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CENA 0,70 €

· LETNÉ INVESTIČNÉ AKTIVITY ·
VYNOVENÁ HASIČSKÁ ZBROJNICA

VÝSTAVBA NOVEJ TRIEDY MŠ

Schválený projekt rozšírenia kapacít MŠ sa začal realizovať. V priestoroch terajšej MŠ sa vybuduje nová trieda s príslušným vybavením. Súčasťou stavebných prác je i výmena
časti okien v átriu a vybudovanie detského ihriska. Celkové
náklady na realizáciu diela sú v hodnote 200 tisíc eur. Predpokladaný koniec výstavby bude v októbri t. r.

Vďaka úspešnému projektu podaného na MV SR a prispeniu obce sa podarilo ukončiť rekonštrukčné práce na obnove
hasičskej zbrojnice a budovy Technických služieb obce. Celkové náklady na túto investíciu boli 37 000 eur.

ĽUDOVÍTOV – NOVÝ ZBERNÝ DVOR

PRIBUDLO ĎALŠÍCH OSEM KAMIER

Palárikovo má viac ako dvojnásobné množstvo kamier v
porovnaní s okresným mestom. K doterajším tridsiatim štyrom pribudne ďalších osem. Verím, že budú dobrou prevenciou pred poškodzovaním majetku, krádežami, znečisťovaním
prostredia a pod. Zrejme však bude musieť pribudnúť ešte
jedna kamera, nakoľko neznámy „nešťastník“ sa snažil podpáliť nádherné plastiky v novovybudovanom parčíku Gabriela
Paulíka pri kostole. Strašné!!!
Napriek tomu, že areál bývalej ŽV PD na Ľudovítove ešte
nie je kompletne v majetku obce, postupne sa adaptuje na
novú prevádzku. V tomto období v jeho areáli pribudnú nové
mechanizmy, kontajnery a mostová váha na váženie kamiónov
a prepravovaných materiálov. Po dvojročnom období zložitého verejného obstarávania na dodávku jednotlivých súčastí
projektu obec získa inventár schváleného projektu v hodnote
takmer 700 tisíc eur s 5 % spolufinancovaním. Nutné je vyčleniť z rozpočtu obce i ďalšie finančné prostriedky, aby sa
mohol sfunkčniť NOVÝ ZBERNÝ DVOR – medzi súčasné
prioritné úlohy na Ľudovítove patrí oživenie elektriny a ďalších sietí, zakúpenie lisu, zriadiť sociálne zázemie pre zamestnancov, osvetlenie areálu, dobudovať prevádzkovú triediacu
a lisovaciu miestnosť, kúrenie, zavedenie internetu, obstaranie
základného nábytku do kancelárie a pod.

SAMOSPRÁVA
PRÍSTREŠOK PRED DOMOM SMÚTKU A
OPRAVA CHODNÍKA NA CINTORÍNE

Opodstatnená požiadavka verejnosti - prístrešok pred domom smútku a
oprava chodníka na cintoríne prichádza do realizácie. V súčasnom období sa
hľadajú dodávatelia obidvoch stavieb. Po ukončení výberového konania
na dodávateľa sa začne s
plánovanou výstavbou. S
ukončením prác rátame v mesiaci október.

Taktiež po takmer dvadsiatich rokoch od prestavby bývalej
MŠ na Hviezdoslavovej ulici na nájomné byty bolo potrebné
vymeniť aj celý systém elektronického vrátnika – zvončeky
s telefónmi v jednotlivých bytových jednotkách. Náklady na
realizáciu výmeny celého zariadenia presiahli výšku 2 500 eur.

NOVÉ DETSKÉ IHRISKO NA KERESTÚRI

pribudne v jesenných mesiacoch, nakoľko obec uspela v
podanom PROJEKTE vo výzve MVSR. Uskutočnená revízia
detských ihrísk nariadila staré, nevyhovujúce a nebezpečné
prvky odstrániť a nahradiť ich novými.

NOVÉ SMETNÉ KOŠE A DOPRAVNÉ ZNAČENIE
V snahe udržať v obci čistotu naše technické služby osadili
v obci osem nových smetných košov. Taktiež bolo vymenené
dopravné značenie pred železničným priecestím na Ľudovítove.

KOMPOSTERY PRE KAŽDÚ DOMÁCNOSŤ
To je názov úspešne podaného
PROJEKTU v rámci eurofondov v
hodnote cca 140 tis. EUR.
V tomto období končí verejné obstarávanie na dodávateľa komposterov a v priebehu jesenných mesiacov
budú dodané do domácnosti, ktoré o
ne prejavia záujem.

HAVÁRIJNÝ STAV VÝDAJNÉHO MIESTA
ŠKOLSKEJ KUCHYNE ODSTRÁNENÝ

ÚDRŽBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV
Dva týždne trvalo
odstránenie poškodení po havárii vodovodného systému
s množstvom vytečenej vody v bytovom dome na Hlavnej ulici. Celkové
náklady na odstránenie tejto chyby a
výmenu podlahovej
krytiny v poškodenom byte dosiahli
výšku 2 300 eur.
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Počas prázdnin sa podarilo
vymeniť stenu s výdajnými
okienkami stravy v školskej
jedálni.
Stará, pôvodná stena javila vážne známky poškodenia, následkom čoho by bola
ohrozená hygiena školského
stravovania.

SAMOSPRÁVA
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PALÁRIKOVO UZNESENIE ČÍSLO 36/190628
I.
Obecné zastupiteľstvo správu o činnosti obecnej rady od
22.marca 2018 do 28. júna 2018 a kontrolu plnenia uznesenia z
XXXIII., XXXIV. a XXXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva
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/ k o n š t a t u j e, že
- stavebná činnosť na území našej obce sa primerane rozvíja, v
intenciách platnej a aktuálnej územnoplánovacej dokumentácie,
- vzhľadom na podané sťažnosti sa zintenzívnil výkon štátneho
stavebného dohľadu,
- aj v tomto hodnotenom období je pre stavebníka Obec Palárikovo stavebným úradom Mesto Nové Zámky a opačne, čo je
potvrdené stavebným úradom v sídle kraja,
B/ s c h v a ľ u j e
správu o hodnotení plnenia úloh obce na úseku stavebného poriadku .
III.
Obecné zastupiteľstvo
A/ k o n š t a t u j e, že
-obec má spracovaný aktuálny pasportu komunikácií, t.j. máme
aktuálnu technickú dokumentáciu miestnych komunikácií v
správe obce,
-pri hodnotení stavu autobusových čakární bola vyhodnotená
plechová autobusová čakáreň na Čikoch ako neopraviteľná s
potrebou urýchlenej výmeny, táto bola vymenená v r. 2017,
-schválený technický dokument na zosúladenie dopravného
značenia so zákonom a platnou vyhláškou je potrebné postupne
reálne naplniť,
-výsadbou bolo doplnené stromoradie na miestnej komunikácii
v Ľudovítove,
-v I. polroku 2018 bola vykonaná rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka na Slovenskej ulici,
-obec vyvíja tlak na správcov cesty I/75 a III/1497 v záujme urgentného riešenia, podľa nás nebezpečnej dopravnej križovatky
na Čikoch
B/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení úloh vyplývajúcich zo zákona o pozemných
komunikáciách, podľa predlohy.
IV.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Palárikovo na roky
2018 - 2022.
V.
Obecné zastupiteľstvo k predloženému záverečnému účtu obce
za rok 2017
a/ k o n š t a t u j e , že
upravený rozpočet obce vč. Rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ k
31.12.2017 tvoril:
príjmy celkom................................................. 2 739 160,61 €,
výdavky celkom ............................................. 2 729 160,61 €.
- plnenie príjmov UP obce sa dosiahlo vo výške 2 520 519,18 €,
Kapitálové príjmy obce....................................... 16 450,00 €,
Finančné operácie obce ...................................... 169 829,62 €
bežné príjmy rozp. organizácie ZŠ s MŠ ......... 32 361,81 €,
- čerpanie výdavkov obce upraveného rozpočtu 1 499 440,51 € ,
Kapitálové výdavky obce ............................. 227 610,00 €,
Finančné operácie obce ................................ 147 081,45 €,
výdavky rozp. organizácie ZŠ s MŠ.............. 855 028,65 €.
- Hospodárenie obce ........................................... 185 971,65 €,
- Upravené hospodárenie ..................................... 175 971,65 €

- Rezervný fond obce k 31.12.2017 ..................... 25 203,80 €
- Sociálny fond k 31.12.2017 ...............................
906,09 €
- bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
Aktíva celkom .............................................. 13 257 540,40 €,
Pasíva celkom .............................................. 13 257 540,40 €,
- Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Voči bankám ................................................. 144 890,59 €,
Voči štátnemu fondu rozvoja bývania ........... 318 682,61 €,
- prehľad poskytnutých dotácií PO a FO ............
2 940,40 €,
B/ b e r i e n a v e d o m i e
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2017,
2/ výrok audítora k záverečnému účtu obce za rok 2017,
3/ hodnotiacu správu k programovému rozpočtu Obce Palárikovo k 31.12.2017.
C/schvaľuje
záverečný účet obce za rok 2017 a rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa Palárikovo,
podľa predlohy, bez výhrad.
D/ u k l a d á
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
prideliť do rezervného fondu obce čiastku vo výške 10% prebytku, t.j. ..........15 322,00 € a rozdiel finančných operácií vo
výške 22748,17 € ... spolu 38 070,17 €.
VI.
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o plnení úloh rozpočtu obce vrátane rozpočtovej organizácie ZŚ K. Strmeňa s MŠ za I. štvrťrok 2018,
podľa predlohy,
B/ b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu úloh rozpočtu obce
za I.Q.2018
C/ b e r i e n a v e d o m i e
1/ úpravu rozpočtu obce č. 1 k 31.3.2018 o poskytnuté prostriedkyzo štátneho rozpočtu:
na strane príjmov celkom o ...................................+ 72 328,96 €
a na strane výdavkov o .......................................... + 72 328,96 €
2/ úpravu rozpočtu obce č. 2 od 1.4. – 31.5.2018 o poskytnuté
prostriedky zo štátneho rozpočtu :
Na strane príjmov celkom o ...................................+ 26 340,96 €
A na strane výdavkov celkom o ..............................+ 26 340,96 €
D/ schvaľuje
1/ úpravu rozpočtu obce č.3 k 31.5.2018 podľa upravenej predlohy:
Úprava príjmov celkom ......................................... + 17 704,00 €
Úprava výdavkov bežného rozpočtu celkom ........ + 17 704,00 €
2/ úpravu rozpočtu č. 4 k 10.6.2018 podľa predlohy:
Úprava bežných príjmov celkom .......................... + 28 499,56 €
Úprava bežných výdavkov celkom ....................... + 28 499,56 €
3/ úpravu rozpočtu č. 5 od 1.7.2018 podľa predlohy:
Úpravu bežných príjmov celkom ......................... + 4 100,00 €
Úpravu bežných výdavkov celkom ...................... + 4 100,00 €
VII.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ správu o výsledkoch výchovno – vzdelávacieho procesu a
materiálno – technických podmienok Základnej školy s MŠ K.
Strmeňa Palárikovo za školský rok 2017/2018,
b/ správu o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania
materskej školy v školskom roku 2017/2018.
VIII.
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
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SAMOSPRÁVA
informáciu o plnení rozvojových úloh obce za I. polrok 2018.
IX.
Obecné zastupiteľstvo
A/ p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou v majetku obce , oddeleného pozemku parc.č. C-KN parc. č. 549/47, druh pozemku
záhrada o výmere 580 m2, podľa GP č. 12-1/2018 ,úradne overeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom
pod č. 307/18 dňa 27.03.2018
B/ s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 1 písm. c/ zákona č. 138/1990 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Palárikovo reg. C-KN parc.č. 549/47,
druh pozemku záhrady o výmere 580 m2 formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu, znaleckým posudkom, s týmito podmienkami:
- 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 nehnuteľností
C/ u k l a d á
prednostovi obecného úradu
- zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom obce Palárikovo,
- predložiť starostovi obce protokolárne vyhodnotenie predložených cenových ponúk s odporučením na rozhodnutie obecnému
zastupiteľstvu.
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. 1814/61, druh pozemku záhrada o výmere 1472 m2
B/ s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 1 písm. c/ zák.č. 138/1990 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer odpredaja nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce Palárikovo reg. CKN parc.č. 1814/61, druh
pozemku záhrada o výmere 1472 m2 formou priameho predaja
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
stanovenej podľa osobitného predpisu, znaleckým posudkom, s
týmito podmienkami:
- 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 nehnuteľností
C/ u k l a d á
prednostovi obecného úradu
- zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom obce Palárikovo,
- Predložiť starostovi obce protokolárne vyhodnotenie predložených cenových ponúk s odporučením na rozhodnutie obecnému
zastupiteľstvu.
XI.
Obecné zastupiteľstvo
A/ s ú h l a s í
s odpredajom pozemkov hodných osobitného zreteľa, podľa geometrického plánu č. 663/2017 úradne overeného 3.1.2018 pod č.
1640/17, pod transformačnou stanicou, ktorá je postavená v rámci energetickej stavby „ NA_Palárikovo TS, VNK, NNK, NNV „
Parc. č. Reg. KN LV Č. Výmera m2 Druh pozemku
zastavané
4536/50
C
3191
17
plochy a
nádvoria
zastavané
4536/51
C
3191
9
plochy a
nádvoria
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K.ú.

obec

okres

Palári- Palári- Nové
kovo
kovo Zámky
Palári- Palári- Nové
kovo
kovo Zámky

B/ s c h v a ľ u j e
uzatvorenie kúpnej zmluvy v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. , Čulenova č.6, Bratislava za odplatu
dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške 390,00 EUR.
XII.
Obecné zastupiteľstvo , po prerokovaní jednotlivých žiadostí v
komisii finančnej OZ
schvaľuje
účelové dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre nasledovných
žiadateľov:
- Rímsko-katolícka cirkev Palárikovo ..................... 1 000,00 €,
- Občianske združenie Krok s úsmevom Palárikovo 1 150,00 €,
- Občianske združenie „Naše deti Palárikova“ ......... 650,00 €,
- Poľovné združenie “Bažant Palárikovo “ ............... 700,00 €,
- Ranč Mohykán Palárikovo ...................................... 500,00 €.
XIII.
Obecné zastupiteľstvo
A/ s ú h l a s í
s návrhom starostu obce na výmenu výdajného okna v školskej
jedálni a s výstavbou prístrešku a rekonštrukciou komunikácie v
novom cintoríne
B/ ž i a d a
cenové ponuky predložiť na odsúhlasenie obecnému zastupiteľstvu.
V Palárikove 28.06.2018
Mgr. Jozef Derňár,
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
PALÁRIKOVO
UZNESENIE ČÍSLO 37/180730
I.
Obecné zastupiteľstvo
A/ p r e r o k o v a l o
návrhy na úpravu rozpočtu obce č. 6 a č. 7, podľa predlohy,
B/ b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra k úpravám rozpočtu obce č. 6 a č. 7
C/ b e r i e n a v e d o m i e
úpravu rozpočtu obce č. 6 od 1.6. do 30.06.2018 o poskytnuté
prostriedky
zo štátneho rozpočtu a prijatý úver , podľa predlohy:
na strane príjmov celkom o .................................+ 222 827,68 €
a na strane výdavkov o ........................................ + 222 827,68 €
D/ schvaľuje
úpravu rozpočtu obce č.7 k 30.06.2018 podľa predlohy:
úprava príjmov celkom ....................................... + 35 995,00 €
úprava výdavkov bežného rozpočtu celkom....... + 35 995,00 €
E/ o d p o r ú č a
zabezpečiť výmenu čela kukavozidla v hodnote 10.330,00 € bez DPH.
V Palárikove 30.07.2018

Mgr. Jozef Derňár,
starosta obce

Dom kultúry v Palárikove oznamuje rodičom a
deťom, že ponuka krúžkov a kurzov v školskom
roku 2018/2019 a dátum zápisu budú zverejnené
začiatkom mesiaca september 2018 na informačnej
tabuli v dome kultúry, na internetovej stránke
obce a konkrétne informácie budú podané aj
prostredníctvom miestneho rozhlasu.

SAMOSPRÁVA
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Na základe veľkého záujmu zo strany občanov obnovujeme spoločenskú
rubriku v rozsahu: narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie.
Narodili sa:
Zuzana Kočiová
Milan Hanzlík
Hanka Hanzlíková
Vivien Vitková
Nikolas Sucharda
Jakub Vančo
Ema Furuglášová
Emma Hausleitner
Dominik Bednár
Sebastian Foltin
Xénia Šemrincová
Adela Banyárová
Marcus Šrámek

Uzavreli manželstvo:
Martin Tatay – Klaudia Orelová
Martin Morvay – Simona Hercegová
Kristián Slobodník – Žaneta
Pečimúthová
František Trandžík – Terézia
Hozlárová
Peter Milý – Zdenka Hurajová
Matúš Solár – Andrea Malíková
Marian Valent – Lenka Tóthová
Vladimír Mišák – Denisa Pintérová
Boris Čejka – Lucia Dušová
Marek Lenčéš – Miroslava Lachová
Jozef Révai – Miroslava Semešová
Ivan Botta – Dominika Závodská
Rozlúčili sme sa:
Anna Partlová
Katarína Hlozáková
Zuzana Gulbišová
Štefan Valášek
Jozef Krajča

OPTICKÝ INTERNET OD SPOLOČNOSTI
OBECNÉ SIETE ONEDLHO AJ V PALÁRIKOVE
Spoločnosť Obecné siete, ktorá je jednou z najväčších spoločností v nitrianskom regióne zaoberajúcich sa poskytovaním
dátových služieb a vysokorýchlostného optického internetu v
súčinnosti s televíznym digitálnym vysielaním, začala po vybudovaní kamerového systému s budovaním svojej optickej siete aj
v obci Palárikovo.
Jedným z hlavných cieľov je vytvorenie širokej dostupnosti
vysokorýchlostného internetu prostredníctvom vlastnej optickej
siete, ako aj rádiového prenosu dát v tých oblastiach, kde doteraz
nebola vybudovaná sieť. Rýchlosť optického internetu v sieti je
až do 1000 Mbit/s, pričom je dátovo a časovo neobmedzený.
Jeho obrovskou výhodou je jeho stabilita a synchrónny prenos, čo znamená, že rýchlosť sťahovania aj odosielania je rovnaká.
Ako už bolo spomenuté v úvode, je tiež prevádzkovateľom
digitálneho televízneho vysielania, pričom využíva štatistický
multiplex kódovaný pomocou systému PANACCESS. Kódovanie a štatistický multiplex je prevádzkovaný na HW zariadeniach spoločnosti. Ide o technológiu, ktorá ponúka optimálne
prispôsobenie kvality vysielaného programu jeho nárokom. Na
odkódovanie TV programov klient obdrží dekódovací modul
PANACCESS a v prípade absencie dekódovania HD programov,
alebo ak TV prijímač nemá CI slot na dekódovací modul, je tu
možnosť zakúpenia Set-top-boxu, v ktorom je integrovaný spomínaný dekódovací modul.
Aktuálne spoločnosť Obecné siete ponúka široké spektrum
televíznych programov, ktoré sú tematicky rozčlenené do TV
balíčkov. Každý zákazník má tak možnosť si vybrať k základnému balíčku, ktorý dostáva ako bonus k internetu ZADARMO, ktorýkoľvek z ponúkaných balíčkov a môže ich ľubovoľne kombinovať. Obrovským plusom je, že službu TV je možné
zriadiť až na 4 TV prijímačoch v rámci jednej domácnosti,
čo znamená, že klient platí len jeden mesačný poplatok pre
všetky TV prijímače v domácnosti. Ďalšou výhodou je sedemdňový televízny ARCHÍV, ako aj MOBILNÁ APLIKÁCIA
PANACCESS pre SMART telefóny a tablety s operačným systémom Android a IOS.
Spoločnosť Obecné siete zriadila pre vás klientske centrum
v Nitre, v nákupnom centre N-Centro, Akademická 1651/1A,
kde vám pracovníci ochotne podajú bližšie informácie a uzatvoria s vami zmluvu.
V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností môžete volať na
t.č. 0917 722 122, 0917 222 111.
Podrobnejšie info na www.obecnesiete.sk.

Magdaléna Kovačiková
František Valachovič
Mária Viteková
Františka Vagyovská
Alexander Ölvecký
Štefan Almáš
Anna Učňová
Jolana Szabová
Alžbeta Mrvová
Helena Piklerová
Jozef Banás
Helena Petrášová
František Kutruc
Mária Kodadová
Janka Tatayová
Magdaléna Ondrejkovičová
Júlia Hlavačková
Július Markusek
Mária Viteková,
matrikárka

MILÍ SPOLUOBČANIA,
V najbližších mesiacoch príde k vyvrcholeniu ďalšej etapy
skvalitnenia nakladania s odpadmi. Cieľavedome postupnými
krokmi sa dopracovávame k sprofesionalizovaniu jednotlivých
činností. Zberný dvor na Štefánikovej ulici bude presťahovaný
na Ľudovítov na podstatne väčší priestor.
V novej prevádzke je potrebné uskutočniť stavebné úpravy,
napojiť objekty na rozvod elektrickej energie, vybudovať
triediareň, zrepasovať sociálne zariadenia a najmä kúpiť
väčší výkonnejší plnoautomatický samoviazací lis na vytriedené komodity.
V októbri očakávame dodávku nových strojov a zariadení
– produkt úspešného projektu z Eurofondov. Konečne sa dočkáme tak potrebného
-teleskopického manipulátora s príslušenstvom: - lopatou s
pridržiavačom, paletizačnými vidlami, veľkoobjemovou
lopatou,
-nákladného vozidla - hákového nosiča kontajnerov s hydraulickou rukou,
- kontajnerového prívesu,
- výkonného drviča drevného odpadu,
- ramena na mechanickú úpravu biologicky rozložiteľného
odpadu,
- kontajnerov 15m3 a 25 m3,
- píslušenstva k traktoru VALTRA - lyžicu s pridržiavačom a tzv. lyžicu 4 v 1,
- cestnej váhy.
Uvedené zariadenia pomôžu zjednodušiť, zrýchliť a najmä
skvalitniť poskytované služby.
Súčasťou projektu je infokampaň. Brožúrky o kompostovaní a triedeném zbere, ktoré sú už vyhotovené, budú distribuované do jednotlivých domácností v čase dodávky strojov
a zariadení.
Cieľom je na Ľudovítove sprevádzkovať kompostáreň a
spracovanie drobného stavebného odpadu. Všetky aktivity
nakladania s komunálnymi odpadmi sa budú realizovať „pod
jednou strechou“.
Ďalším krokom vyplývajúcim z legislatívy je zabezpečiť domácnosti kompostérmi na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Obci boli schválené finančné prostriedky na
kúpu kompostérov v rámci ďalšieho projektu z Eurofondov.
Po zrealizovaní všetkých administratívnych a právnych úkonov Vás budeme včas informovať o mechanizme ich distribúcie do jednotlivých domácností.
Ing. Iveta Markusková
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PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI PALÁRIKOVA
· IVETA MARKUSKOVÁ ·

Zanietená ekologička, pracovníčka
obecného úradu a predovšetkým Palárikovčanka telom i dušou.
Iveta Markusková, manažérka zberovej spoločnosti, sa venuje ekológii,
ochrane životného prostredia a najmä
triedenému zberu komunálneho odpadu
v našej obci mnoho rokov a s veľkými
úspechmi. Ako hovorí – veľmi ju bavila
chémia, preto absolvovala vysokoškolské štúdium na SVŠT, chemicko-technologickej fakulte UK v Bratislave. Popritom študovala pedagogiku a psychológiu.
Zdá sa, že nič z toho nevyužíva vo svojej
praxi. Opak je však pravdou. Poznatky
z chémie využíva pri rozpoznávaní materiálov, najmä širokej vytriedenej plastovej frakcie. No a pedagogika spolu s
psychológiou sú nevyhnutné v jej práci s
ľuďmi. Do samosprávy prišla pracovať
so zámerom pomôcť majetkovoprávne
vysporiadať pozemky v obci. Spomína,
že vďačí za to, že mohla pracovať na
Registri obnovenej evidencie pozemkov.
Bola to nádherná práca s najúžasnejším
zohratým tímom externých pracovníkov.
V priebehu roka sa podarilo vysporiadať
pozemky cca pre 85 žiadateľov. Niekedy mimoriadne zložité veci.... Hovorí:
„Práca bola fakt zaujímavá. Stačilo povedať parcelné číslo a vedeli sme, aké
charakterové črty a hlavne dôvody správania majú dedičia pôvodných vlastníkov jednotlivých parciel. Ku každej
parcele sa vzťahuje špecifický príbeh,
jedinečná rodová história....“
Popri majetkovoprávnej agende mala
na starosti životné prostredie. Spomína:
„Jedna skvelá práca skončila a začala
druhá“. A tak s podporou svojho zamestnávateľa a so svojimi kolegami začali
pomalými krôčikmi, ale o pár rokov s
uznaním a s výbornými výsledkami separovať komunálny odpad. Jej snaha
bolo ocenená aj úspešnými projektmi, s
ktorými práca v separácii napredovala,
niekedy sa zdá, míľovými krokmi. UrčiDotačné prostriedky

Rok

RECYKLAČNÝ FOND

2003

RECYKLAČNÝ FOND

2004
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2006
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te k tomu prispel aj jej pozitívny prístup
k práci a zanietenosť.
Práve pre úspechy s triedeným
zebrom sme ju požiadali o rozhovor do
Našich novín.

Ivetka, kedy si sa odhodlala triediť
zber vo veľkom - v obci, teda ako
to všetko začalo – celá myšlienka s
triedeným zberom?
Nápad triediť odpad sa zrodil dávno ešte za starej éry. Bolo veľmi ťažké presvedčiť vtedajšie vedenie obce o zmysle
a prínose triedenia odpadu. Dominovali
argumenty, ako sa to nedá, ako je to stratové a nezmyselné aj napriek tomu, že
sme našu skládku odpadov museli uzatvoriť a všetok odpad sme začali voziť
na skládku odpadov mimo obce. Úplný
zvrat prišiel so zákonom o odpadoch,
ktorý stanovil obciam povinnosť umožniť občanom odber vytriedených komodít. A tak sa začalo. Z ničoho, s nulovými vstupmi...
Priblíž, prosím, našim čitateľom začiatky vašej práce s triedeným zberom.
Snaha bola vymyslieť čo najjednoduchší systém. Úspech spočíva v jednoduchosti, dostupnosti a ekonomickej
šetrnosti. Ak si spomínate, vrecia na vytriedené komodity boli tzv. „sisalové“,
vybavené zadarmo z firmy Encinger z
Bratislavy. Zdarma ich vozil Ing. Drgon,
resp. p. Benko. Začali sme zbierať najprv 4 zložky – papier, sklo, PET fľaše,
železný šrot. Postupne, ako pribúdali spracovatelia, sme rozširovali škálu
zbieraných komodít o tetrapaky, fólie,
tégliky od jogurtov, ramy, elektroodpad,
pneumatiky, zmesné plasty, žiarivky, tlejivky, autobatérie a napokon jedlé oleje
a tuky... Odberatelia nám zdarma prepožičiavali kontajnery a na vlastné náklady
ich odvážali na spracovanie. Predali sme
doslova všetko. Za vyzbierané zložky
sme dostávali nárokovateľný príspevok
Názov pomoci

z Recyklačného fondu a zároveň sme
získali financie z predaja komodít. Dnes
je situácia iná. Zákonom je stanovená
povinnosť používať plastové vrecia farebne rozlíšiteľné...Všetky prevádzkové
náklady sú hradené tzv. organizáciami
zodpovednosti výrobcov. Komodity
sú teda ich vlastníctvom. Zmeny však
pomohli naštartovať systém na vyššiu
úroveň. Postupne prijímame do trvalého pracovného pomeru osvedčených
zamestnancov. Dnes je nás celkom 13.
V priebehu ďalšieho obdobia by sme
radi tento kruh rozšírili. Postupne sa tiež
skvalitňovala práca vďaka novým strojom a zariadeniam získaným z výstupov
úspešných projektov...
Kto bol spriaznenou dušou v tvojej
práci? Kto ti najviac pomohol?
V prvom rade treba povedať, že táto
práca a najmä jej výsledky sú o nás všetkých. Vďaka patrí všetkým obyvateľom
Palárikova za pochopenie a snahu!
Bez internej pomoci by sme sa nepohli
ani o krok. Obrovský podiel na úspechu
nesie hlavne p. starosta Derňár. Vždy bol
oporou a nikdy o veci nepochyboval.
S úctou a veľkou vďačnosťou môžeme len spomínať na zosnulú Mariku Ištenešovú, ktorá celým svojím bytím patrila práci zberného dvora. Vždy urobila
v našich očiach aj nemožné...
Silnou oporou boli a sú miestni podnikatelia ktorí v minulosti pomohli úplne
nezištne – Ing. Drgon st., pán Benko, bývalá pekáreň Mederanka, PD Palárikovo...
A veľa skvelých ľudí, ktorí zabezpečovali
odbyt materiálu na ďalšie spracovanie.

Kedy si získala prvé peniažky prostredníctvom veľkého projektu?
Od r. 2003 máme za sebou 5 úspešných projektov. Tri boli podporené Recyklačným fondom, dva projekty boli
financované zo štrukturálnych fondov
EÚ. V podstate sme získali veľmi slušný
majetok do vlastníctva obce.
Suma

Podpora triedeného zberu: kúpa dvojkomorového malého lisu a výstavbu prvého
395.000 SK
boxu na zbernom dvore.
Podpora triedeného zberu – II. etapa: rekonštrukcia regionálneho zberného dvora,
5,808.000 SK
generálna oprava vozidla LIAZ, kúpa prívesu, vysokozdvižného vozíka.
9,400.000 SK
OPATRENIE 2.3
50% NA
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva – kúpa vozidla AVIA
POKRYTIE
s prívesom a hydraulickou rukou, výkonnejšieho 10 t lisu, nízkozdvižného vozíka s
KOMPOST.
digitálnou váhou, drviča plastov, traktora VALTRA, drviča bioodpadu JUNKARRI,
PROGRAallu triediacej drviacej lyžice, triediacej linky.
MU
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PRÍSPEVOK Z RF + ZDROJE
Z PREDAJA KOMODÍT

ŠTRUKTURÁLNE FONDY
ŠTÁDIUM REALIZÁCIE

2008
2015
2016

2017

Dobudovanie infraštruktúry OH - kúpa vozidla s lineárnym stlačovaním, recyklač6,644.000 SK
né hniezda na zber skla, papiera, kovových obalov a plastov
§64 zákona o odpadoch
10.000 €
Kúpa – reťazového nosiča na veľkokapacitné kontajnery za traktor VALTRU
§64 zákona o odpadoch
23.000 €
Kúpa vozidla IVECO EUROCARGO s hydraulickou plošinou
Operačný program „Kvalita životného prostredia“- Intenzifikácia triedeného
zberu komunálnych odpadov. Bude predstavovať: Nákup hnuteľných vecí na
podporu triedeného zberu – teleskopický manipulátor, hákový nosič kontajnerov s
hydraulickou rukou, kontajnerový príves, drvič drevného odpadu, kontajnery s ob644.761,84 €
jemom 15 m3 (10 kusov) a 25 m3 (18 kusov), lyžica s pridržiavačom, lyžica 4 v 1,
mostná váha.
Súčasťou bude informačná kampaň za účelom zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľov riešeného regiónu.

Ktorý projekt považuješ za najúspešnejší?
Všetky podporené a realizované projekty považujem za rovnako dôležité.
Každý jeden znamenal posun dopredu.
Ostáva len obrovská vďačnosť za fakt,
že sa to vždy podarilo.
Mala si nejaký vzor, vzorovú obec,
podľa ktorej si chcela tvoriť svoj ideál triedenia?
Konkrétny vzor nebol – boli sme medzi prvými. Ideál neexistoval, len „zdravý sedliacky rozum“, silný zámer, úsilie
a silná viera v skvelú vec. To bola a je
hnacia sila. Veľmi intenzívne sme však
spolupracovali a spolupracujme s neziskovou organizáciou Priatelia zeme,
ktorí mali vynikajúcu skúsenosť najmä
s osvetovou prácou. Pomohli nám pri
environmentálnych
informačno-propagačných aktivitách. Skôr my sme sa
stali vzorovými. Uskutočnili sa tu celoslovenské stretnutia pracovníkov odpadového hospodárstva, celoslovenské
stretnutia aktivistov, frekventovanými
boli návštevy starostov obcí takmer z celého Slovenska, samospráv z Čiech, Maďarska, Talianska, Chorvátska, Srbska a
Veľkej Británie. O našom jednoduchom
systéme a jeho výstupoch hovorí mnoho štúdií propagovaných Bruselom, Európskou úniou, ktoré boli preložené do
šiestich svetových jazykov. V súčasnosti
by mal triedený zber fungovať v každej
obci. Takže nič mimoriadne. Boli sme
len medzi prvými...
A čo tvoji najbližší – podporovali ťa
pri práci?
Je to jeden z predpokladov úspechu.
Rodina je základ. Alfa a omega. Bez
podpory rodiny sme stratení!!! Navyše,
iné im neostávalo...
Myslíš, že separácia odpadu v Palárikove bola úspešná a ako je to so
separáciou dnes?
Kvalitatívne aj množstevné ukazovatele triedenia boli vždy na vysokej úrovni. Zabezpečujeme triedený zber v 19 obciach regiónu. Musím povedať, že všade

sú rešpektované pravidlá spôsobu triedenia. Len u nás sa to trochu pokazilo. Najmä v kvalite. Je mnoho domácností, ktoré radi medzi vytriedené zložky schovajú
aj komunálny odpad, plienky, injekčné
striekačky, použitý zdravotnícky materiál, dokonca použitý toaletný papier či
uhynuté zvieratá. Takéto počiny sú hodné poľutovania! Aj na zbernom dvore
pracujú len ľudia, nie stroje. Každá jedna
komodita prejde na triediacej linke ich
rukami. Pracovníci vykonávajú záslužnú, neoceniteľnú, ťažkú prácu. Prosím aj
touto cestou o viac citu a ohľaduplnosti.
Aby sme zvýšili informovanosť, už
sú pripravené 2 brožúrky o triedení, ktoré budú do domácností distribuované v
septembri, resp. v októbri.

Nie sú podľa teba ľudia ľahostajní k
aktivitám či separácie, alebo celkovo k ochrane životného prostredia...?
V prevahe sú tí, ktorí ľahostajní určite nie sú. Najúžasnejší sú dôchodcovia
a mladé rodiny. Skôr nedostatky sa objavujú tam, kde nie je núdza o financie.
Stretla som sa s výrokom „Ja mám na
to, aby som si službu za odpad zaplatil.
Nemám čas smeti triediť.“ Je to odraz
obmedzeného vedomia. Prídu však deti,
vnúčatá, ktoré starších pozitívne ovplyvnia. Je to reálna skúsenosť. Chcela som
sa vyhnúť výroku „Dve generácie musia
vymrieť, aby došlo k zmene...“.
Kedysi jestvoval aj krúžok, ktorý sa venoval triedeniu. Neplánuješ ho obnoviť?
Deti, žiaci, študenti budú mať u nás
dvere vždy otvorené. Palárikovská ekologická spoločnosť, v ktorej pracovalo
cca 55 detí, študentov zohrala neoceniteľnú úlohu najmä v začiatkoch. Pomáhali pri šírení osvety, ale i v teréne pri
prvých zberových aktivitách, zhotovovali
kompostéry pre domácnosti... Na novom
zbernom dvore plánujeme zriadiť miestnosť pre environmentálnu výchovu, enviro-aktivity práve pre tieto cieľové skupiny. Miesta bude dosť. Navyše každý rok
nás navštevujú žiaci zo základných škôl z
obcí regiónu, stredoškoláci a vysokoškoláci z Nitry a Bratislavy. Konečne aj na

tieto činnosti budú vytvorené podmienky.

Čo by si chcela zmeniť v Palárikove?
Nič a zároveň všetko. Postačí, aby
každý prioritne riešil seba samého, pracoval na vlastnej zmene a hlavne, aby
sme si všetci dôsledne zametali pred
svojimi vlastnými prahmi. A toto realizovali trvale v rámci hlavných rozvojových úloh obce...
Potom sa určite podarí nájsť väčší komunikačný priestor. Mladým dovolíme
organizovať im srdcu blízke zaujímavé
kultúrne a zábavné podujatia. Dovolíme,
aby sa rozvinuli v obci bežné podnikateľské aktivity. Palárikovu vrátime nálepku
„parková obec“ – lebo nikomu nebudú
prekážať na uliciach novovysadené stromy, kríky, nikto neukradne kvety z vysadených záhonov. Schválime si tak potrebnú cyklotrasu. Vytvoríme podmienky pre
bytovú výstavbu, pritiahneme si mladé
rodiny... Stop! Hraničí to s predvolebnými sľubmi. A to moja ambícia nie je...
Viem, že veľa cestuješ, ktoré krajiny
si navštívila a kde sa ti páčilo najviac?
V minulosti som niekoľkokrát navštívila Indiu. Síce vždy to isté miesto, ale
bolo to vzájomne prospešné a užitočné.
Kým my - ľudia zo západu - sme sa učili
od Indov spôsobu udržania vnútorného
poriadku, oni sa od nás učili vonkajšiemu poriadku.
V súčasnosti mestečko, v ktorom sme
prebývali, má právom označenie „mesto
nulového odpadu“. Nuž ako vidno, Indovia sú oveľa zdatnejší, otvorenejší a
schopnejší v učení ako my...
Čo ťa v tejto dobe dokáže najviac
potešiť?
Poteší absolútne všetko, čo pozdvihne
náladu. Napríklad aj výrok pracovníčky:
„Vedúca, dnes sme spravili 9 balíkov
PET fliaš. To je výkon !“
Našej hlavnej „separátorke“ treba zaželať mnoho úspechov v jej prospešných
a úspešných činnostiach pre našu krásnu
obec a za rozhovor ďakuje v mene čitateľov Našich novín
Slavomíra Slivoňová
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KNIŽNICA INFORMUJE...
V knižnici počas roka 2018
prebieha projekt Prednášky a
besedy pre každého pokračujú... Počas letných mesiacov júl
a august sa v knižnici každý
pondelok od 16.30 hod stretávajú záujemcovia o prednášky.
Hlavným partnerom týchto podujatí je Fond na podporu umenia.
Finančne prispieva i obec Palárikovo. Podujatia sa uskutočňujú
v príjemnom prostredí pri šálke
kávy a drobnom sladkom pečive.
Cyklus prednášok pod názvom Prevencia depresie alebo ako sa
mať so sebou a i inými lepšie je rozdelený na podtémy:1. Ja,
2. Všetko smeruje k rovnováhe, 3. Ako nás klame mozog, 4.
Všetko sa začína v hlave, 5. Kto o mne rozhoduje, 6. Vzťahová
inteligencia, 7. Partnerstvo je rovnováha, 8. Ukotvenie.
Už sa uskutočnili prvé štyri podtémy. Piata a šiesta podtéma
budú prezentované 13.8.2018 od 16.30 hod v knižnici. Záverečné dve podtémy sa uskutočnia dňa 20.802018 v knižnici o
16.30 hod. Srdečne všetkých pozývame a tešíme sa na spoločne strávené chvíle v príjemnom prostredí v kruhu ľudí, ktorí
dokážu spolu stráviť dve hodiny (lebo jednej téme sa venujeme hodinu a niekedy aj viac), lebo podujatie je veľmi zaujímavé, každý si môže zobrať rady do života - ako komunikovať,
mať seba rád, ako si spríjemniť život, aby mu bolo dobre...

Podujatia z verejných zdrojov finančne podporil Fond na
podporu umenia.
V knižnici prebieha i ďalší projekt
Nové knihy do knižnice. Postupne sú
knihy spracovávané a je možné si ich
požičať, ich nákup Z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ako hlavný
partner projektu. Finančne prispieva na nákup kníh aj obec Palárikovo z rozpočtu obce.
Do knižničného fondu pravidelne prispievajú aj naši čitatelia,
spomeniem iba niektoré mená, ostatní si neželali zverejniť svoje
mená: rod. Krajňáková, rod. Šimková, Zuzka a Juraj Košíreloví,
Norbert Režňák, Hanka Šimková...Vrúcna vďaka všetkým.
Mária Slažanská,
vedúca knižnice

Aktuálny článok k príspevku Tanečná skupina
SENIORKA úspešne reprezentovala Palárikovo v
ostatných Našich novinách 5/2018:

Naši spoluobčania mali možnosť tento takmer víťazný
tanec vidieť na oslavách obce Palárikovo, konkrétne 770.
výročia prvej písomnej zmienky o obci, 70. výročia premenovania obce Slovenský Meder na Palárikovo a 10. výročia
založenia Združenia Životnými cestami Jána Palárika, v sobotu 9. júna na ihrisku OTJ.

TANEČNÁ SKUPINA SENIORKA
PRI DOME KULTÚRY V PALÁRIKOVE
ÚSPEŠNE REPREZENTUJE PALÁRIKOVO
Tanečná skupina SENIORKA sa objavuje na scéne už
siedmy rok a môžeme s úplnou vážnosťou a hrdosťou povedať, že dámy zoskupené v tomto tanečnom telese nemajú
vek. Sú krásne, usmievavé a hoci ani jedna už dávno nemá
-násť, ani -dsať, nič to nemení na fakte, že sú úžasné.
V apríli tohto roku sa už po tretíkrát zúčastnili krajskej
postupovej tanečnej súťaži Tanečný kolotoč v Nitre a vo
svojej kategórii získali 1. miesto s postupom na celoslovenskú súťaž v modernom a módnom tanci Deň Tanca, ktorá sa
konala 15. mája 2018 v Žiari nad Hronom.
Naša SENIORKA sa umiestnila na krásnom 2. mieste s
choreografiou Eriky Galbavej a Eleonóry Kodadovej Folklór netradične v kategórii Open choreografie – Seniori.
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JÚL V DENNÍKU JDS ZO PALÁRIKOVO
PREDNÁŠKA O SPRÁVNOM SPÔSOBE
TRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Naša obec má s MŽP SR uzatvorenú zmluvu o NFP z EÚ a
ŠR na nákup strojov a zariadení na zintenzifikovanie regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov.
Predmetom projektu je nielen nákup strojov a zariadení ,
ale aj výchova k zlepšeniu triedenia odpadu a kompostovania
zelene. V tomto duchu sa pripravovali aj odborné prednášky v
obciach a školách regiónu.
Členovia našej organizácie jednoty dôchodcov sa v utorok
10.7.2018 aktívne zúčastnili zmysluplnej prednášky, ktorú pú-

tavo viedol pán Branislav Moňok podpredseda organizácie
„Priatelia Zeme – SPZ“ – čo je neziskové občianske združenie
chrániace životné prostredie, prírodu na Slovensku aj v európskom kontexte. Poskytol odborné informácie, ako sú označené
obaly, podľa ktorých znakov ich treba triediť v domácnostiach.
Najviac však zaujali názorné ukážky, ktoré osobne priniesol
a všetci prítomní si určite zapamätali, ako odpady triediť a
rozdeľovať do jednotlivých plastových vriec, aby sa nestalo,
že pre nesprávne roztriedenie nebudú zberovou spoločnosťou
prevzaté. Informoval o neustálom vývoji v spoločnosti pri
zhodnocovaní odpadov, ktoré čo do množstva z roka na rok
rastú a hlavne veľmi rýchlo napĺňajú komunálne skládky odpadov. Zodpovedal aj na otázky, prečo sa teraz niektoré druhy
obalov neodoberajú a aká je prognóza pre nastávajúce obdobie
– osobitne bolo hovorené o obaloch z jogurtov, z cestovín ale
aj o viacvrstvových obaloch z rôznych pochutín.
Samostatnou témou prednášky bolo správne kompostovanie zelene v domácnostiach. Prednášajúci podrobne vysvetlil
technologický postup pri kompostovaní zelene v domácej záhrade a následné zapracovanie kompostu do pôdy. Prítomní
ocenili informáciu, že naša obec v rámci schváleného projektu
z operačného programu Kvalita životného prostredia z kohézneho fondu, ktorého cieľom je investovanie do sektora odpadového hospodárstva, zabezpečuje nákup kompostérov, ktoré
budú ešte v tomto roku poskytnuté do jednotlivých domov na
zhodnocovanie zelene, teda na kompostovanie.
Účastníci prednášky sa v závere zhodli, že to bola dobrá
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prednáška, ktorá priniesla nové a potrebné informácie, že to
nebol zbytočne premárnený čas, ale že to bol čas naplnený
aktuálnou témou a primeranou odbornou formou prednesená
pálčivá téma našej spoločnosti.

ŠPORT JE ŠANCA NA ZMENU K LEPŠIEMU
Človek nikdy nie je dosť
starý na to, aby nemohol začať s pravidelným cvičením.
V utorok 17. 7. 2018 sa
pomaly, ale isto začali schádzať naši členovia vo dvore
bývalej materskej školy na
Poštovej ulici. Na bicykloch
či pešo, jednotlivo alebo vo
dvojici. Napriek prvotnému
ostychu sa postupne kolektív
utužil a jednotlivci sa navzájom povzbudzovali. Každý z
nás si v priebehu dopoludnia
podľa svojich síl a možností
zacvičil na jednotlivých cvičebných náradiach. Niektoré
cviky sú jednoduchšie, iné zložitejšie a potrebujú vyvinúť väčšiu silu a zapojiť viac svalov. Napriek zdravotným problémom
sme využili plánovaný čas na osobné rozcvičenie. Exteriérové zariadenie na cvičenie je určené predovšetkým pre seniorov. Čím je človek starší, tým viac je dôležitá fyzická aktivita.
Šport odďaľuje príznaky starnutia, pomáha zvládať choroby a
bolesť, dodáva energiu a pozitívnu náladu. Šport je šanca na
zmenu k lepšiemu a plnohodnotnejšiemu životu. Odporúčame

10

všetkým záujemcom o individuálne športovanie priebežne využívať predmetný fitpark.
Prostredníctvom fotodokumentácie sme si zaspomínali na
podujatia spred mesiaca. Fotografie budú dobrým archívnym
artefaktom uplynulých čias.
Spoločne sme si plánovali aktivity na nastávajúce mesiace.
Plánujeme spoločné bicyklovanie, návštevu kultúrneho predstavenia a návštevu našich priateľov – seniorov zo Skýcova.
Všetky plánované akcie budú včas zverejnené aj prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Naše športové dopoludnie sme ukončili malým občerstvením a veselým vzájomným rozhovorom.
Alžbeta Jankulárová,
predsedkyňa ZO JDS

SAMOSPRÁVA
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ZAHRANIČNÁ DELEGÁCIA V PALÁRIKOVE
Jedného dňa začiatkom leta mi zazvonil mobil a predstavil sa mi istý pán,
meno som si vtedy nezapamätal. Volal sa
Lóránd Poósz a bol z rumunského mesta
Carei. Dozvedel som sa, že delegácia z
Rumunska chce prísť do Palárikova fotiť
naše stavebné historické pamiatky, lebo
ich dvestotisícové mesto a našu obec spája spoločná história už vyše 300 rokov.
Lóránd Poósz a umelecký fotograf Dragoś Georgescu, taktiež z Carei, dokončujú štvorjazyčnú knihu o károlyiovských
stavbách v Karpatskej kotline. Meno Palárikova i moje je u nich známe, preto sa
obrátili na mňa s prosbou o pomoc.
Na území Slovenska Károlyiovci
nechali postaviť niekoľko historicky a
umelecky pozoruhodných stavieb. V
Palárikove je to klasicistický kaštieľ,
koniarne s triumfálnou bránou, drevená
vodáreň, pôvodná stará škola na Hlavnej ulici a novšia časť farskej budovy;
zo starej sýpky je vzácny pieskovcový
portál navrhnutý staviteľom Miklósom
Yblom, ktorý by sa v budúcnosti pekne
vynímal aj na nejakej novostavbe v službách obce. Vo Vlčanoch sú dva kostoly,
rímskokatolícky a kalvínsky. Veľkú časť
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nákladov na ich výstavbu a rekonštrukciu uhradili Károlyiovci. V Zemnom
je krásne zrekonštruovaná stará budova honosiaca sa názvom Dom Károlyi
Ház. To gróf Alojz Károlyi takto chcel
vyjadriť vďaku mnohým Símanom, čo
pracovali na jeho veľkostatku – nechal
im postaviť školu, ktorá po rekonštrukcii
slúži na kultúrne vyžitie potešiteľne sa
rozvíjajúcej obce. V Stupave je kaštieľ,
ktorý síce po veľkom požiari začiatkom
päťdesiatych rokov 20. storočia a nie
veľmi citlivej prestavbe už iba hmlisto
pripomína zašlú slávu rezidencie bývalého veľvyslanca v Londýne grófa Alojza Károlyiho, ale napriek tomu sa tam
predsa len zachovalo niekoľko umeleckých prvkov hodných povšimnutia.
Na moju prosbu troch rumunských
hostí v jednom zo svojich apartmánov
ubytoval pán Ing. Zoltán Černák, majiteľ úspešných poľnohospodárskych firiem, s poskytnutím všetkého, čo s tým
súvisí. Hostí som čakal pri vchode do
parku, vybavili sme všetky nutné formality s ubytovaním a potom som ich (na
ich želanie) pozval do neďalekého pohostinstva Váh, kde ocenili skvelé slo-

venské pivo. Neskôr sme sa presunuli do
pohostinstva U Petra a Pavla, kde padli
za obeť ďalšie pivá, ktorých sa rumunskí hostia nevedeli nabažiť. Ani netreba
zdôrazňovať, že sme sa rýchlo zblížili;
mali sme veľa spoločných tém.

ZO ŽIVOTA OBCE
Ráno ich v reštaurácii PoľnoSME čakali výdatné raňajky a následne to, prečo
prišli: teda práca. Prehliadka kaštieľa,
parku, koniarní, vodárenskej veže, starej
školy, kostola zvonka a farskej budovy
nám s fotením aj s mojím výkladom
trvala asi tri hodiny. Potom som sa im
ospravedlnil, čakala ma ďalšia prednáška v Malom parku. Pani učiteľka Mgr.
Slávka Slivoňová ma požiadala, aby som
žiakom povedal „čosi“ o histórii Palárikova. Priznám sa, mal som malú dušičku, lebo som sa vôbec nepripravil. Ale
pani učiteľky a deti boli milé a vnímavé,
myslím, že boli nakoniec aj spokojné
(aspoň sa mohli uliať zo školy), a taktiež aj naši spoluobčania, ktorí si prišli
nabrať artézskej vody a potom zostali na
mojej prednáške. Dúfam, že ma nebudú
hodnotiť veľmi kriticky, nakoniec mi aj
zatlieskali. O našich hostí sa medzitým
postaral pán Imrich Tóth z Hlavnej ulice.
V obedňajšej prestávke sme si urobili
výlet do bažantnice, ktorej bývalú slávu
poznajú aj v Rumunsku. Nemali sme
sprievodcu, ale Ing. Ján Danko ma kvôli
zaneprázdnenosti požiadal, aby som im
sprievodcu urobil sám, vraj „trochu“ sa
v tom vyznám...
V ďalšej etape fotenia stavebných pamiatok sme sa starobylou kompou previezli do Vlčian, tam nás už očakával
pán starosta Ing. Július Iván. V kostole
reformovanej cirkvi nám urobil historickú prednášku miestny duchovný Dr.
Pál Farkas. Hostia si nafotili objekty a

potom nás pán starosta pozval do výbornej reštaurácie Palma v neďalekom
Nedede, kde nám pripravili slávnostný
obed a pohostenie. Po obede nám pán
starosta Iván priblížil históriu aj súčasný stav obce Vlčany, v krátkosti načrtol
aj plán rozvoja. Ing. Július Iván potom
zatelefonoval starostovi Zemného Ing.
Jánovi Bóbovi, že o nejakú polhodinku prídeme. Ja som s ním už hovoril
aj predtým, iba som nevedel odhadnúť
presný čas nášho príchodu. Obec Zemné
nás privítala krásne upravenými, zeleňou a kvetmi vysadenými ulicami a cyklotrasou, ktorú im môžeme iba závidieť.
Pred obecným úradom nás očakával pán
starosta, ktorý sa nám venoval po celý
čas. Po milom privítaní hostí a odovzdaní prezentov mi Ing. Bób povedal, že on
„veľmi dobre“ pozná aj mňa, lebo pozorne sleduje moju literárnu činnosť. Čo
k tomu povedať – potešilo ma to, veď
predsa, susedná obec... Prezreli sme si
pamiatky, obnovené ulice, miestne múzeum, pamätníky. Stručne a bez zbytočných, nikomu nič nehovoriacich otrepaných fráz o svetlých zajtrajškoch, nás
skromne oboznámil s úspechmi, ktoré
v obci dokázali s pomocou európskych
fondov a svojej bezpríkladnej usilovnosti. Môžem povedať: klobúk dolu.
Naši hostia, ale aj ja sme nevychádzali z údivu, akého prijatia sa nám dostáva
od starostov susedných obcí.
Čas utekal a my sme ešte mali nafotiť
interiér nášho barokového rímskokato-

líckeho Kostola sv. Jána Nepomuckého.
Vďaka ochote organistu Matúša Hlozáka a jeho matky pani Gabiky Hlozákovej
sme všetko zvládli ešte za svetla.
Každá návšteva sa raz skončí a naši
rumunskí hostia mali naplánovanú cestu
domov. Rozhodli sa však inak. Vraj, im
je tu tak dobre, že zostanú ešte jeden deň.
Vybavili sme nocľah a poďme (!) do jasnej letnej noci na Mederi! Skončili sme
v reštaurácii U nás na móle, kde si dali
chutnú večeru a, samozrejme, niekoľko pív. Podotýkam, že ja som pil kofolu, lebo pivo mi nechutí, čo prekvapilo
mojich nových kamarátov. Vyhlásili, že
zajtra, keď budú odchádzať, kúpia si na
cestu niekoľko kofol, keď sú také dobré.
V reštaurácii U nás na móle sa nám nejaký čas venoval aj majiteľ, môj kamarát
Ferko Sedlár, ktorý po celý čas púšťal pre
našich hostí OMEGU. Bolo to od neho
milé gesto. Bárs by každý majiteľ reštaurácie bol taký ústretový k svojim hosťom.
Nastalo lúčenie, výmena čísiel mobilov
a e-mailových adries. Novým kamarátom
som musel sväto-sväte sľúbiť, že ich navštívim v Carei, vraj už sa tešia, ibaže mi
nevedia zabezpečiť kofolu, lebo u nich sa
nevyrába... Ale do Carei sa naozaj chystám. Zahraničná delegácia si z Palárikova
odniesla množstvo fotiek, niekoľko kníh
a – predpokladám – i pekné spomienky a
dobrý pocit z našej krásnej obce.
Ing. Imrich Szabó

LETNÝ TÁBOR 2018
Na letný tábor sa každý teší... Táborová hymna znela aj tento
rok v druhý júlový týždeň. V priebehu piatich dní od 9.7. do
13.7.2018 sme zažili ako každé leto krásne zážitky. Nehovoriac
o tom, aký bol o tábor záujem. Zvládnuť 60 detí je poriadna
fuška, a preto patrí veľké poďakovanie predovšetkým vedúcim.
V tomto roku sme zamierili na nové miesto a tým sa stala
Terchová. Krásne spomienky na prírodu, ale aj zábavu na chate si každý z nás uchová v srdci. Workshopy či iné aktivity,
ako napr. táborová olympiáda alebo diskotéky sa stali neod-

mysliteľnou súčasťou tábora. Každý večer sme tancovali a nesmela chýbať ani súťaž o najlepšieho tanečníka a tanečníčku.
Vozenie sa na vyhliadkovom vláčiku a pritom byť obklopený
prírodou je naozaj zážitok. Samozrejme, nemôžme zabudnúť
ani na šľapanie na zvonicu či výlet do Jánošíkových dier, kde
bolo naozaj prekrásne. Dúfame, že taký krásny a ešte krajší
tábor zažijeme aj budúce leto.
Paulína Jankechová
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POĎAKOVANIE

Účastníci letného tábora a občianske združenie KROK s
ÚSMEVOM touto cestou srdečne ďakujú za finančnú pomoc:
Obecnému úradu v Palárikove a poslancom obecného
zastupiteľstva v Palárikove, Farskému úradu Palárikovo,
rodine Dávida Jurkoviča, rodine Róberta Židuliaka.
Za sponzorské dary ďakujeme:
Penziónu Oravská horáreň, p. Magdaléne Mellenovej,
Odborovému zväzu potravinárov SR, Róbertovi Mikráňovi
– ISOCOM Bratislava, rodine Petra Tomšíka, p. Dane Kucharovej, rodine Záležákovej, rodine Jankechovej, rodine
Ščibrániovej, rodine Rusnákovej, rodine Zálešákovej.
Rodine Igora Rezdoviča ďakujeme za prepravu batožiny.
Ďakujeme tiež všetkým, ktorí nás sprevádzali myšlienkami, svojou modlitbou a inými formami podpory a neželajú si byť menovaní.
Mgr. Andrea Hlozáková,
vedúca letného tábora

KAŠTIEĽ PALÁRIKOVO
Otváracie hodiny - KAVIAREŇ
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

ZATVORENÉ
10:00 – 17:00 hod.
17:00 – 21:00 hod.
17:00 – 21:00 hod.
17:00 – 21:00 hod.
ZATVORENÉ
12:00 – 21:00 hod.

LESY Slovenskej republiky, š.p.
Poľovnícky kaštieľ Palárikovo
Sídlo firmy: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
IČO: 36038351
IČ DPH: SK2020087982
DIČ: 2020087982
Zodpovedný vedúci: Mgr. Matúš Pacelt
Tel. č.: +421 905 425 305
E-mail: matus.pacelt@lesy.sk
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KAŠTIELSKE NOVINKY
Milí Palárikovčania, dovoľte, aby sme sa vám opäť prihovorili s novinkami z prostredia kaštieľa. Ako je už dobrým
zvykom začneme náš malý článok poďakovaním, a to konkrétne obci Palárikovo.
Začiatkom júna Palárikovo oslavovalo významné jubileum,
770. výročie založenia obce. Pri tejto príležitosti som bol ako
zástupca kaštieľa pozvaný na slávnostné zasadnutie zastupiteľstva obce. Počas tejto slávnosti boli udelené viacerým osobnostiam medaily za významný prínos pre samosprávu obce a
obetavosť pri organizovaní záujmovej činnosti v spoločensko-záujmových organizáciách obce. Teší nás fakt, že medzi
ocenenými sme si svoje miesto našli aj my - „kaštieľ“.
Toto ocenenie si veľmi vážime a sme zaň vďační, uvedomujeme si, že ako významná kultúrna pamiatka obce zohrávame
dôležitú úlohu v mnohých aspektoch. Starať sa o takýto objekt
nie je jednoduché, prináša so sebou veľkú zodpovednosť a pozornosť mnohých ľudí. Mnohokrát sa len ťažko vysvetľuje,
prečo veci nerobíme tak alebo onak. Nič nie je náhodné, treba
si uvedomiť, že ani Rím nepostavili za jeden deň. Čo chceme
tým povedať? Čaka nás ešte dlhá cesta do stavu, kedy si budeme môcť povedať, že všetko je podľa našich predstáv.
Naším primárnym cieľom bolo kaštieľ otvoriť verejnosti,
to sa nám aj podarilo, a hoci v obmedzených časoch, možnosť návštevy tu predsa len je. Snažíme sa byť stále kreatívni
a inovatívni, máme plno nápadov, no hlavne pozitívny prístup,
ochotu a vôľu veci zlepšovať a meniť. V blízkej dobe otváracie
hodiny kaštieľa opäť rozšírime a pokúsime sa do programu
prehliadok zakomponovať aj nové veci.
Do tej doby ostávajú v platnosti pôvodné časy prehliadok,
každý utorok o 11:30 a o 14:00 hod. V predchádzajúcom
článku sme spomínali kaviareň kaštieľa. Bohužiaľ nedokážeme byť otvorení v časoch, v ktorých sme plánovali, nakoľko vyťaženosť zariadenia je veľká a ľudské zdroje sú značne
obmedzené. Napriek tomu bude kaviareň kaštieľa v auguste
pravidelne otvorená. Vchod do kaviarne je zo zadnej a bočnej
strany kaštieľa.
Na záver by som chcel všetkým popriať príjemný zvyšok leta.
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· COUNTRY BÁL ·

Neodmysliteľnou súčasťou letných prázdnin v Palárikove
je dobrá zábava v podobe country bálu, ktorý sa už tradične uskutočnil v areáli Ranču Mohykán. Za niekoľko ročníkov
usporiadaných na našom ranči si známe skladby tohto hudobného štýlu našli veľa priaznivcov.
Podujatie pod holým nebom sa uskutočnilo v sobotu 7. júla
2018 a na pódiu zazneli známe country skladby. Do tanca a
dobrej nálady hrala skupina Ranč zo Žarnovice. Okrem kvalitnej muziky a dobrej nálady bolo pre návštevníkov pripravené aj občerstvenie. Súčasťou bálu boli aj sprievodné akcie a
atrakcie, ako napríklad súťaž na elektronickom býkovi a western show. Zo súťaže na elektronickom býkovi si odniesli odmenu víťazi v každej kategórii, v mužskej a ženskej kategórii
bol najlepší jazdec odmenený poukážkou na vstup do Wellness
centra v Palárikove, ktorú venovala firma PoľnoSME. Vo western show predviedol skúsený cowboy triky s lasom a ukážku
žonglovania s koltami, čo malo u návštevníkov veľký úspech
a potvrdili to aj obrovským potleskom.
Toto podujatie bolo uskutočnené s finančnou podporou
obce Palárikovo a Nitrianskeho samosprávneho kraja, za čo
OZ Ranč Mohykán ďakuje a, samozrejme, poďakovanie patrí
aj priateľom ranču, ktorí pomohli pri príprave a organizácii
tohto podujatia.
Ing.Silvia Ferenczi,
predsedníčka OZ Ranč Mohykán

POZVÁNKA

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Palárikove pozýva všetkých obyvateľov do domu kultúry na
„Okresnú záhradkársku a chovateľskú výstavu“
v sobotu 15.septembra 2018 od 14.00 - 20.00hod.,
v nedeľu 16.septembra od 7.30- 20.00 hod.,
v pondelok 17.septembra – pre školy od 8.00- 16.00 hod.
Preberanie exponátov bude v piatok 14.septembra od 15.00 do
22.00 hod. a v sobotu 15.septembra od 8.00 do 12.00 hod.
Vyhlasujeme súťaž o najkrajšie jablko a hrušku okresu.
Pochváľte sa vašou úrodou. Zúčastniť sa môže každý. Vyhodnotenie bude v nedeľu o 16.00 hod. v Dome kultúry Palárikovo.
Počas nedele, ak bude dobré počasie, pripravujeme:
od 14.00 hod. výstavu domácich a exotických zvierat.
V nedeľu od 15.00 h. bude ponuka sladkých dobrôt a burčiaku
s hudobnou produkciou.
Počas celej výstavy prebieha hodnotenie návštevníkov o najlepšiu expozíciu.
Tešíme sa na vašu účasť a exponáty.
Záhradkári Palárikova
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RECEPTY

· V kuchyni pani Kalincovej ·
1. Kura na zelenine

3. Marinované bravčové kúsky

- suroviny: 1 kg kuracieho mäsa, 4 papriky, 4 paradajky, 2 cibule, 4 strúčiky cesnaku, 2 cukety, 2 kocky bujónu, soľ, mleté
čierne korenie, 4 lyžice olivového oleja,
- postup: všetku zeleninu umyjeme, očistíme a nakrájame na
menšie kúsky. Mäso umyjeme, osušíme podľa potreby vykostíme a nakrájame na menšie kúsky. Na panvici rozohrejeme olej, na ktorom speníme nakrájanú cibuľu. Pridáme mäso
a opečieme zo všetkých strán. K opečenému mäsu pridáme
všetku zvyšnú zeleninu a bujónové kocky. Osolíme a okoreníme. Zmes premiešame a podusíme do mäkka. Hotové jedlo
podávame s ryžou alebo s pečenými americkými zemiakmi.

- suroviny: 500 g bravčovej sviečkovice, 150 g kukuričného
škrobu, 2 vajcia, 1 strúčik cesnaku, 1 polievková lyžica oleja,
1 polievková lyžica kečupu a horčice, mletá červená paprika,
majorán, vegeta, soľ,
- postup: v miske zmiešame olej s kečupom a horčicou. Do základu pridáme pretlačený cesnak, papriku, majorán, vegetu,
soľ, korenie (podľa chuti). Vmiešame kukuričný škrob, vajcia a marinádu necháme chvíľu odstáť. Potom do nej aspoň
na tri hodiny vložíme naporciované mäso. Marinované kúsky
opečieme na oleji.

2. Ryba s kurkumou a ryžou
- suroviny: 400 g tresky, kurkuma, soľ, mleté biele korenie,
150 g ryže, 150 g ružičkového kelu, 1 veľká červená paprika,
2 vajcia, bylinný olej.
- postup: ryžu premyjeme, opečieme na oleji, pridáme na kocky
nakrájanú papriku, kurkumu a krátko opečieme. Zalejeme
horúcou vodou, osolíme a pod pokrievkou udusíme do mäkka.
Rybu osolíme, okoreníme a v panvici opečieme do mäkka. V
hrnci uvaríme vajce na tvrdo a v druhom hrnci v osolenej vode
uvaríme ružičkový kel. Na uvarenú ružu dáme kúsky ryby,
pridáme pokrájané vajcia a ružičkový kel. Môžeme podávať.

4. Bochníčky so syrom
- suroviny: 3 hermelíny, 5 vajec, 50 g cibule, 2 lyžice strúhanky, lyžica vegety, 100 g mäkkej salámy, pažítka, mleté čierne
korenie,
- postup: syr nakrájame, pridáme vajcia, nadrobno nakrájanú
cibuľu, strúhanku, nakrájanú pažítku, vegetu a na drobné
kocky pokrájanú salámu. Premiešame a z hmoty vytvoríme
malé bochníčky. Obalíme ich v trojobale a smažíme v
rozohriatom oleji. Podávame so zemiakmi a zeleninovou
oblohou.
Dobrú chuť želá Bc. Alžbeta Kalincová

Reštaurácia U NÁS NA MÓLE
je ideálnym miestom
na príjemné posedenie
pri vode, alebo na menšie
rodinné oslavy. Prostredie
vo vnútri reštaurácie
spríjemňujú akváriá a vonku
z terasy zase výhľad
na jazero.
Skvelé jedlo je
samozrejmosťou.
Ak by sa Vám u nás zapáčilo
a chceli by ste u nás stráviť
noc, k dispozícii je Vám náš
rodinný penzión priamo
pri reštaurácii.

Reštaurácia U NÁS NA MÓLE
Štúrova 68, 941 11 Palárikovo
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REŠTAURÁCIA: +421 908 104 258
František Sedlár: +421 905 461 258
Viera Sedlárová: +421 905 973 631

www.ubytovaniepalarikovo.sk
https://unasnamole.ikelp.com/
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· Múčniky podľa pána Sedláčka ·
- suroviny: 150 g hladkej múky, 100 g
práškového cukru, 2 vajcia, 3 PL oleja,
100 ml mlieka, 1 PDP, 4 – 5 prezretých
hrušiek, 1 vanilkový cukor na posypanie hrušiek,
- poleva: 1 vajce, 80 g masla, 1 vanilkový cukor,
- postup: 2 celé vajcia a 100 g práškového cukru vyšľaháme ručným mixérom,
kým masa nezbledne. Potom do nej
pridáme olej a mlieko a metličkou premiešame. Preosejeme múku zmiešanú
s kypriacim práškom a primiešame k
vyšľahaným vajíčkam. Metličkou mie-

šame, kým nedostaneme krásne vláčne
cesto bez hrudiek. Hrušky si očistíme
a nakrájame na plátky. Do vymastenej a múkou vysypanej tortovej formy
o priemere 23 cm nalejeme polovicu
cesta. Na cesto poukladáme v jednej
vrstve hrušky, posypeme ich 1 vanilkovým cukrom, navrch nalejeme zvyšnú
časť cesta a rovnomerne rozotrieme
a dáme piecť do rúry na 180°C na 20
min. Medzitým si v miske zmiešame
celé vajíčko s vanilkovým cukrom.
Prilejeme roztopené a vychladnuté
maslo. Koláč po 20 minútach vyberie-

me z rúry a vrch popicháme vidličkou.
Zmes vylejeme rovnomerne na koláč
viac k okrajom ako do stredu a dáme
ešte dopiecť na 20 min. Koláč podávame teplý s vanilkovou zmrzlinou.

KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV · VENČEK 2018 ·
vených. Prestávky medzi ich vystúpeniami vyplnili tanečníci
z tanečného krúžku Hlozákovcov, ktorí už hravo zvládli i zložitejšiu choreografiu.
Počas venčekového tanca chlapci dostali od dievčat symbolické venčeky a dievčatá zasa dostali malé darčeky od svojich
partnerov. A v neskorších hodinách si všetci pochutnali na výbornej torte, ktorú absolventom venovali i rozkrájali vedúci
kurzu Andrea a Matúš.
Po predvedení všetkých ukážok spoločenských tancov absolventi dostali pamätné listy o absolvovaní kurzu z rúk svojich vedúcich, ktorým patrí vrelé poďakovanie od všetkých
zainteresovaných – žiakov i rodičov.
Trinásť týždňov sa stretávali mladí ľudia, aby sa naučili
základy spoločenských tancov. Išlo predovšetkým o žiakov
ôsmeho ročníka a pár doplnených starších jednotlivcov, ktorí
im radi vypomohli.
Kurz spoločenských tancov má v Palárikove dlhoročnú tradíciu, hoci na pár rokov stagnoval. Potom sa ho ujali Matúš a
Andrea Hlozákovci a v súčasnosti už pravidelne na škole ponúkajú tanečnú výučbu každý rok. A je veľmi pozitívne, že
rodičia i deti správne pochopili potrebu vedieť sa správať na
tanečnom parkete, no i v spoločnosti.
A tak i tento rok v priebehu približne
troch mesiacov sa to učili mladí ľudia
každú nedeľu v priestoroch základnej
školy, za čo patrí poďakovanie bývalej
riaditeľke Mgr. Eve Dubcovej. Pod vedením Andrey Hlozákovej sa učili valčík, walz, mazurku, polku, čardáš, sambu, rumbu, jive, chachu, disco mazurku,
tango. Na tanečné nácviky chodili tak,
ako sa má: v šatách alebo sukni a v tanečných topánkach.
Ich niekoľkomesačná snaha vyvrcholila 23.júna 2018 a to na záverečnom
VENČEKU, na ktorom pred svojimi
rodičmi a známymi predviedli všetko,
čo sa naučili. Mnohých by ste tam ani
nespoznali – krásne oblečených a upra-
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ŠTVORLÍSTOK DEŤOM

V dňoch 24.6.2018 – 5.7.2018 sa v
rekreačnom zariadení Hotel Lomnistá
uskutočnil letný tábor pre deti zo sociálne nepriaznivého prostredia. Hotel
spolu so svojou chatovou osadou leží v
blízkosti malebnej obce Jasenie v okrese
Brezno na rozhraní prekrásnych a rozsiahlych svahov Nízkych Tatier. Tábora
sa zúčastnili deti z celého Slovenska vo
veku od 10 do 13 rokov. Tábor organizovalo Občianske združenie Štvorlístok
deťom. Hlavným vedúcim tábora bol
moderátor TV Markíza Patrik Herman.
Tábor bol o zážitkoch a zábave. Posta-

rali sa o ne táboroví vedúci, vojaci, policajti, hasiči, záchranári. Okrem zábavy
s hercami, spevákmi sa deťom venoval
tím odborníkov – lekári, psychologička.
Každé dieťa absolvovalo očné vyšetrenie
a v prípade potreby dostalo aj okuliare.
Tábor bol pre deti zadarmo a deti
odchádzali z tábora nielen s kopou spomienok, ale odnášali si aj vďaka Nadácii
Markíza materiálnu pomoc v podobe oblečenia, hygienických potrieb, školských
pomôcok a rôznych hračiek. Deti prežili
nezabudnuteľné prázdniny.

Tak aj naše štyri dievčatá - Sofia, Annamária, Vanda a Martina, žiačky našej
tunajšej ZŠ, sa zúčastnili na spomínanom tábore. Vďaka ZO Fénix Trnovec
nad Váhom budú pre nich tohtoročné
letné prázdniny celoživotným zážitkom.
Poďakovanie patrí starostovi obce
Palárikovo Mgr. Jozefovi Derňárovi za
ústretovosť, spoluprácu a za dopravu
detí do tábora a z tábora.
Koordinátori ZO Fénix –
PaedDr. Miroslava Tóthová, PaedDr.
Eva Klincková

POĎAKOVANIE PATRIKA HERMANA
Milí priatelia!
Chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za Vašu pomoc a spoluprácu!
Aj vďaka Vám prežilo 115 detí
z ťažko skúšaných rodín z celého
Slovenska nezabudnuteľných 12
dní plných zážitkov a prekvapení, vďaka ktorým mohli aspoň na
chvíľu zabudnúť na ťažké a smutné
chvíle, ktoré prežívajú doma...
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Všetky deti sa nám tento rok podarilo obliecť a obuť do
nového a domov si mohli odniesť kompletnú výbavu do školy
a rozsiahlu materiálnu pomoc, ktorá aspoň čiastočne zmiernila
ťaživú sociálnu a finančnú situáciu v rodinách, v ktorých žijú...
Bez Vás by tieto deti nič také nezažili a nedočkali by sa ani
pomoci, ktorú ich rodiny potrebujú! Ďakujem, že ste si dali tú
námahu a venovali dobrej veci svoj čas a energiu...
Ďakujem za seba aj za deti!
S úctou a pokorou
Patrik Herman

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

DEŇ DETÍ NA PRVOM STUPNI ZŠ
Po roku znovu prišiel 1. jún. Deň, kedy majú deti sveta
svoj veľký deň, Medzinárodný deň detí. Pre ne je to deň
hier, zábavy a oddychu od nekonečného učenia.
A nebolo tomu inak ani v našej škole. Žiaci sa stretli v
triedach so svojimi pani učiteľkami, vyzbrojení len jedlom a
dobrou náladou. V triedach, ktoré boli úspešné v jesennom
zbere papiera (1. A - prvé miesto a 4. A - tretie miesto), si
žiaci pochutnali za ich snahu na sladkej odmene– čokoládovej torte. Neskôr sa všetci žiaci ročníkov 1 – 4 presunuli na
dopravné ihrisko v areáli školy. Pani učiteľka A. Jančárová
v mene všetkých učiteliek deti privítala a zaželala im všetko
dobré k ich sviatku. Po príhovore sa žiaci presunuli na futbalové ihrisko, na ktorom bolo pre ne pripravených osem
športových stanovíšť. Na týchto žiaci preukazovali svoju
zručnosť napríklad v hode na cieľ, skoku vo vreci, napĺňaní

odmerného valca vodou pomocou vrchnáčikov z PET fliaš,
v kotúľaní lopty. Na každom jednom stanovišti po slnení
úlohy získali bod formou pečiatky na vopred pripravené
medaily, ktoré si žiaci sami vyrobili. Po športových aktivitách sa žiaci presunuli do svojich tried, kde boli odmenení za
splnenie športových úloh sladkou odmenou.
Vďaka sponzorskému daru od pána Lukáša Krásneho
deti dostali farebné perá a lepidlá. Po ocenení pokračovala v
triedach individuálna zábava – diskotéka, spev, sledovanie
rozprávky – kto mal na čo chuť. Deti si svoj deň dostatočne
užili.
Deti sú najväčším šťastím, sú jasným svetlom v ďalekej
budúcnosti. Dovoľme im, aby si svoje detstvo užívali v pokojnej atmosfére a v bezpečí čo najdlhšie.
Ing. Martina Rezdovičová

ROZPRÁVKOVO 2018 – DETEKTÍVI
Dva mesiace letných prázdnin je veru pre mnohých rodičov nočná mora. No u nás v Rozprávkove majú možnosť deti
stráviť dva týždne z prázdnin aktívne a hravo. Tábor je miesto,
kde deti získavajú zážitky, zažijú mnoho akcií, hier, aktivít.....
Tu sa nezabúda ani na šport a cibrenie zručností.
Aj tento rok sme už netrpezlivo čakali, kým prídu prázdniny a začne sa náš obľúbený tábor ROZPRÁVKOVO. Všetci
vieme, že čas a detstvo sa už nevráti. Preto sa snažím, aby deti
počas tábora prežili nádherné a neopakovateľné chvíle, aby
mali úžasné spomienky.

Tento rok sa tábor niesol v duchu rozprávky SHERLOCK
GNOMES. Všetci sme sa zahrali veru na riadnych detektívov.
Celý čas bol tak nabitý program, že sme ani nestihli všetko, čo
sme chceli. Tento rok sme sa naozaj riadne vybláznili. Začínali sme klasicky skladaním sľubu, prípitkom detským šampanským. Prvý deň sme sa poriadne zničili na súťažiach, hrách a
rôznych aktivitách. Tento rok sa výlety uskutočňovali vďaka
finančnej pomoci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Počas
týždňa sme šli na výlet na Gazdovský dvor do Branova, kde
sa nám osobne venoval i p. Becík. Najobľúbenejšou aktivi-
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tou bolo kúpanie sa vo wellnesse, za čo sa touto cestou chcem
poďakovať i p. Černákovi, že máme takéto skvelé možnosti.
Zavítali sme i do Hvezdárne v Hurbanove, kde bola pútavá
sprievodná prednáška a program. Oba týždne nás navštívili i
psíci pod vedením p. Blanky Lipovskej. Deti si psíkov veľmi
obľúbili, čo bolo vidno aj na spoločných aktivitách. Skúsili
si prácu so psíkmi aj samé, čo ich veľmi bavilo. Boli sme si
zajazdiť i na koníkoch v Poľno SME, s.r.o. Neobišli nás ani
naši hasiči, za čo im patrí tiež veľké ďakujem. Obidva týždne
mali p. Milan Garaj a p. Július Kováč obrovskú trpezlivosť vysvetľovať deťom všetko, čo ich zaujímalo. Predviedli deťom i
krátke ukážky, mohli si pozrieť hasičské auto, popozerať , čo
obsahuje výbava takéhoto auta. Druhý táborový týždeň sme
navštívili i veľmi obľúbené centrum ATLANTIS v Leviciach.
Deti sa dozvedeli v programe - Robotika - veľa zaujímavých
vecí, mohli si skúsiť prácu s robotmi, programovanie a na záver si užiť všetky atrakcie, ktoré toto centrum ponúka. Druhý
týždeň sme si i opekali. Počas týchto dvoch táborových týždňov sme sa veľa hrali, ako i na ihrisku, v telocvični, v parku
ale i spoločenské a didaktické hry, riešili sme rôzne kvízy, vedomostné súťaže. Boli sme i na rozprávku v DK. Nechýbali
rôzne športové súťaže, olympiáda, kreslenie na asfalt a na záver i hľadanie pokladu. Tábor sme ukončili odovzdaním diplomov, medailí a drobností v balíčku. Kolektív tábora dohliadal
na program, zábavu, ale i na bezpečnosť detí.

20

Organizácia tábora neznamená pre mňa len hru s číslami a
počtom detí... Ale znamená pre mňa možnosť vytvoriť pre deti
skutočne dobrý svet, kvalitný program, priateľstvá... Pri práci
s deťmi sa musí dbať i na osobitný prístup. Programu venujem
maximálnu pozornosť, aby mali deti nielen program, ale aby to
pre nich bol hodnotný zážitok. Hra je základ.
Čas prázdnin sa dá stráviť rôzne – zábavne, nudne, užitočne... alebo ho premrhať pred PC. Tábor dáva šancu deťom prežiť nezabudnuteľné zážitky. Každé dieťa túži po dobrodružstve
a troche voľnosti. Sebapoznávanie, rozvoj osobnosti, spolupráca, aktívny pohyb v prírode spojený s dobrodružstvom a rôznymi aktivitami... To bol náš zámer a dúfam, že bol splnený.
Deti by si mali cez prázdniny oddýchnuť, načerpať novú
silu do ďalšieho školského roka, ale predovšetkým sa obohatiť
o veľa krásnych zážitkov, spoznať nových priateľov... To je
úloha tábora, na ktorý sa dlho spomína.
Pre mňa je najväčšou odmenou, keď mi deti na tábore povedia, že je to najlepší týždeň v ich prázdninách. Keď vidím
tie spokojné tváričky, rozžiarené očká, úsmevy... Čo viac si
môžem priať? Hádam len to, aby ďalší rok bol taký skvelý, ak
nie lepší ako tento. Teším sa na vás!
Vaša Jarka Jarmila Žirková,
vedúca tábora
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ŠPORT

ROZPIS STRETNUTÍ NAŠICH DRUŽSTIEV

V JESENNEJ ČASTI SEZÓNY 2018-2019
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo

Dospelí
18.8.
26.8.
1.9.
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
13.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.
Dorast
18.8.
26.8.
1.9.
8.9.
15.9.
22.9.
29.9.
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.

VII. liga ObFZ
Podhájska – Palárikovo
Palárikovo – Štúrovo B
Pozba – Palárikovo
Palárikovo – Bardoňovo
Rastislavice – Palárikovo
Palárikovo – Jasová
Gbelce – Palárikovo
Palárikovo – Nána
Komoča – Palárikovo
Palárikovo – Čechy
Kolta – Palárikovo
Palárikovo – Radava
Strekov – Palárikovo
VI. liga
ObFZ
Palárikovo -Nána
Šurany B – Palárikovo
Palárikovo – Dominik B
Palárikovo – Semerovo
Andovce – Palárikovo
Palárikovo – Pozba
Mojzesovo – Palárikovo
Nána – Palárikovo
Palárikovo – Šurany B
Dominik B – Palárikovo
Semerovo – Palárikovo
Palárikovo – Andovce

17:00
17:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:30
14:30
14:30
14:00
14:00
14:00
14:00
10:00
16:00
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:30
14:00
14:00
14:00

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

10.11.
17.11.
Starší žiaci
26.8.
1.9.
8.9.
15.9.
22.9.
29.9.
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.
Mladší žiaci
25.8.
1.9.
8.9.
voľno
22.9.
29.9.
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.

Pozba - Palárikovo
Palárikovo – Mojzesovo
IV. liga
U15 ObFZ
Veľký Kýr – Palárikovo
Palárikovo – Bánov
Veľké Lovce – Palárikovo
Andovce – Palárikovo
Palárikovo – Tvrdošovce
Dvory n/Ž – Palárikovo
Palárikovo – Bešeňov
Palárikovo – Veľký Kýr
Bánov – Palárikovo
Palárikovo – Veľké Lovce
Palárikovo – Andovce
IV. liga U12 ObFZ
Veľký Kýr – Palárikovo
Palárikovo – Bánov
Zemné – Palárikovo

14:00
14:00

Palárikovo – Tvrdošovce
Union NZ – Palárikovo
Palárikovo – Komoča
Palárikovo – Veľký Kýr
Bánov – Palárikovo
Palárikovo – Zemné

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

10:30
13:30
13:30
13:30
13:00
13:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
10:00
10.00
10:00

Zmeny hracích dní a hracích časov sa môžu ešte zmeniť.

BLÍŽI SA 100. VÝROČIE UKONČENIA 1. SVETOVEJ VOJNY
Dňa 11.11.1918 sa ukončil veľký svetový konflikt, 1. svetová vojna. Začala sa 28. júna 1914 a odohrávala sa prevažne v
Európe, no zasiahla aj Afriku, Rusko a Blízky východ.
I v našej obci, na starom cintoríne, sú hroby padlých v tejto vojne. V súčasnom období sa technické služby obce snažia
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celý priestor hrobových miest česko-slovenských legionárov
obnoviť a vytvoriť dôstojné miesto ich posledného odpočinku.
Mgr. Jozef Derňár
starosta obce

V OBRAZOCH

770. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
70. VÝROČIA PREMENOVANIA OBCE
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