tomto školskom roku sa uskutočnilo už štvrtýkrát Testovanie 5, na ktorom sa 21. novembra 2019 povinne zúčastnilo
24 žiakov 5.A triedy. V matematike aj v slovenčine mali v
čase 2 x 60 minút vyriešiť 30 úloh z oboch predmetov. Žiaci sa oficiálne výsledky dozvedeli až v januári 2019, podľa
ktorých dosiahli v matematike priemernú úspešnosť 65,0 %,
čo bolo vyše 6 % nad celoslovenský priemer, v slovenskom
jazyku dosiahli priemer 56,1 %, nízko – 2,4 % pod celoslovenský priemer. Zo slovenčiny excelovala S. Krištofová a
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najlepšími testovanými žiakmi z matematiky sa stali V. N.
Žgrlíková, S. Krištofová a A. Židuljáková.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V januári 2019 sa uskutočnilo v Nových Zámkoch okresné kolo matematickej olympiády, do ktorého postúpili i niekoľkí žiaci z našej školy po uskutočnení školského kola. Z
našich riešiteľov sa stala úspešnou piatačka Vivien Natalie
Žgrlíková spomedzi 61 súťažiacich z celého okresu. Dokonca
táto šikovná matematička svojím počtom bodov obsadila 4.
miesto a patrí jej naša gratulácia!

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
EXPERT

Pokračovaním obľúbenej súťaže Všetkovedko na druhom
stupni je korešpondenčná súťaž EXPERT. Tohto roku sa zapojilo na našej základnej škole 27 žiakov, ktorí zaplatili po
4 eurá. Najúspešnejší boli žiaci 5. a 7. ročníka, ktorí získali
veľký diplom experta:

S. Krištofová (5.A) – v témach Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry,
A. Židuljáková (5.A) – v téme Ako funguje svet,
L. Karas (7.B) – v obidvoch témach – Góly – body – sekundy a Svetobežník,
P. Klučková (7.B) – v téme Tajomstvá prírody.
Všetci súťažiaci dostanú ceruzky a malý diplom.
Slavomíra Slivoňová

ŠALIANSKY MAŤKO

Dňa 8. 1. 2019 sa v ZŠ s MŠ K. Strmeňa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Žiaci od 2. až po
7. ročník rozdelení do 3 kategórií sa predvádzali so svojimi
povesťami a snažili sa ich čo najlepšie zarecitovať podľa všetkým zadaných kritérií. Známe diela od slovenských autorov
zvučne zneli v priestoroch školy a niekedy bolo veľmi ťažko
rozhodnúť, kto je lepší.
Avšak naša porota zložená z pani učiteliek z prvého i z
druhého stupňa rozhodla takto:
V 1. kategórii súťažili žiaci 2. a 3. ročníka:
• 1. miesto: Daniel Noskaj (3.A),
• 2. miesto: Tobias Prokopec (3.B),
• 3. miesto: Dáša Šáteková (3.A).

V 2. kategórii súťažili žiaci 4. a 5. ročníka:
• 1. miesto: Adela Židuljáková (5.A),
• 2. miesto: Martin Hotár (4.A),
• 3. miesto: Laura Szaboóvá (4.B).
V 3. kategórii súťažili žiaci 6. -7. ročníka:
• 1. miesto: Paulína Jankechová (6.B),
• 2. miesto: Zoja Kollárová (6.B).
Ďakujeme našim skvelým talentom, že sa venujú šíreniu
hovoreného slova a prehlbujú vzťah k slovenskému jazyku.
Dňa 15. 1. 2019 sa realizovalo okresné kolo v prednese povesti Šaliansky Maťko v Šuranoch. Našu školu reprezentovali
víťazi jednotlivých kategórií: Daniel Noskaj, Adela Židuljáková, Paulína Jankechová.
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BODUJEME V CELOSLOVENSKÝCH SÚŤAŽIACH
YPSILON – SLOVINA JE HRA
Ypsilon – slovina je hra - je zábavná korešpondenčná súťaž pre
žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra.
V stredu 12. decembra 2018 si zmeralo sily 67 súťažiacich,
z 2.- 4.ročníka 27 žiakov, z ročníkov 5.- 9. súťažilo 40 žiakov.
A že slovenčina je pre mnohých naozaj hračka, dokazujú aj
výsledky: priemerná úspešnosť žiakov na ročníkoch 2.- 4. bola
85%, 21 žiakov získalo diplom so zlatou medailou. Na ročníkoch 5.-9. bola úspešnosť 59% a 7 žiakov -5 žiakov z 5. ročníka a dvaja zo 7. ročníka - bolo ocenených zlatou medailou.

VŠETKOVEDKO

- veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími
spomedzi druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ sa i tento
školský rok uskutočnil v novembri. V súťaži bojovalo 19
187 detí z celého Slovenska.
Z našej školy sa do súťaže zapojilo 18 druhákov, 16 tretiakov a 17 štvrtákov. Spomedzi týchto 51 žiakov sa desiati zaradili medzi 2 % najúspešnejších riešiteľov Slovenska. Sú to
druháci Sofia Klimajová, Nicolas Morvay, Karol Markusek,
tretiaci Filip Žgrlík, Daniel Noskaj, Alexandra Sojková, Karla Pálešová , štvrtáci Bianka Vitková, Ema Tóthová, Damián
Marek Marko. Vyhodnotenie prišlo koncom januára a tak
žiaci k výpisu vysvedčenia dostali od Všetkovedka diplom,
zvýrazňovaciu ceruzku a víťazi vecný darček. Najhodnotnejšiu cenu vo forme krásnej encyklopédie získala Karla Pálešová z 3. A spolu s titulom a diplomom Všetkovedko školy.
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Začal sa nový rok 2019 a s ním spojené ďalšie úžasné zážitky našich detí v ŠKD. V januári
nás čakalo skvelé súťažné popoludnie v dome
kultúry spojené s návštevou knižnice. Deti si
precvičili svoje vedomosti zo sveta rozprávok.
Veľmi ich zaujal aj Čarovný klobúk, vyčarovali sme si v ŠKD množstvo hier a súťaží. Užili
sme si i rozprávkové popoludnie v kine v Podhájskej, kam deti naozaj radi chodia.
Vo februári sme boli pozrieť hasičskú
zbrojnicu, ktorá je krásne vynovená. Boli tu
vystavené naše diela, ktorými sme sa zapojili
do súťaže. Čakalo nás tu občerstvenie a sladká odmena. Nedávno sme boli i na výlete vo

hvezdárni v Hurbanove. Prehliadka a premietanie sa nám veľmi páčilo. Tešíme sa na budúcu návštevu.
Pre deti neustále pripravujeme zaujímavé aktivity, aby sa im v ŠKD páčilo
i niečo sa naučili. Čaká nás ešte karneval, prehliadka úžasných masiek a posedenie v ŠKD. Potom „hor sa“ prázdninovať.
Jarmila Žirková

LYŽIARSKY VÝCVIK
Tradičný lyžiarsky výcvik žiakov
7.ročníka sa tento rok uskutočnil od 6.
januára do 11.januára 2019. Naši lyžiari
poctili svojou návštevou lyžiarske stredisko na Táloch a ubytovaní boli v hoteli
Biela Medvedica v dedinke Bystrá.
Dlho očakávaná lyžovačka vyvolala u
niektorých žiakov priam cestovnú horúčku.
Prípravy a zháňanie potrebných vecí ukončilo nedeľné ráno na sviatok Troch kráľov,
keď ich pred školou čakal pripravený autobus. Po „nalodení“ hybaj na horňáky. Tam
ich čakal týždeň pohybu a zábavy.
Mnoho žiakov ešte na lyžiach nestálo, tak sa išlo pekne od začiatku. Najprv
spoznávali lyže, lyžiarky, svah... Vyskúšali si výstroj a pomaly začali rozcvičkou, šľapaním do svahu a spúšťaním sa
po ňom. Pridával sa takzvaný pluh atď.
Postupne všetci lyžiari chodili na vleku

a každý jeden si osvojil základy lyžovania. Samozrejme, popri lyžiarskych aktivitách mali okrem oddychu aj množstvo
večerných podujatí plných zábavy . Deti
si zasúťažili, zatancovali si a spoznávali
sa navzájom so žiakmi z iných škôl.
Lyžiarsky výcvik prebehol úspešne,
splnil svoj cieľ a to aj vďaka pani uči-

teľkám: Mgr. Márii Bokrošovej, Mgr.
Nikolete Šlahorovej a pánovi učiteľovi
Mgr. Petrovi Slovákovi - výpomoci zo
Základnej školy na Ulici SNP v Šuranoch. Poďakovanie patrí rodičom a
Združeniu rodičov pri ZŠ s MŠ K. Strmeňa v Palárikove za finančnú podporu.
Slavomíra Slivoňová

3.ROČNÍK TURNAJA V KLASICKÝCH ŠÍPKACH - PALÁRIKOVO 2019
Dňa 5.januára sa v telocvični ZŠ s MŠ K. Strmeňa uskutočnil už 3.ročník turnaja v klasických šípkach O putovný pohár.
Turnaj otvorila starostka obce Mgr. Ľubica Karasová. Turnaj
sa stáva čoraz populárnejší a stále viac ľudí sa venuje tejto
zábave /či športu?/. Svedčí o tom fakt, že sa ho v tomtu roku
zúčastnilo 34 súťažiacich. Hralo sa v 6 základných skupinách,

systémom každý s každým od 301 po 0. Poradie v skupinách
rozhodlo o nasadení hráčov do "pavúka", kde sa už hralo vyraďovacím spôsobom. Víťazom sa stal M. Čvirik, ktorý vo
finálovom dueli zdolal D. Kotiana. Na treťom mieste skončil
M.Zálešák a štvrtý bol M. Lacko.
Ivan Mančík
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Výsledky družstva dospelých na XVII.
ročníku halového turnaja o Pohár
predsedu ObFZ NZ dňa 16. 12. 2018
TJ Lokomotíva Bánov – OTJ Palárikovo 2:2
OTJ Palárikovo – ŠK Šurany B
2:2
FKM Nové Zámky – OTJ Palárikovo
1:0

g.: Kollár 2
g.: Kollár 2

Naše družstvo nepostúpilo zo skupiny. Víťazom turnaja sa stal
FKM Nové Zámky.

Zimný halový turnaj o Pohár predsedu
ObFZ v kategórii mladších žiakov U 12
dňa 2. 2. 2019
OTJ Palárikovo – ŠK Tvrdošovce
OTJ Palárikovo – OŠK Lipová
TJ Nová Vieska – OTJ Palárikovo

3:1 g.: Jurík 2, Ďurica
0:5
2:0

V C skupine naši mladší žiaci obsadili 3. miesto a nepostúpili.
Víťazom turnaja sa stal FKM Nové Zámky.

STOLNÝ TENIS - VII. liga OSST Nové Zámky
12. kolo 12.1. Palárikovo – Vlkas B
4:14 (Hlavačka 2, Šimo–
Svrček 1, Mančík 1)
13. kolo 18. 1. Štúrovo C – Palárikovo 18:0
14. kolo 26. 1. Palárikovo – Svodín
15:3 (Kleman 2, Tomšík
4,5; Šimo-Svrček 4, Mančík 3,5; Šiška 1)
15. kolo 3. 2.
Mužla B – Palárikovo
13:5 (Kleman 2, ŠimoSvrček 1, Tomšík 1, Hlavačka 1)
16. kolo 9. 2.
Palárikovo – Mužla C
9:9 (Kleman 3,5; ŠimoSvrček 3,5, Mančík 2, Hlavačka)

OSST NOVÉ ZÁMKY - 7. LIGA, MUŽI 2018/2019
Tabuľka súťaže po 16. kole – základná časť

Zá- Vý- Remí- PreSkóre Body
pas hry
zy
hry
MŠO Štúrovo C
15 13
1
1
204:66
42
ŠK Vlkas B
14 11
1
2
182:70
37
Zemné/Komoča B
14 11
0
3
157:95
36
Družst. Dvory n/Ž B
14 10
0
4
155:97
34
Družstevník Pribeta A 14 10
0
4
155:97
34
TJ Mužla B
15
7
0
8 134:136 29
ŠK Radava A
15
4
1
10 102:168 24
TJ Mužla C
14
4
1
9 100:152 23
OTJ Palárikovo A
15
3
2
10 102:168 23
TTC N. Zámky F
14
2
0
12 77:175
18
STO Svodín A
14
1
0
13 54:198
16

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

ROZPIS FUTBALOVÝCH ZÁPASOV
JARNEJ ČASTI SEZÓNY 2018-2019
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Dospelí VII. liga ObFZ NZ
17. 3. 15:00
Palárikovo – Podhájska
24. 3. 15:00
Štúrovo B – Palárikovo
31. 3. 15:00
Palárikovo – Pozba
7. 4. 15:30
Bardoňovo – Palárikovo
14. 4. 15:30
Palárikovo – Rastislavice
21. 4. 16:00
Jasová – Palárikovo
28. 4. 16:00
Palárikovo – Gbelce
5. 5. 16:30
Nána – Palárikovo
12. 5. 16:30
Palárikovo – Komoča
19. 5. 17:00
Palárikovo – Čechy
26. 5. 17:00
Palárikovo – Kolta
2. 6. 17:00
Radava – Palárikovo
9. 6. 17:00
Palárikovo – Strekov

Dorast VI. liga D U19
ObFZ NZ
15. kolo16. 3. 15:00Palárikovo – Nána
16. kolo 23. 3. 15:00
Šurany B – Palárikovo
17. kolo 30. 3. 15:00
Palárikovo – SDM Dominik NZ B
18. kolo 6. 4. 15:30
Palárikovo – Semerovo
19. kolo 13. 4. 15:30
Andovce – Palárikovo
20. kolo 20. 4. voľno
21. kolo 27. 4. 16:00
Mojzesovo – Palárikovo
22. kolo 4. 5. 16:30
Nána – Palárikovo
23. kolo 11. 5. 16:30
Palárikovo – Šurany B
24. kolo 18. 5. 16:30
SDM Dominik NZ B – Palárikovo
25. kolo 25. 5. 17:00
Semerovo – Palárikovo
26. kolo 1. 6. 17:00
Palárikovo – Andovce
27. kolo 8. 6. Voľno
28. kolo15. 6. 17:00Palárikovo – Mojzesovo
Starší žiaci
12. kolo 30. 3.
13. kolo 6. 4.
14. kolo 13. 4.
15. kolo 20. 4.
16. kolo 27. 4.
17. kolo 4. 5.
18. kolo 11. 5.
19. kolo 18. 5.
20. kolo 25. 5.
21. kolo 1. 6.

IV. liga U15
ObFZ NZ - skupina B
12:30
Tvrdošovce – Palárikovo
13:00
Palárikovo – Dvory nad Žitavou
13:00
Bešeňov - Palárikovo
13:30
Veľký Kýr – Palárikovo
13:30
Palárikovo – Bánov
14:00
Veľké Lovce – Palárikovo
14:00
Andovce – Palárikovo
14:30
Palárikovo – Tvrdošovce
14:30
Dvory nad Žitavou – Palárikovo
14:30
Palárikovo – Bešeňov

Mladší žiaci VI. liga U 12 ObFZ NZ - skupina C
12. kolo 30. 3. 10:00
Tvrdošovce – Palárikovo
13. kolo 6. 4. 10:00
Palárikovo – FC Union NZ
14. kolo 13. 4. 10:00
Komoča – Palárikovo
15. kolo 20. 4. 10:00
Veľký Kýr – Palárikovo
16. kolo 27. 4. 10:00
Palárikovo – Bánov
17. kolo 4. 5. 10:00
Zemné – Palárikovo
18. kolo 11. 5. Voľno
19. kolo 18. 5. 10:00
Palárikovo – Tvrdošovce
20. kolo 25. 5. 10:00
FC Union NZ – Palárikovo
21. kolo 1. 6. 10:00
Palárikovo - Komoča
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