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Jesennou prírodou

Jeseň

Jesennou prírodou chodím si tichučko.
Kráčam a počúvam les.
Občas mi lístoček padne len na líčko,
šepnem: „Je to nádhera dnes.“

Slzami lístia stromy zaplakali,
červenožltá jeseň padá na perinu skál
hľa, ani sme sa nenazdali
a vietor od nás zase ďalší rok odvial.

Krása a farby úžasnej jesene,
čerstvý, svieži vzduch
sú liekom najlepším aj v tejto korone,
keď prejdem rajom lúk.

Aj jeseň žitia vie byť krásna
využi dobre každý Bohom daný deň
Možno tých dní je menej než sa nazdáš
neváhaj ani chvíľu a zlé v dobro zmeň !!!

Pozriem sa ponad park zjasneným pohľadom,
zastanem pri ceste.
Vojaci z gaštanov stojaci rad radom
volajú k odvete.
Celučkou cestičkou nahlas si rozjímam
nad touto nádherou.
A v srdci pokoj, cit hlboko ukrývam
s najväčšou pokorou.
Slavomíra Slivoňová
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Milí spoluobčania!
Investor spoločnosti Agrovýkrm a.s.,
Senica napadol rozhodnutie Slovenskej
inšpekcie životného prostredia - ústredie
podnetom na preskúmanie rozhodnutia v mimo odvolacom konaní zo dňa
26.02.2020, v ktorom Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie (ďalej ako
„MŽP SR“) zaslala námietky k jednotlivým dôvodom zrušenia druhostupňového rozhodnutia.
MŽP SR rozhodlo na základe podnetu
investora Agrovýkrm a.s. Senica v mimo
odvolacom konaní rozhodnutím zo dňa
08.09.2020 tak, že zrušilo rozhodnutie
SIŽP – ústredie zo dňa 03.10.2019. MŽP
SR sa s v rámci mimo odvolacieho konania bezvýhradne stotožnilo s námietkami
investora. Obec Palárikovo podala proti
rozhodnutiu MŽP SR dňa 08.10.2020
rozklad.
Obci Palárikovo bolo dňa 08.07.2020
doručené Upovedomenie o začatí
konania, ktorým ministerstvo oznamovalo začatie mimo odvolacieho konania
na základe podnetu Agrovýkrm a.s. zo
dňa 26.02.2020. Ministerstvo okrem upovedomenia nezaslalo obci žiadne ďalšie
informácie o obsahu podaného podnetu,
nezaslalo mu kópiu podnetu a ani jeho
prílohy na vyjadrenie. Obec z vlastného
záujmu do spisu dňa 16.07.2020 nahliadla, pričom zástupkyni obce bol k dispozícii spis k nahliadnutiu. Obec po nahliadnutí do spisu mala k dispozícii podnet
investora, na základe ktorého sa začalo
mimo odvolacie konanie na MŽP SR.
MŽP SR bolo povinné všetkým účastníkom a dotknutým orgánom nielen
oznámiť začatie konania mimo odvolacieho konania, ale bolo povinné presne a
úplne skutočný stav veci, a za tým účelom
si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Preto bolo ministerstvo povinné v
zmysle Správneho poriadku dať možnosť
účastníkom konania a dotknutým orgánom, aby sa pred vydaním rozhodnutia
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho
doplnenie.
MŽP SR však túto možnosť účastníkom
konania a ani dotknutým orgánom nedalo, nezaslalo im podklady a ani výzvu
na vyjadrenie, a tak nezistilo dostatočne
skutkový stav. Obec Palárikovo prostredníctvom zástupkyne síce nahliadla do
mimo odvolacieho spisu, avšak aktívne
využitie tohto oprávnenia nemožno považovať za rovnosť zbraní v správnom
konaní. Navyše, ostatní účastníci konania
neboli oboznámení s podnetom investora
ani s prílohami k podnetu vôbec. Tým, že
väčšina účastníkov z nich pôsobí a býva

mimo Bratislavy, nebolo pre nich nahliadnutie do spisu možné.
Navyše investor AGROVÝKRM a.s.
podal dňa 31.03.2020 podnet na Okresnú prokuratúru Nové Zámky vo veci
integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Farma ošípaných – Palárikovo
- Šándor“, ktorý v časti smeroval proti
postupu a opatreniu obce Palárikovo o
vydaní záväzného stanoviska v konaní o
vydanie integrovaného povolenia.
Obec Palárikovo sa v plnom rozsahu
pridržiava pôvodne podaného rozkladu,
ktorý dopĺňa o upovedomenie prokurátorky (prokurátorka Okresnej prokuratúry Nové Zámky podnet investora
Agrovýkrm a.s. odložila a k charakteru
vydaného záväzného stanoviska konštatovala nasledovné: „V prípade povoľovania
stavby špeciálnym stavebným úradom
všeobecný stavebný úrad vydáva v zmysle
§ 120 ods. 2 stavebného zákona záväzné
stanovisko, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí. Opatrenie obce Palárikovo z 9.8.2019
je takýmto stanoviskom všeobecného
stavebného úradu, ktorým sa overilo dodržanie podmienok územného rozhodnutia, pre účely stavebného konania, v
danom prípade, vzhľadom na charakter
stavby, pre účely integrovaného povoľovania, teda posudzoval sa súlad podkladov
pre vydanie integrovaného povolenia,
vrátane predloženej projektovej dokumentácie pre toto konanie, s podmienkami
územného rozhodnutia“.
„... Obec Palárikovo v danej veci z vlastného podnetu v priebehu konania o vydanie integrovaného povolenia prehodnotila
svoje predchádzajúce súhlasné stanovisko
podľa § 120 odsek 2 stavebného zákona,
pričom tento svoj postup vo vydanom
opatrení riadne odôvodnila.
Ako z označeného opatrenia vyplýva,
obec príslušnosť na tento svoj postup odôvodnila podstatnou zmenou skutkových
okolností, a preto nemožno obci vytknúť,
že v danej veci pri zmene stanoviska
uplatnila postup podľa § 140b odsek 3
stavebného zákona“.
Obec Palárikovo má za to, že rozhodnutie Ministerstva životného prostredia
SR zo dňa 08.09.2020 je v rozpore so zákonom aj s ohľadom na Upovedomenie
o vybavení podnetu Okresnej prokuratúry Nové Zámky.
Naďalej trváme na tom, aby odvolací
orgán rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zrušil.
No a aby toho nebolo málo, tak vám poskytnem ešte jeden „bonbónik“ zo strany
Agrovýkrmu, a. s., ktorý sme dostali
e-mailom dňa 14.10.2020 v znení:
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Vážená obec,
oznámením zo dňa 14.09.2020 ste prostredníctvom web stránky zahájili začatie
obstarávania Územného plánu obce Palárikovo. V tomto oznámení ste neurčili lehotu, v ktorej môžu dotknuté osoby uplatniť
svoje návrhy a pripomienky, a preto vám
doručíme písomnú verziu pripomienok a
podkladov v mene klienta AGROVÝKRM
a.s. budúci týždeň, z dôvodu zhromaždenia potrebných dodatočných informácií.
Plnomocenstvo na zastupovanie vám zasielam v prílohe.
V skratke naše pripomienky:
1. pochybný výber spracovateľa územného
plánu a verejného obstarávania,
2. pochybný spôsob zverejňovania na web
stránke obce,
3. pri prípravných prácach máte povinnosť
spolupracovať s klientom, nemenej mu
doručovať dokumenty,
4. zámer je v rozpore s územným plánom
regiónu – NSK,
5. zámerný a cielený zásah do práva vlastniť majetok klientom AGROVÝKRM a.s.,
6. zámerný a cielený zásah do práva na
podnikanie klienta AGROVÝKRM a.s.,
7. chaotické správanie obce Palárikovo,
8. zjavné zneužitie práva a úradnej moci
obcou Palárikovo,
9. porušenie zásady rovnakého zaobchádzania obcou Palárikovo,
10. porušenie zásady predvídateľnosti
právnej regulácie obcou Palárikovo,
11. porušenie zásady minimalizácie do
individuálnych práv fyzických a právnických osôb obcou Palárikovo,
12. porušenie medzinárodných zmlúv a
ďalších procesných predpisov obcou Palárikovo, ktoré vám bližšie vymedzíme v
našom písomnom podaní budúci týždeň.
Voči vášmu konaniu zvážime všetky dostupné právne prostriedky nápravy ujmy klienta za využitia inštitútov najmä trestného
práva, ústavného práva a podania na Európsky súd pre ľudské práva. Zároveň bude klient od vás požadovať akúkoľvek skutočnú
škodu a ušlý zisk, ktorá mu vašim konaním
a/alebo konaním iných osôb vznikla/vznikne, a to berúc do úvahy aj aktuálne rozhodnutie Ministerstva životného prostredia, o
ktorého obsahu máte vedomosť.
JUDr. Daniel Grigeľ, advokát - konateľ
Palárikovo sa nevzdáva a bojuje ďalej!
Veď je kvôli čomu, no náš boj je opodstatnený, zákonný a určite sa nikomu
nevyhrážame. Chceme pokojne žiť a
pracovať bez výrazných obmedzení,
bez ohrozenia prírody, spodných vôd
a okolitej krajiny, zachovať prírodné
bohatstvo aj pre ďalšie generácie, inak by
prišlo k vážnemu ohrozeniu našich životov a zdravia ľudí v obci i širokom okolí.
starostka obce
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Uvítanie detí
Dňa 19.9.2020 sa uskutočnilo v Dome kultúry uvítanie detí.
Uvítania sa zúčastnilo 26 detičiek s rodičmi. Privítal ich poslanec
obecného zastupiteľstva Tomáš Slivoň, ktorý im po krátkom
príhovore odovzdal darček.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NARODILI SA
Šimon Kondela
Teo Janega
Šimon Jurík
Marek Molnár

Liliana Ďurišová
Eliáš Šárocký
Timotej Peszeki
Richard Árendás

ROZLÚČILI SME SA
Mária Mančíková
Helena Valachová
Peter Šilhavík
Helena Zálešáková

Ladislav Bencz
Emília Kollárová
Štefan Tomšík

UZAVRELI MANŽELSTVO
Milan Haraga – Michaela Molnárová
Andrej Slovák – Tina Markusková
Marián Šujak – Nikoleta Matušková
Ivan Bajzík – Helena Bajzíková
Lukáš Zrubec – Monika Melišková
Adam Dragon – Tímea Mészárosová
Marián Šóš – Alexandra Mančíková
Matúš Kurča – Ivana Feketeová
Roman Ivanič – Michaela Pápešová
Andrej Šemrinec – Marianna Štefáková
Tomáš Chovanec – Mária Kondeková
Róbert Valkár – Jana Valkárová
Mária Viteková, matrikárka

Obecná polícia informuje
Ako sme už písali v minulom
čísle Našich novín, v mesiaci
jún toho času neznámy páchateľ vyhodil z vozidla väčšie
množstvo
uhynutých
sliepok medzi časťou Žofia
a obcou Zemné, čím sa dopustil priestupku na úseku
životného prostredia podľa
§-u 47/1d s poukazom na §
45/1 Zák.č.372/90 Zb. Uvedený skutok sa zopakoval aj
v mesiaci august, kde taktiež
medzi časťou Žofia a obcou
Zemné neznámy páchateľ vyhodil z vozidla väčšie množstvo uhynutých sliepok, a tým
sa taktiež dopustil priestupku
na úseku životného prostredia
a spôsobil škodu aj obci Palárikovo. V priebehu objasňovania priestupku boli vypočuté
viaceré osoby, získali sa rôzne
poznatky, pričom po viacerých získaných poznatkoch
bol zistený páchateľ uvedeného
skutku, ktorý sa aj k činu priznal. Išlo o osobu Ľ. K., bytom
Svätoplukovo, ktorý sa zaoberá

predajom hydiny. Keďže počas
objasňovania priestupku vyšli
najavo skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že ide o podozrenie z trestného činu ohrozenia a poškodenia životného
prostredia podľa § 300 odst.1/
tr. Zákona, bol priestupok
odovzdaný podľa § 60/3c Zák.č.372/90 Zb. na OKP OR PZ
N. Zámky k ďalšiemu šetreniu.
Týmto chceme poďakovať všetkým občanom Palárikova, ale
aj občanom susediacich dedín,
ktorí nás vždy informovali a
poskytli dôležité poznatky k
objasneniu tohto priestupku.
Nakoľko začal nový školský
rok 2020/2021, chceli by sme
opätovne upozorniť rodičov
detí, ktoré navštevujú MŠ a ZŠ
na dodržiavanie bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky
pred školou, aby tak nedochádzalo k zbytočným konfliktom
medzi políciou a rodičmi.
Martin Šátek,
náčelník Obecnej polície
Palárikovo
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Národná transfúzna
služba informuje...
Dňa 7.10.2020 sa mal uskutočniť plánovaný spoločný odber
krvi v dome kultúry v čase od 8:00 do 10:00 hod. Keďže boli
sprísnené bezpečnostné a hygienické opatrenia, odber bol presmerovaný do Nových Zámkov - Národnej transfúznej služby,
kde sa jednotliví darcovia vopred telefonicky objednali. Keďže
sa odber uskutočnil v Nových Zámkoch, vzťahuje sa na vydanie
menoslovu zákon o ochrane osobných údajov, z toho dôvodu nie
je možné zverejniť ich identitu. Preto nám dovoľte aspoň touto
cestou všetkým darcom poďakovať, aj keď nemôžu byť menovaní. Patrí im veľká vďaka, že aj napriek COVID-19 sú ochotní ísť
nezištne darovať to najcennejšie, čo majú, a je ňou KRV. Ešte raz
veľká vďaka a veľké ďakujeme v mene všetkých, ktorí túto krv
budú potrebovať.
Mária Slažanská za Červený kríž

Dom kultúry opäť zatvorený
Druhá vlna koronakrízy a
s ňou spojené protiepidemiologické opatrenia sa podpísali pod opätovné zatvorenie
brán nášho domu kultúry pre
verejnosť. Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie sme museli
pozastaviť krúžkovú činnosť,
posunúť termín všetkých
plánovaných podujatí vrátane
koncertu Gizky Oňovej, ktorý
sme presunuli na neurčito.
Hoci kultúrny dom opäť stíchol, využívame tento čas na
ďalšie zveľadenie interiéru.
Vo veľkej sále sme čiastočne zrekonštruovali výsuvné
hľadisko, opravili sme pánske
toalety vo vestibule a obnovili
náter zábradlia na schodisku.

V najbližších týždňoch budú
práce pokračovať za javiskom.
Pripravujeme rekonštrukciu
sociálnych zariadení a šatňových priestorov za javiskom.
Naša vďaka patrí všetkým
zamestnancom domu kultúry
za pomoc pri obnove interiéru a technickým službám pod
vedením pána Mgr. Rudolfa
Kodadu za spoluprácu.
Zostáva nám už len dúfať,
že zodpovedným prístupom
a vzájomnou ohľaduplnosťou
všetci spoločne prispejeme k
tomu, aby sme sa opäť čoskoro
stretli v priestoroch nášho kultúrneho stánku.
Matúš Hlozák,
vedúci DK Palárikovo
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Knižnica informuje...

Z projektu Prednášky, besedy
a tvorivé dielne pokračujú..
sme na mesiac október pripravili nasledovné podujatia, ktoré
z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
12.10. o 15:30 hod. beseda s
najstaršou kamionistkou na
Slovensku.
20.10. o 15:30 hod. beseda so

spisovateľkou Kuníkovou.
23.10. o 17:00 hod. beseda so
spisovateľkou a dokumentaristkou Veronikou Homolovou Tóthovou.
Podujatia sa nemôžu uskutočniť z dôvodu sprísnenia opatrení v súvislosti COVID-19.
Je zakázané uskutočňovať kultúrno-spoločenské podujatia.
O náhradnom termíne jednotlivých podujatí vás budeme informovať.
Mária Slažanská,
vedúca knižnice

Navzájom si pomáhame
Oblečenie sa stalo lacným,
cenovo dostupným a častokrát
ho nakupujeme viac, ako potrebujeme. Väčšina z nás má
skrine plné oblečenia, ktoré
sme mnohokrát vôbec nemali
na sebe, prestalo sa nám páčiť
alebo sme z neho “vyrástli”. To,
čo vyradíme zo skrine, však
môže pomôcť iným. V našom
dome kultúry sme dvakrát
do roka organizovali zbierku
šatstva, topánok a hračiek, z
ktorých si každý mohol vybrať
to, čo sa mu páčilo alebo čo

potreboval. Bolo tomu tak aj v
septembri tohto roku. V tejto
dobročinnej aktivite budeme
pokračovať aj naďalej. Už v
blízkej dobe plánujeme zbierku organizovať každý štvrťrok.
Vždy mesiac pred ohláseným
termínom rozdeľovania vyzbieraných vecí budete mať
možnosť priniesť čisté a nepoškodené ošatenie, topánky
či zachovalé hračky do domu
kultúry. Potom ich naši zamestnanci vytriedia a pripravia tak, aby potešili a slúžili
novým majiteľom. Túto vzácnu aktivitu organizujeme v
spolupráci s Červeným krížom
a ochotnými dobrovoľníkmi
nielen z Palárikova. Všetkým,
ktorí takto venujú svoj voľný
čas pomoci iným, úprimne a
zo srdca ďakujeme.
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PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI PALÁRIKOVA
• Lucia Machová •

Sydney

Už je to dávno, keď bol v Našich novinách článok – cestopis od Lucky Machovej. A nie
náhodou... Lucka precestovala
takmer každý kontinent. Jej
potešením a vášňou je spoznávať cudzie kraje, zvyky, ľudí.
Na vysokej škole vyštudovala
nemecký jazyk a poľský jazyk
– tlmočníctvo s magisterským
titulom. A cudzie jazyky jej iba
hrajú do karát. Keďže plynule
ovláda 7 jazykov – slovenčinu,
češtinu, poľštinu, nemčinu, angličtinu, španielčinu a švajčiarsku nemčinu, a dohovorí sa i
francúzsky, taliansky a trochu
rusky, nie je pre ňu problém
komunikovať v zahraničí a nemusí sa viazať iba na cestovné
kancelárie.
Dlhší čas žije a pracuje vo
Švajčiarsku, ale na svoje rodisko nezabúda. Rada cestuje
i po Slovensku a objavuje stále
aj jeho krásy.
O tejto svojej cestovateľskej
vášni nám Lucka veľmi rada
porozprávala, napísala. Tak

v tomto čase korony, aspoň
prstom na mape a so sprievodkyňou Luciou Machovou
zaspomínajme na to, aké je
cestovať po svete...

Jaskyne Batu v Kuala Lumpur Malajzia

Ryžové polia v Ubude, Bali

Lucka, veľa cestuješ?
Veľa je relatívny pojem, ale
keď to porovnám s mojimi
známymi, asi naozaj cestujem
viac ako ostatní.
A prečo cestuješ? Súvisí to s
tvojou prácou? A kde vlastne
pracuješ?
Ako niektorí iste vedia, už
vyše 7 rokov žijem vo Švajčiarsku, kde aj pracujem. Moje
cestovanie čiastočne súvisí s
prácou, ale nie s tým, že by išlo
o služobné cesty. Jediné dve
služobné cesty doteraz som
absolvovala ešte počas práce
na Slovensku a v oboch prípadoch to bolo do Prahy.
Tu moje cestovanie súvisí s
tým, že moja práca je časovo
náročná a len za minulý rok
som si „vyrobila“ vyše 100

hodín nadčasov, čo je naozaj
veľa, keď si predstavíme, že
pracovný týždeň vo Švajčiarsku je ešte dlhší ako na Slovensku – má 42 hodín. Môj, už bývalý zamestnávateľ, našťastie
poskytoval benefit v podobe
čerpania týchto nadčasov vo
forme voľna, a keďže moje
dni boli väčšinou plné stresu
(mítingy, riadenie viacerých
tímov či viacerých projektov
naraz), práve toto cestovanie mi pomáhalo vyčistiť si
hlavu a nazbierať silu na ďalšie
náročné týždne.
Moje prvé veľké cesty do
exotiky (Thajsko a Čína) som
absolvovala ešte predtým, než
som odišla do Švajčiarska.
Ako sa žije vo Švajčiarsku? Nie
je ti smutno za domovom?
Ja vždy hovorím, že život
v cudzine je taký, aký si ho
urobíš. Pre mňa to nie je prvá
skúsenosť so životom mimo
Slovenska. Ešte počas vysokej
školy som strávila 3 mesiace v
Bostone v USA a rok 2008 som
prežila v Londýne.
Švajčiarsko je krajina, o
ktorej som nemala žiadne
predstavy. Všetci ma pred odchodom varovali, že všetko
je veľmi drahé. Ako drahé, to
som zistila až tu a bol to riadny šok. Rozhodne to nie je tak,
že človek sem príde a zrazu je
z neho automaticky milionár.
Ako cudzinec tu treba tvrdo
pracovať, presadiť sa, získať si
dôveru, stále sa zdokonaľovať.
Každý cudzinec (a vo Švajčiarsku je to odhadom až 25%

obyvateľstva) tu žije na základe pracovného povolenia,
ktoré môže byť na 1, 5 alebo
10 rokov. Švajčiarsko predtým,
ako predĺži povolenie, pozorne odsleduje, či človek odvádzal dane, nezneužíval systém,
nepoberal sociálnu pomoc
a podobne. Čiže každý si tu
dvakrát zváži, či bude pracovať
alebo nie – pretože život tu je
drahý a nárok na podporu má
len ten, kto odpracoval minimálne 12 mesiacov.
Čo sa týka života tu, na rozdiel od Slovenska tu veci fungujú – MHD a vlaky takmer
nikdy nemeškajú, ľudia vzorne
dodržiavajú nariadenia vlády,
na ulici nevidno žobrákov či
túlavých psov, demonštrácia je
tu maximálne dvakrát za rok
a aj to ohlásená a civilizovaná. Ľudia si tu vážia starších,
vodič MHD počká, keď vidí,
že utekáš, celkovo sú tu ľudia k
sebe milí a nápomocní. Ľudia
sa tu nesťažujú a vôbec nie sú
negatívne naladení, je to ich
mentalita a niečo, čo si budujú
roky výchovou. Švajčiari majú
taktiež úžasný vzťah k prírode.
Čo sa týka politiky, za 7
rokov som tu v práci či v súkromí nepočula nikoho nadávať na politikov či systém, čo
možno súvisí s tým, že tu majú
jedinečný politický systém
priamej demokracie. V praxi
to znamená, že o všetkých dôležitých veciach môžu spolu
rozhodnúť občania formou
referenda. Tým pádom sú
občania priamo spoluzodpovední za budúci vývoj krajiny.

New York

Pisa
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Moskva

Napríklad, len nedávno sme
tu mali referendum o zákaze
voľného pohybu ľudí z EÚ,
referendum o zákaze voľného
pohybu ľudí medzi Švajčiarskom a EÚ (Švajčiarsko nie je
v EÚ), ktoré by v budúcnosti
mohlo sťažiť príchod cudzincov do zahraničia. Švajčiari to
odmietli. Podľa mňa si dobre
uvedomujú, aká pracovná sila
a koľko kvalifikovaných ľudí
prichádza zo zahraničia. Naopak, schválili nákup nových
bojových lietadiel (s čím sa
mnoho mojich kolegov nestotožnilo) či dvojtýždňovú
otcovskú dovolenku, ktorá je
tu, napríklad, bežná vec.
Smutno za domovom mi až
do tohto roka nebolo, lebo ja
cestujem domov naozaj dosť
často. Tento rok som však
kvôli Covid-19 nebola doma
4 mesiace, a to mi už bolo
veľmi veľmi dlho. Našťastie,
za tie roky tu mám mnoho
známych, chodím na rôzne
kurzy a celkovo môj sociálny
život je veľmi aktívny.

NAŠE NOVINY

Šanghaj

povedať, že napríklad Indonézia je vedená ako jedna krajina
a ja tam mám už pobehaných
viac ostrovov. Tento rok mi
kvôli korone padli dve nové
krajiny – ale, našťastie, som na
začiatku roka stihla ešte precestovať zdola nahor Malajziu.

som kúpila tam a tam.

Vráťme sa k cestovaniu. Koľko
krajín si už navštívila?
Tak na toto sa ma pýta dosť
ľudí, ale ja si nevediem žiadnu štatistiku. No teraz som
to konečne spočítala a som na
čísle 51, teda aspoň podľa zoznamu z MZV SR. Treba však

Čo si zvykneš priniesť ako suvenír?
Úplne klasicky magnetky – a
rada nosím magnetky aj pre
známych. Ja už na chladničke
nemám miesto, takže v posledných rokoch si prinesiem
aj nejaké oblečenie alebo kufor. Najmä s tým oblečením
sa mi potom páči, keď si niečo
oblečiem a uvedomím si, že to

Chodíš s „cestovkou“ alebo bez?
V posledných rokoch už iba
bez cestovky. Tým, že nemám
problém sa dorozumieť a aktívne využívam moderné technológie, cestovanie sa stalo pre
mňa bežnou vecou, bez stresu,
zbalím sa rýchlo a hlavne som
sama sebe pánom a nemusím sa
prispôsobiť programu cestovky.
Na druhej strane sú cesty,
na ktoré by som si netrúfla
sama alebo by som to nevyskladala tak ako cez CK, kde
majú množstevné zľavy – čiže
sledujem aj ponuku CK a ak sa
naskytne zaujímavá ponuka,
beriem ju. Všetky cesty, ktoré
organizujem ja, majú spoločného menovateľa – majú nabitý program a sú nízko nákladové, aj keď viem, že ľudia
majú o mojom cestovaní občas
riadne šialené predstavy.
Máš nejaký zaujímavý zážitok?
Alebo kontroverzný?
Pre mňa sú zaujímavé najmä zážitky so zvieratami. V
Egypte som mala prvýkrát
na krku obrovského hada, na
Bali sme chodili medzi opicami, pričom sme im nesmeli
pozrieť priamo do očí, v Číne
som jedla škorpióna, na Kube
plávala s delfínmi, v Thajsku
jazdila na slonovi, v Egypte na
ťave, na Filipínach na koni, v

Phuket Thajsko

Veľký čínsky múr

Santorini

Už si bola na každom kontinente?
Nie, ešte mi chýbajú Južná
Amerika a Antarktída, ktorú
ale asi ani nechcem vidieť.
V ktorej z nich sa ti páčilo najviac? A prečo?
Každá krajina, ktorú som navštívila, mala niečo do seba. Ale
je málo krajín, pri ktorých si poviem, že sem sa raz chcem vrátiť.
Pre mňa je asi celoživotnou
láskou Španielsko. Išla by som
tam najradšej aj niekoľkokrát
do roka a vedela by som si dokonca predstaviť žiť tam. Zo
sveta by to potom bola Kuba
pre jej temperament a Bali pre
jeho pokoj.

Austrálii som sa mohla dotknúť koaly.Väčšinou si z dovoleniek nosím práve takéto
špeciálne zážitky. Našťastie sa
mi na cestách ešte nestalo nič
extrémne nepríjemné alebo
kontroverzné.
Za nevšedný zážitok považujem aj to, že som bola na Kube,
keď zomrel Fidel Castro a bolo
zaujímavé sledovať reakcie
domácich. Zhodou okolností
som práve ráno po jeho smrti
mala cestovať do Havany, čo sa
aj podarilo. Ľudia boli ešte v
šoku, rozprávali o tom na uliciach, ale nejaký veľký smútok
tam rozhodne nebol. Bol vyhlásený 9-dňový štátny smútok a zakázala sa akákoľvek zábava a predaj alkoholu. Aj to je
dôvod, prečo sa na Kubu ešte
chcem vrátiť - nestihla som si
tam totiž zatancovať.
Stretla si na svojich cestách
nejaké známe osobnosti?
Raz som letela v lietadle s
Darou Rolins, raz s Borisom
Kollárom a v našich Tatrách
som stretla Joža Kubányiho.
Aká bola tvoja najdlhšia cesta?
Asi takmer tri týždne, keď
sme cestovali na trase Dubaj
– Austrália – Manila (Filipíny)
– Boracay (ostrov na Filipínach). Raz ročne sa snažím ísť
na cestu, ktorá má minimálne
2 týždne, lebo až vtedy dokážem vypnúť hlavu. Najdlhší
let bol ten z Viedne na Kubu –
11,5 hodiny.
Kde plánuješ vycestovať najbližšie? Aj cez koronu cestuješ?
Teraz cez koronu som rada,
keď sa mi podarí „cestovať“
domov. Dve plánované cesty
do sveta mi padli a myslím, že
tento rok už radšej nič nebudem plánovať, keďže vždy
musím sledovať vzájomné
nariadenia medzi 3 krajinami
– Slovenskom, Švajčiarskom
a Rakúskom, odkiaľ lietam. A
práve toto je čoraz náročnejšie.
Ako prežívajú pandémiu ľudia

NAŠE NOVINY

SAMOSPRÁVA

v iných krajinách?
Čo sa týka Švajčiarska, v
prvej vlne to tu bolo veľmi
alarmujúce – vyše 1000 prípadov každý deň. Od polovice
marca však prišli obmedzenia
pre verejnosť, podobné tým
našim, odporučilo sa pracovať
z domu. Ľudia to tu poctivo
dodržiavali. Povinné nosenie
rúšok sa zaviedlo až na začiatku júla, mesiace po tom, čo
ľudia na Slovensku rúška už
považovali za úplne normálne. Úplne čerstvo boli vydané
nové, prísnejšie nariadenia,
ktoré platia od 18. októbra a
napríklad zakazujú združovanie sa viac ako 15 osôb či
povinnosť nosiť rúško už aj na

zastávkach a perónoch, čo je
novinka. Podniky, kiná, fitness
centrá ostávajú zatiaľ otvorené,
no uvidíme dokedy – v prvej
vlne ich zavreli.
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Máš nejaký veľký cestovateľský
sen?
Samozrejme, môj asi najväčší sen momentálne je Havaj,
ktorý som vždy odsúvala na
neskôr, ale v súčasnej situácii
vidím, že akonáhle to bude
možné, bude asi mojou prvou
destináciou po korone.
V mene čitateľov Našich
novín ďakujem za rozhovor a
prajem už, hádam, čoskoro veľa
splnených cestovateľských snov.
Slavomíra Slivoňová

Santorini

Technické služby obce informujú
Milí spoluobčania, technické služby,
tak, ako to vyplýva z ich názvu, počas
letných mesiacov zabezpečili skrášlenie
a udržiavanie verejnej zelene v maximálne možnej frekvencii tak, aby svojím
vzhľadom vytvárala priestor k relaxu a
oddychu. Sústredili sme sa na oddychovú zónu na Kerestúri, za bývalým obchodom, kde zvyšujúca sa populácia občanov
ocení tento priestor smerujúci k užívaniu
si voľno-myšlienkových aktivít. Medzi
dominantné zóny patrí i malý park, ktorý
pracovníci technických služieb v lete
upravili tak, aby sa dalo bezpečne prechádzať po vyznačených chodníkoch.
Žiaľ, museli sme pristúpiť k zrušeniu tzv.
móla, keďže jeho súčasný stav bol vysoko rizikový a nebezpečný, a preto sme ho
odstránili. Samozrejme, mysleli sme i na
bezpečnosť, preto sme vytvorili zábranu
voči priamemu kontaktu s vodnou hladinou, aby sme predišli úrazom, hlavne detí.
Lavička, ktorá zdobila tento priestor, zostala na pôvodnom mieste, takže verím, že
bude slúžiť svojmu účelu a vedľa nej sme
nainštalovali i smetný kôš, aby odpadky,
ktoré v tomto priestore skonzumujete,
ostali na jednom mieste a nie po celom
parku. V malom parku sme riešili i prob-

lém upchávania sa artézskej studne, ktorú
mnohí z vás využívajú a svojou dlhoročnou činnosťou sa začala upchávať. Upchávanie studne sme museli urýchlene riešiť,
keďže sa to v poslednej dobe dosť často
začalo opakovať, čo ste určite zistili tým,
že v okolí studne sa vytvoril vodný stĺpec
a voda sa nedala pomaly naberať. Zistili
sme príčinu upchatia potrubia, ktorú sme
odstránili a dúfam, že zas bude dlho slúžiť
vám, občanom, bez problémov.
Medzi ďalšie činnosti, ktorým sme sa venovali počas leta, bolo opilovanie drevín
zasahujúcich do chodníkov a ciest. Poda-

rilo sa nám zrevitalizovať, ak to môžem
takto nazvať, Záhradnícku ulicu, kde bol
stav drevín zasahujúcich do chodníkov a
cesty alarmujúci. Môžem so štipkou hrdosti povedať, že to pracovníci technických
služieb zvládli bravúrne a v súčasnosti
táto ulica pôsobí vzhľadovo oveľa širšie
ako predtým a chodníky sú dostatočne
priechodné. Tejto ulici sa budeme venovať i naďalej, pretože je to spojnica obce s
okresným mestom a prechádza ňou veľa
motorových vozidiel, na čom sa odráža i
stav vozovky. Sme pripravení, akonáhle
nám to počasie v týchto jesenných dňoch
dovolí, popasovať sa i s výtlkmi na tejto
ulici a nielen na tejto ulici ale všade tam,
kde je stav vozovky alarmujúci.
Obmedzená činnosť DK umožnila nám,
pracovníkom technických služieb, zrenovovať hľadisko v DK, ktoré bolo veľmi
poškodené dlhoročným používaním, a to
nielen sedadlá, ale aj výsuvný mechanizmus. Verím, že sa nám to podarilo a že to
oceníte, až sa zase začnú realizovať predstavenia v DK. Členovia hasičského zboru
pracujúci v technických službách po výdatných dažďoch skontrolovali strechy na

8

| Október 2020 |

Hviezdoslavovej ulici a hlavne strechu v
DK, kde, musím povedať, že všetci svätí
stáli pri tomto objekte, keďže všetky výpuste zo strechy boli upchaté a na streche
sa nachádzalo niekoľko tisíc litrov vody.
Musím touto cestou pochváliť staviteľov,
ktorí, pokiaľ si pamätám, stavali DK v
akcii Z - spravili dobrú strechu – vďaka.

Októbrový niekoľkodňový dážď nám
nastavil reálny obraz o stave našej obce
v pripravenosti voči tomuto živlu. Tam,
kde sme odtoky prečistili, na Slnečnej, J.
Matušku a Kukučínovej, Štúrovej smerom
od Bernolákovej k Štefánikovej, tam sa
nám to podarilo zvládnuť, na Štefánikovej
smerom od starého cintorína sme museli
zrušiť mostík pred vjazdom k nehnuteľnosti, ktorý bol nepriepustný a dvíhajúca sa hladina vody v jarku ohrozovala
susedov. Je to smutné, ale ide o častý jav,
že stavebník si spraví krásny vjazd k nehnuteľnosti, ale zabudne doň vložiť dostatočne priepustnú rúru tak, aby prípadná dažďová voda mala kam odtekať. Sami
si tým vytvárame ohrozujúce situácie v
prípade dlhotrvajúcich alebo prudkých
prívalových dažďov. Bohužiaľ, náprava
sa nedá realizovať prostredníctvom nás,
technických služieb. V prípade vyhlásenia
mimoriadnej povodňovej situácie vzniká
obci nárok a oprávnenosť na základe zistenia zastavenia prietoku vody takýto mostík alebo vstup na pozemok odstrániť na
náklady vlastníka pozemku, ku ktorému
je vybudovaný takýto vjazd. Preto by som
vás týmto chcel poprosiť, požiadať, skontrolujte si vstupy na vaše pozemky, aby
sme predišli nepríjemným situáciám.

SAMOSPRÁVA
Ostatným miestam, ktoré vykazujú
problém s odtokom vody, sa budeme venovať postupne podľa technických a finančných možností technických služieb.

NAŠE NOVINY

Pokiaľ máte námety alebo podnety, čomu
by sme sa mali prednostne venovať, rád
uvítam váš pohľad na našu obec z pohľadu
TS (lebo sú tu určité kritériá a možnosti).
Moja emailová adresa je:
technickesluzby@obecpalarikovo.sk
Za TS Mgr. Rudolf Kodada

Viem, že koronavírus komplikuje situáciu i pred dušičkami a v súčasnosti
nevieme presné inštrukcie ohľadom návštev cintorínov. I napriek tomu by som
vás chcel informovať, že sme na novom
cintoríne zvýšili počet veľkých smetných
nádob tak, aby ste mali dostatočné množstvo nádob na odpad. Nádoby budú rozdelené na bio odpad, plasty a sklo, kde by
som vás chcel opakovane požiadať o dodržiavanie sortimentu odpadu v nádobách,
aby sme mohli bio aj sklo (bez plastových
ozdôb a vrchnákov) separovať. Čím viac
budeme vedieť separovať. tým menej sa
bude zvyšovať poplatok za odvoz smetí. A
toto bude trendom nasledujúcich rokov,
ale o tom určite budú informovať ľudia zo
zberovej spoločnosti.
Čo sa týka starého cintorína, podľa možností sa snažíme vyčistiť aj túto časť našej
obce. Pracujeme na tom aj za pomoci občanov mimo zamestnancov technických
služieb, za čo by som sa im chcel touto
cestou poďakovať. Na starom cintoríne
máme veľký problém s udržovaním dostupnosti zabezpečenia vody. Či veríte
alebo nie, akonáhle tam vymeníme ventil,
do 2 týždňov je nefunkčný. Tento vandalizmus spôsobuje to, že nie sme schopní
meniť ventily na vodu v starom cintoríne
každý mesiac bez toho, aby sme mali vinníka, ktorý to spôsobuje.
I napriek takýmto problémom spravíme
všetko preto, aby na vás pri návšteve týchto pietnych miest nepôsobilo nič rušivo.

NAŠE NOVINY
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PREČO TRIEDIŤ ODPAD?

Odpady triedime hlavne preto, aby sme si pre seba, pre naše
deti a nasledujúce generácie uchránili svoje životné prostredie,
aby sme šetrili prírodnými zdrojmi a surovinami, ktoré sú pominuteľné a aby bol odpad opätovne využitý recykláciou na iné
nové výrobky a predmety.

AKO TRIEDIŤ ODPAD V OBCI A ZBER
TRIEDENÉHO ODPADU.
Z obalov alebo samotných odpadov by mala byť odstránená
špina prípadne zvyšky nápojov a jedál..
Očistený triedený odpad sa vkladá do zberným dvorom pridelených plastových vriec.
Odpad do vriec triedime nasledovne:
- papier,
- plasty,
- kovy (plechovky),
- sklo,
- viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (ďalej
„VKM na báze lepenky“ alebo „nápojové kartóny“).
PROSÍME, ABY STE PRED DOMY VYKLADALI LEN PLNÉ
A SPRÁVNE VYTRIEDENÉ VRECIA!
Zber triedeného odpadu sa v obci uskutočňuje minimálne raz
za jeden mesiac podľa vopred dohodnutých termínov.

ČO MÔŽETE PRINIESŤ NA ZBERNÝ DVOR?
BEZPLATNÉ ODOVZDANIE:
- papier,
- plasty,
- kovy (plechovky),
- sklo,
- viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (ďalej
„VKM na báze lepenky“ alebo „nápojové kartóny“).
- Elektro
ODOVZDANIE ZA POPLATOK – 1 kupón/20 kg (cena
kupónu - 2,50 EUR)
- Veľkoobjemový odpad
Bližšie informácie týkajúce sa triedeného zberu poskytneme na
0917 973 831 alebo na zbernydvor@obecpalarikovo.sk
Zberný dvor Palárikovo časť Ľudovítov

Otvorené pre verejnosť:
STREDA od 07.00 do 15.00 hod.
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História palárikovských hudobných súborov v 20. storočí
• III. časť •
LOGANOVCI – LOGIBANDA. Tento
familiárny názov získali hudobníci podľa
prezývky Logan jedného z nich – Mgr.
Karola Jančára. Kapela vznikala postupne v priebehu päťdesiatych rokov. Jej
hudobné začiatky boli síce nesmelé, niekedy však až príliš odvážne. Kapelu tvorili Karol Polák, Vladimír Kuchar, Štefan
Konečný, Lambert Kuchárik, Július Učeň,
Karol Jančár, Štefan Gašparovič. Neskôr
prijali Jozefa Kuchara, ktorý sa priučil hrať
na trúbke v bývalej dychovej hudbe BANDALIŠTI pod vedením kapelníka Ondreja Gašparíka. Prvé verejné vystúpenie sa
konalo približne v polovici päťdesiatych
rokov vo vtedajšom Parku mládeže na vydláždenej tanečnej ploche pred budovou
dnes už neexistujúcej materskej školy.
Kapelu LOGANOVCOV od začiatku až
do roku 1962 viedol kapelník Karol Jančár. Mala pomerne vysokú úroveň, hlavne
v hre podľa nôt, a úspešne reprezentovali
Palárikovo na rekvalifikačných prehrávkach v Nových Zámkoch.
* * *
Hudobné nástroje. Každý hráč mal svoj
hudobný nástroj – akordeón, klarinet,
neskôr saxofón. Spoločným majetkom
skupiny boli iba bicie nástroje. Veľký
bubon, tzv. basák, kapele venoval miestny národný výbor. Bubon pozostával iba
zo základného skeletu bez kože. Na rám
bubna hudobníci zakúpili za 1 kg cukru
vyrobenú koziu kožu. Druhá strana nástroja bola potiahnutá psou kožou vypracovanou domácou technológiou. Ostatné
bubny postupne zakúpili v obchode. Neskôr vedúci kapely Karol Polák vyrobil
v stolárskej dielni svojho otca na rohu
Štefánikovej ulice (dnes pohostinstvo
Biliard), drevené konštrukcie bubnov. Ich
kvalita zniesla aj odbornú kritiku a po
menšej úprave funkčne plne zodpovedala
požiadavkám doby. Skrutky a kovový rám
na bubny vyrobil zručný majster Štefan
Miček z Remeselníckej ulice. Kapela po
pracovnej dobe nacvičovala v stolárskej
dielni u Karola Poláka staršieho.

* * *
Hudobná gramotnosť členov kapely LOGANOVCOV sa začala rozvíjať od nácvikov a účinkovania v mandolínovom
súbore, kde ich základom hudby a hraniu
z nôt naučil vedúci mandolínového
súboru Imrich Bujaček. V miestnej dychovke, ktorá vtedy ešte existovala, sa
priučil hre na trúbku Jozef Kuchar, neskorší dlhoročný kapelník novšej hudobnej skupiny TOPAM – Tanečný orchester
Palárikovskej mládeže. Možno skonštatovať, že úspech LOGANOVCOV vytvorila
kolektívna práca všetkých členov, ktorí sa
svojou snahou pričinili, aby kapela fungovala a hrávala v kamarátskom a kolegiálnom duchu, bavila svadobčanov na svadbách a hostí na tanečných zábavách. Vedúci kapely Karol Jančár si rozšíril svoje
hudobné vzdelanie od roku 1957 v 1. hudobnej škole v Bratislave.
V období svojho najväčšieho rozkvetu
kapela hrávala v nasledovnom zložení:
Štefan Gašparovič – havajská gitara,
Július Učeň – akordeón,
Vladimír Kuchar – bicie nástroje,
Jozef Kuchar – trúbka,
Lambert Kucharík – saxofón B-tenor,
klarinet,
Karol Polák – saxofón Es – alt,
Karol Jančár – saxofón Es – alt.
Repertoár skupiny pochádzal z notových
materiálov vydávaných v hudobnom vydavateľstve pre univerzálny orchester
ľudových piesní slovenských, českých,
moravských, maďarských. Ďalej to boli
skladby z rôznych hudobných publikácií slovenských autorov, Karola Elberta,
Karola Valečku, Andreja Lieskovského,
Gejzu Dusíka a iných. Z českých autorov
to boli najmä skladatelia a autori Valdauf,
Vacek, Vejvoda, Poncar a ďalší.
Kapela LOGANOVCI fungovala pri
Miestnej osvetovej besede Palárikovo. Na
povolenie účinkovania na tanečných zábavách bolo potrebné každé dva roky absolvovať kvalifikačné skúšky, tzv. prehrávky. Tie sa konali väčšinou v Nových Zám-

1. Rok 1971. Zľava Ladislav Bábin, Imrich Samuel, Jozef Kuchar, Ján Michalík,
Imrich Szabo, Štefan Šafarik

koch, niekedy aj v Šuranoch. Pozostávali
z praktickej ukážky hudobnej produkcie,
ktorú hodnotila komisia pozostávajúca z
odbornej poroty učiteľov hudby z okresu
Nové Zámky a z ústnych skúšok z hudobnej teórie. Z tej však musel odpovedať
iba jeden člen súboru, väčšinou kapelník s najvyšším hudobným vzdelaním.
Hodnotiacej porote bol predložený zoznam hraných skladieb tvoriaci repertoár
skupiny, z neho komisia vybrala náhodne
jednu alebo dve skladby, tie musela kapela zahrať. Ďalšiu skladbu kapela zahrala
podľa vlastného výberu. Niekedy poradie hrania skladieb bolo opačné a kapela sa predviedla skladbou „na zahriatie“,
ktorá síce nebola hodnotená, ale na nej
tiež záležalo najmä kvôli dobrému dojmu
na hodnotiacu komisiu. Po zaplatení poplatku kapela získala oprávnenie verejne
účinkovať na hudobných produkciách.
Usporiadatelia zábav pri žiadosti na povolenie konať zábavy predkladali zoznam
skladieb hraných na hudobnej produkcii. V tom čase existovalo „odporúčanie“,
ktoré skladby sa majú hrať a ktoré nie. Aj
organizovanie hudobného života a kultúry všeobecne malo vyslovene politický
podtón, no v praxi sa veľmi nedodržiavalo. Pri náhodnej kontrole usporiadatelia
včas upozornili hudobníkov na „neželaných“ kontrolórov a vtedy hudba hrala
samé ideologicky „vyhovujúce“ skladby,
zväčša jednoduché ľudovky bez známeho
autora, ktoré kontrolórov onedlho prestali
baviť a čoskoro odišli „kontrolovať“ ďalšiu
kapelu v okrese na jej hudobnej produkcii.
Po čase „kontrolóri“, ktorí boli aj hudobníkmi a často i kamarátmi svojich kolegov
z iných kapiel, zavčasu oznámili kapele,
kedy prídu „na návštevu“. Väčšie problémy sa v tomto smere nevyskytli. Jedna
– dve fľaše tvrdého alkoholu dostatočne
zahladili prípadné „nedostatky“.
Oblečenie kapely. Členovia nosili biele
košele, kravaty, menčestrové saká. Neskôr
to boli čierne obleky, biele košele a čierne
motýliky. Tanečná zábava sa začínala

2. Rok 1971. Zľava Jozef Kuchar, Štefan Šafarik, Imrich Szabo

NAŠE NOVINY

ZO ŽIVOTA OBCE

znelkou, tá bola pre kapelu charakteristická a nehrala ju žiadna iná kapela. Dobrým
zvykom bolo v nej predstaviť jednotlivých
hudobníkov, prípadne aj ich nástroje.
Forma a rozsah predstavovania závisel
od iniciatívy a fantázie hudobníkov, ako
sa predstavovalo obecenstvu, ktoré ich
hudobnú produkciu oceňovalo finančne
i pozývaním na ďalšie hudobné akcie.
Poradie hudobných žánrov v jednom tanečnom kole bolo zhruba nasledovné:
polka (fox), valčík, tango (pomalý fox
– slowfox), foxtrot, prípadne čardáš. V
kapele LOGANOVCI sólovým spevákom
bol Karol Polák, niektoré ľudovky spievali
spolu všetci. Najobľúbenejším hudobným
nástrojom ich kapely bola havajská gitara, hral na nej Štefan Gašparovič. Najmä
sólové pasáže vyzneli na tomto nástroji
veľmi efektne.
Tanečné zábavy v letnom období sa
konávali vo veľkom parku na bývalom tenisovom kurte alebo na futbalovom ihrisku. Zvláštnu atmosféru mali tzv. hroznové
zábavy. Hlavná sála v starom dome kultúry zvanom Spolek, okrem obvyklej výzdoby z farebného krepového papieru bola
prizdobená visiacimi strapcami hrozna.
Ak sa našli gavalieri (väčšinou sa našli),
ktorí odtrhli strapec hrozna z výzdoby a
chceli ho darovať v tanci partnerke, boli
„prichytení“ tzv. policajtom a až po zaplatení príslušnej „pokuty“ mohli hrozno
zjesť. Pokuty sa platili v tzv. pekle, bola to
miestnosť, kde sa predávalo občerstvenie.
Tam priviedol „policajt“ previnilcov. V
starom dome kultúry to bola šatňa, kde
sa pripravovali účinkujúci na vystúpenie počas divadelných predstavení. Po
odohratí niekoľkých skladieb v tzv. kole,
hudobníci krátkou znelkou vyhlásili prestávku. Počas prestávky sa tanečné páry
prechádzali dokola po tanečnom parkete
alebo prešli do miestnosti, kde sa podávalo občerstvenie. Zábavy mali väčšinou
dôstojný priebeh, účastníci boli sviatočne
vyobliekaní a väčšie výtržnosti sa nevyskytovali. LOGANOVCI tradične hrávali
na fašiangových maškarných plesoch, tie
usporadúvali spoločenské organizácie.
Nechýbala nikdy tombola a na zakúpený
a vyžrebovaný lístok sa vyhrávali rôzny

ceny zabezpečované usporiadateľmi.
Začiatkom šesťdesiatych rokov niektorí členovia kapely LOGANOVCOV už
trvalo žili a pracovali v Bratislave a čoraz
menej účinkovali na hudobných produkciách. V tom čase vznikala skupina TOPAM, ktorej dlhoročným vedúcim sa stal
Jozef Kuchar zo skupiny LOGANOVCI.
LOGIBANDA. Svadby sa konali počas
vhodných ročných období, hlavne okolo
septembra, kedy bolo ustálené počasie.
Vtedy sa svadobné pohostenia pripravovali na dvoroch dedinských domov (pod
búdou), akoby pod cirkusovým stanom.
Tvorila ho kovová konštrukcia s pripevnenými dielmi z celtoviny s dvoma
vchodmi. Veľkosť takto pripravených
priestorov závisela od počtu svadobčanov.
Súčasťou svadby bol svadobný sprievod,
tvorili ho okrem blízkeho príbuzenstva
a párov družička – družba, aj ďalší hostia pozvaní rodinami nevesty a ženícha.
Svadobný sprievod dôstojným tempom
kráčal na sobáš. Koniec sprievodu uzatvárala kapela, hrala pochodové rezkejšie skladby až po kostol, kde sa konal
cirkevný obrad a späť. Najdlhšie trvajúci
svadobný sprievod išiel z majera Šopy na
Ľudovítove do kostola a naspäť. Cestou
kapela hrala takmer bez prestávok. Niektoré svadby sa konali v starom dome
kultúry, tie s menším počtom pozvaných
hostí v upravených miestnostiach rodinných domov. Spoločenská úroveň svadieb
bola tradične veľmi dobrá, výtržnosti sa
takmer nikdy nevyskytovali.
Počas podávania večere hudobníci hrávali na počúvanie ťahavé ľudové piesne,
ktoré boli v obci veľmi obľúbené. Niektorí hostia si ich pospevovali aj v priebehu
konzumácie jedál. Tieto piesne sú doteraz
známe a ľudia ich radi spievajú: Zaleť sokol
biely vták, Trenčianske hodiny, Od Buchlova vítr věje, Vínečko bílé, tiež aj veselšie
piesne, ktoré boli vtedy v móde. Často boli
hrané i maďarské piesne, tzv. halgató.
Povinnosťou hudobníkov bolo hraním
zabávať svadobčanov, pričom sa zároveň
zabávali aj oni. Je potrebné spomenúť
i niektoré zvyky a hry, ktoré hudobníci často viedli a zúčastňovali sa na nich.
Zvykom na svadbách, ktoré sa poeticky

3. Zľava Jozef Kováč, Jozef Kuchar, Tibor Nagy, Karol Jančár, Štefan Šafarik
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nazývali svadebňí ríša, boli príhovory
hlavného družbu, starejšieho alebo iného svadobčana, ktorý pred podávaním
jednotlivých chodov jedál prednášal
tradičné rýmované veršovačky zamerané
na jedlo, ktoré malo nasledovať. O polnoci
sa „predávala nevesta“. Bol to sólový tanec
nevesty so striedajúcimi sa partnermi a
partnerkami, ktorí si svoj krátky tanec vopred „zakúpili“ u „pokladníka“, zvyčajne
to bola krstná mama z nevestinej strany,
prípadne osoba s „orlím“ pohľadom,
ktorým zaznamenávala výšku finančného
príspevku vkladaného platiacimi do prikrytej polievkovej misy alebo v starších
dobách do sita, prípadne iného väčšieho
kusa riadu. Posledným „záujemcom“ o
kúpu nevesty bol ženích, ktorý za tanec s
nevestou zaplatil celou peňaženkou, často
však zo žartu v nej nebolo nič alebo iba
minca najnižšej hodnoty. Pre nevestu bol
tanec často kondične náročný, ale musela
vydržať. Spočiatku boli skladby pri predávaní nevesty svižné a rýchle, neskôr,
najmä vtedy, keď sa „mladí moseli vzít“,
prevládali pomalšie valčíky. „Predávanie
nevesty“ sa ukončilo tým, že ženích sa k
nej prebojoval, trošku si zatancoval s ňou
a potom ju „uniesol“.
Nasledovalo čítanie blahoprajných telegramov a v rámci oddychovej časti svadby
sa hralo na „blchu“. Hra spočívala v tom,
že prvý dobrovoľník si sadol do stredu voľného priestoru na stoličku a hlavný družba
alebo iný záujemca – hovorili mu „blšák“,
mu priviedol partnerku, ktorá ho mala pobozkať. Privedeniu partnerky predchádzal
mierny, niekedy aj ostrejší úder od „blšáka“
po chrbte uterákom, ktorého jeden koniec
tvoril uzol. Partnerka si potom požiadala o
privedenie ďalšieho vybraného partnera na
pobozkanie. Tejto hry sa radi zúčastňovali
aj hudobníci. Bolo to osvieženie večera či
noci, najmä ak si napríklad mladý hudobník pozval na pobozkanie staršiu babku
alebo naopak. Často sa na prebiehajúcej
svadbe dohodla pre kapelu aj ďalšia svadba.
Veselou a obľúbenou hrou na svadbách
bol metlový tanec. Pravidlá boli také, že
tanečné páry pripravené na parkete na
tanec doplnil „sólový tanečník“ s metlou,
s ktorou tancoval. Hudba hrala svižnú

4. Rok 1971. Imrich Szabo
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skladbu – zvyčajne polku alebo fox. Keď
hudobníci nečakane prerušili hru, tanečníci museli vystriedať partnerov a hľadať
si iného. Komu sa to nepodarilo, zdvihol
metlu a za všeobecného smiechu tancoval s ňou až do ďalšieho prerušenia tanca.
Niekedy sa hudba “pomýlila“ a prestala
hrať dvakrát za sebou, vtedy tanečníci v
rýchlosti a chaose nevedeli, čo skôr urobiť. Bolo pri tom veľmi veselo a v tanci za
krátky čas sa vystriedali mnohé dvojice.
* * *
Kapela účinkovala viac rokov – ťažko
je určiť presné ohraničenie; zahrňovalo zhruba päťdesiate a časť šesťdesiatych
rokov. V tom období úspešne ukončili vysokoškolské štúdium dvaja členovia kapely – Vladimír Kuchar a Karol Polák. Dvaja
zo siedmich členov boli ženatí, ostatní
slobodní. Na tie časy hrali dobrú muziku.
Dosiahnuť vyššiu úroveň sa ukazovalo aj z
časovej tiesne málo pravdepodobné, a tak
LOGANI, LOGANOVCI alebo LOGIBANDA po čase ukončili svoje účinkovanie. Podarilo sa im v publiku zanechať
pekné spomienky na roky, keď sa mladí

ZO ŽIVOTA OBCE
chlapci, šikovní hudobníci, príležitostne
stretávali a zabávali poslucháčov svojou
hudobnou produkciou. Kapela ešte istý
čas dožívala v inom zložení, väčšinou
však mimo Palárikova. LOGANOVCOV
po čase nahradil TOPAM – Tanečný orchester palárikovskej mládeže.
* * *
Začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia v obci vznikla nová skupina modernejšieho formátu s názvom TOPAM. Jej
členmi boli Štefan Šafarik, Mikuláš Révay,
Jozef Kuchar, Ing. Vladimír Kuchar, Ing.
Alexander Šafarik, Ján Michalík, Július
Učeň a iní. Postupom času TOPAM splynul s MAJETKÁRMI. Táto hudba dlhé
roky účinkovala na svadbách a zábavách
v Palárikove a v širokom okolí. V roku
1971 boli už známejší pod menom KUCHAROVCI a účinkovali pod Základnou
organizáciou Zväzu požiarnej ochrany. Vo
svojich začiatkoch TOPAM patril pod patronát Miestnej osvetovej besedy v Palárikove a nacvičoval v starom dome kultúry.
Dlhé obdobie hrali v obsadení: Jozef Kuchar – kapelník, trubkár, Ladislav Bábin –

5. Rok 1973 725. výročie od prvej písomnej zmienky o obci. Palárikovskí hudobníci
pred domom vtedajšieho predsedu MNV Miloslava Kubenku vyhrávajú budíček.
Zľava: pán Hrubša, Alexander Šafarik, Jozef Kuchar, Ladislav Bábin, Imrich Szabo,
Štefan Bízik, Mária Kubenková, ?, Karol Plesnivý, Ján Michalík, Mikuláš Révay,
Karol Zálešák, pán Vitek
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saxofonista, Štefan Šafarik – spevák, trubkár, Ján Michalík – gitarista, Július Učeň
– harmonikár, Mikuláš Révay – bubeník.
Po rokoch prišlo k zmenám. V roku 1971
harmonikára Júliusa Učňa vystriedal Imrich Szabo, ktorý účinkoval v skupine TOPAM jeden rok, potom ho vymenil Tibor
Nagy na klávesovom nástroji (klavichord),
neskôr Karol Horváth z Vlčian na harmonike. Kucharovci týmito zmenami nezískali a nedokázali sa prispôsobiť novým
spoločenským podmienkam. Dosť veľkú
rolu tu zohral aj vek niektorých členov
a nepružnosť držať krok s dobou. Hudba okolo roku 1975 definitívne zanikla.
Položila však základ novšej a progresívnejšej hudbe v Palárikove. Charakteristickým miestom účinkovania kapely pod
vedením Jozefa Kuchara boli tzv. svadby
pod „búdou“, ktoré mali neopakovateľnú
atmosféru. Úbor KUCHAROVCOV bol
jednotný; tmavozelená menčestrová vesta
so zlatými gombíkmi, biela košeľa s kravatou a hnedé nohavice.
Ing. Imrich Szabó

6. Rok 1973. Zľava Štefan Šafarik, Imrich Szabo, Mikuláš Révay, Tibor Nagy

7. Rok 1971. Imrich Szabo v starom Dome kultúry – v „Spolku“

8. Rok 1973. Sprevádzanie svadobčanov na svadobný obrad do kostola po Hlavnej
ulici. Zľava Ladislav Bábin, Imrich Szabo, Štefan Šafarik, Mikuláš Révay, Tibor Nagy

9. Rok 1971. Zľava Ladislav Bábin, Ján Michalík, Imrich Samuel, Július Učeň

10. Zľava Ali Cimerman, Jozef Kováč, Tibor Nagy, Jozef Kuchar.
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Poďakovali sme sa
za tohtoročnú úrodu
Mesiac september je v našej farnosti už tradične spojený so slávnosťou poďakovania za úrodu. Aj tento rok sme sa zišli v tretiu
septembrovú nedeľu, aby sme sa Nebeskému Otcovi poďakovali za všetky plody zeme, ktoré nám požehnal. Náš farský kostol
sa za niekoľko hodín premenil na záhradku, v ktorej nechýbali
jabĺčka, hrušky, hrozno, paprika, zemiaky, paradajky, tekvice,
lieskovce, mrkva, petržlen a mnoho ďalších druhov zeleniny či
ovocia zo záhrad a nechýbali ani zaváraniny, džem a med. Šikovné ruky našich ochotných a trpezlivých farníkov vysypali zo
suchých plodov mozaikové obrazy s rôznymi biblickými motívmi. Prinesené dary počas svätej omše náš pán farár požehnal a
počas nasledujúceho týždňa boli venované do Detského charitného domu sv. Lujzy v Nitre.

Prvé sväté prijímanie
Pre dvadsaťsedem štvrtákov našej farnosti bola nedeľa 27. september 2020 nezabudnuteľným dňom. Počas farskej svätej omše deti po prvýkrát prijali Pána Ježiša
do svojho srdiečka. Na tento svoj veľký deň sa dlho pripravovali a keďže pandémia na niekoľko týždňov zatvorila chrámy, deti na svoj veľký deň i dlho čakali.
Veríme, že radosť v ich srdiečkach a srdciach ich rodičov a blízkych bola o to väčšia. Vo svojich modlitbách myslime na prvoprijímajúce deti, aby im priateľstvo s
Ježišom vydržalo po celý život.

K dušičkám
Až kým nepadne posledná slza,
až kým neuschne posledné líce.
Nevyhas nado mnou tlejúci plamienok,
nedávaj mi na oči mince.
Nech horí dnes a ešte hodnú chvíľu,
nech spomeniem si, čo bolo včera
a v čo tak dávnu chvíľu.
Čo všetko ma už stretlo
a čo ma môže tak ľahko minúť,
ak sa nespamätám, možno aj za pár minút.
Spomeňme si, ľudia drahí!
Venujme im chvíľu času,
na tých, čo sú pozostalí
a túžia počuť kúsok nášho hlasu.
Hviezdy popadali na zem,
schyľujúc sa do chladného večera.
Láska človeka s neživým viaže
a len ťažko umiera.
Zostáva na zemi v podobe rán
a dovtedy môže bolieť,
pokým nebudeš tou hviezdou sám.
Kristínka Hoľková
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Sväté omše naživo opäť na webe

Druhá vlna koronakrízy
si od októbra opäť vyžiadala sprísnenie opatrení. Tieto
opatrenia sa týkajú aj slávenia
verejných bohoslužieb. Od 1.
októbra 2020 bol počet osôb
prítomných na verejnej bohoslužbe obmedzený na 50, od
15. 10. 2020 je maximálny
možný počet účastníkov na
verejnej bohoslužbe 6, a to

vrátane kňaza.
Drahí farníci, pozývame vás
sledovať nedeľné a sviatočné
sväté omše z nášho kostola
naživo prostredníctvom webovej stránky
www.farnostpalarikovo.sk.
Od nedele 11. októbra 2020
sa takto duchovne môžeme
spájať každú nedeľu o 10:00
hod. Aktuálne informácie bu-

deme priebežne zverejňovať
na webovej stránke farnosti
a prostredníctvom vysielania
miestneho rozhlasu.
Budeme vďační za vaše milodary, ktorými prispejete na
pokrytie prevádzkových nákladov našej farnosti v tomto
náročnom období. Číslo účtu
farnosti, kam môžete poslať
svoj príspevok: SK37 0900
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0000 0050 3054 1169.
Prosíme vás o pochopenie
situácie, vzájomnú ohľaduplnosť a trpezlivosť vzhľadom
na dočasnú nemožnosť sláviť
sväté omše pre všetkých a so
všetkými. Spoločne sa pokúsme ťažkosti, ktoré sú spojené
s obmedzeniami, obetovať za
čo najskorší koniec pandémie.
Nech Pán ochraňuje Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech
za nás všetkých oroduje.

Seniori spoločne spoznávajú Slovensko
Prisľúbený jednodňový zájazd sa konal
25.8.2020 a jeho cieľovou stanicou bolo
naše hlavné mesto Bratislava. Nešli sme
tam za možnosťou navštívenia nákupných centier, ale rovno do Národnej rady
Slovenskej republiky. Naša návšteva bola

vopred dohodnutá, a teda aj očakávaná.
Po privítaní nám bol premietnutý film
o poslaní a vzniku Slovenskej národnej
rady, jej historické poslanie a priebežné
modifikovanie. Mali sme možnosť krátkej besedy s Erikom Tomášom, tj. nezaradeným poslancom NR SR. S odborným výkladom sme si prezreli jednotlivé

priestory určené pre prácu a rokovanie
poslancov a funkcionárov NR SR. Osobitnú pozornosť venovala pracovníčka
odboru pre styk s verejnosťou umeleckým dielam významného umelca , grafika Albína Brunovského, ktoré zvyšujú
umelecký dojem vestibulu pred vstupom
do priestorov predsedu NR SR. Z balkóna, určeného pre pozvanú verejnosť a tiež
novinárov, sme si prezreli rokovaciu sálu,
ktorú poznáme z televíznych prenosov.
Po rozlúčení sme sa spoločne vydali na
prechádzku po Bratislavskom hrade.
Osídlenie bratislavského hradného kopca siaha do praveku. Strategická poloha
na križovatke významných obchodných
ciest pri dunajskom brode bola vždy zaujímavá. Najstaršia písomná zmienka o
Bratislavskom hrade je z roku 907. Počas
histórie mal vždy svoje opodstatnenie a
praktické využívanie. Za vlády Márie Terézie areál Bratislavského hradu prešiel
rozsiahlou rekonštrukciou pre potreby
uhorskej rezidencie panovníčky, stal sa
sídlom uhorského miestodržiteľa. Po roku
1784 tam bol zriadený seminár, neskôr

slúžil pre potreby armády.
Hrad sa , už ako národná kultúrna pamiatka, stal priestorom pre expozície
Slovenského národného múzea a nachádzajú sa tu aj reprezentačné priestory NR
SR. Na hrade pokračuje rozsiahla rekonštrukcia nielen samotného paláca, ale
aj areálu bratislavského hradu. Z tlače si
pamätáme najmä boj o rozsah podzemných parkovacích garáží, ale aj exteriérové plochy a obnova Zimnej jazdiarne.
Spoločne sme sa poprechádzali v krásne
upravenej barokovej záhrade.
Svetová výstava „Zlatý poklad Inkov“
vznikla pod záštitou peruánskej vlády a
reprezentuje najväčší zlatý poklad sveta,
ktorý dokladá bohatstvo a vyspelosť
predkolumbovskej Ameriky. Výstava
názorne spracováva celú históriu osídľovania amerického kontinentu. Skutočne
nás oslovila, pretože stopy dávnej histórie sú doslova vryté do zlatých masiek,
šperkov a obetných nožov. Pre pôvodných obyvateľov zlato nebolo znakom
bohatstva, ako pre Európanov, ale symbolom samotných bohov.
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sa pokochali krásnou vyhliadkou na okolie,
najmä však na nezabudnuteľný impozantný
sútok riek Dunaja a Moravy. Nádherné počasie umocnilo naše osobné pocity.
Spoznávaním histórie a krás nášho
Slovenka sme pokračovali aj 8.9.2020, keď
sme sa skoro ráno vybrali na juhovýchod
našej krajiny.

Devín - miesto sútoku riek Dunaja a
Moravy. V 9. storočí je Devín spojený s
menom kniežaťa Rastislava, ktorý tam
nechal vybudovať mohutnú veľkomoravskú pevnosť. V neskoršom období sa
striedali vlastníci hradu. Na renesančnom
paláci je umiestnená tabuľa pripomínajúca historický výlet slovenskej mládeže na
Devín, ktorú zorganizoval v roku 1836
Ľudovít Štúr.
Od roku 1961 je hrad Devín vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiatku. V posledných rokoch bola na hrade vykonaná
rozsiahla rekonštrukcia. Od mája 2018 je
sprístupnená verejnosti horná časť hradu
s novou expozíciou v jaskynných priestoroch pod názvom „Hrad Devín v 13.
– 20. storočí“. V ďalších priestoroch je
výstava, ktorá zachytáva neslávne obdobie
železnej opony.
Nuž, spoločne, ale každý jednotlivo, podľa svojich fyzických síl, sme zdolali hradný
kopec aj samotné nádvoria hradu, aby sme

Domica je najznámejšou a najdlhšou
jaskyňou Národného parku Slovenský
kras. Okrem významných geomorfologických hodnôt púta pozornosť najmä
vzácnymi archeologickými nálezmi, ako
aj početným zastúpením netopierov, ktoré
okolo nás neustále obletovali. Jaskyňa je
zaradená do svetového prírodného dedičstva. Prevýšenie v jaskyni je zanedbateľné,
sotva 7 m. Domica spolu s maďarskou jaskyňou Baradla vytvára unikátny komplex,
ktorý sa nachádza na území dvoch štátov.
Obdivovali sme nespočetné množstvo
jaskynných útvarov, najmä však Rímske
kúpele v Májkovom dóme. Nemali sme
však možnosť previesť sa na pripravených
člnoch, pretože už dlhšie absentuje prítok
vody do jaskyne. Okrem toho je jaskyňa aj
významným archeologickým náleziskom,
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keďže v nej žil človek už pred 5 – 6 tisíc
rokmi. Rôzne nájdené predmety sú vystavené v priestrannej vstupnej hale.
Presunuli sme sa do Betliara, naším
cieľom bola prehliadka kaštieľa a priľahlého parku. Dnešná podoba kaštieľa je výsledkom prestavby v rokoch 1880 - 1886 za
povestného grófa Emanuela Andrássyho.
Klasicistický kaštieľ zväčšili a prebudovali
v štýle historizmu francúzskych renesančno-barokových zámkov. Gróf priestory
zariadil muzeálnym spôsobom svojimi
pestrými zbierkami nábytku, keramiky, obrazov, zbraní, suvenírov a kuriozít a možno
aj preto dnes patrí kaštieľ k najnavštevovanejším na Slovensku. Našťastie inventár po
druhej svetovej vojne nebol vykradnutý, a
preto sme ho mohli aj my navštíviť a vidieť
v pôvodnej podobe. Okolo kaštieľa bol v 18.
storočí vybudovaný rozsiahly park , ktorý
má viac ako 80 hektárov. Je to typický anglický park so vzácnymi a udržiavanými
drevinami, súčasťou ktorého sú viaceré
drobné stavby, ako napr. Čínsky pavilón,
Grotta zvaná Hermésova studňa, slobodomurársky pavilón, rotunda, ale tiež drobné
plastiky a dômyselný vyše štvorkilometrový vodný systém s fontánkami, vodopádmi
a rybníkmi.
Príjemné počasie a krásna príroda
umocnili naše osobné dojmy a pocity plné
nových poznaní.
Ďakujeme samospráve našej obce, že
nám poskytla finančnú dotáciu v roku
2020, a tak sme si mohli dovoliť spoznávať
krásy nášho Slovenska.
Alžbeta Jankulárová,
predsedníčka ZO JDS
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• HASIČI •
Prinášam vám niekoľko informácií zo života našich dobrovoľníkov. V dňoch 16., 17. a 18. 9. sa dvaja členovia Roman Záležák
a Tomáš Slivoň zúčastnili špecializovanej odbornej prípravy veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí. Príprava prebiehala
v priestoroch HaZZ Nové Zámky. Táto odborná príprava bola
1.10.2020 ukončená odbornými skúškami, ktoré obidvaja úspešne zvládli. Osvedčenia o skúške už prišli na obecný úrad, a tak
máme dvoch členov, ktorí sú oprávnení veliť pri zásahoch a zároveň sa môžu uchádzať o funkciu veliteľa DHZ.
26.9.2020 sa v našej hasičskej zbrojnici uskutočnilo prvé zasadnutie Okrsku č. 1 Novozámockého okresu. Do okrsku boli zaradené Dobrovoľné hasičské zbory z Komoče, Zemného, Tvrdo-
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šoviec, Jatova, Rastislavíc a Palárikova. Na stretnutí sa dohodli
predbežné plány výcviku a školení. Zároveň boli zvolení zástupcovia z každej organizácie do vedenia okrsku. Našich dobrovoľníkov bude zastupovať Erik Klinko vo funkcii - strojník okrsku č.1.
30.8.2020 sme zabezpečovali protipožiarnu hliadku na podujatí rozlúčka s letom. Zároveň sme pripravili program pre deti.
Mohli si vyskúšať striekanie na terč s džberovými pumpami a
tiež odskúšať hasičské vybavenie nášho hasičského automobilu.
18.9.2020 prebehlo preskúšanie čerpadiel a motorov na hasičskej zbrojnici.
V septembri sme boli privolaní na odstránenie hniezda sršňov.
Technický zásah v objekte poľnohospodárskeho družstva vykonali dvaja hasiči. Použitý bol oblek proti bodavému hmyzu a
vystriekané dva spreje proti sršňom.
Tomáš Slivoň

Poďakovali sme sa
za tohtoročnú úrodu
„Role i záhrady, celé farebnosti plné sú,
zeleninu či ovocie do domu nám prinesú.
Vďaka, Pane, za viniče, za obilie, stromy tiež...
Všetko je tak krásne dozreté, veď Ty to vieš...
Sú to dary od Teba, Ty poznáš čo chceme.
Vieš čo nám k životu treba, obdarúvaš nás darmi zeme...
Úroda je už dozretá, plody pozbierané,
jedno, druhé, tretie kvieťa, i strnisko zorané.
Poďakujme spevom, hlasom, zaspievajme pieseň chvál!
Za všetko čo Zem nám dala, čo si nám Ty požehnal.”
(zdroj: www.novalubovna.sk)

» Mederská gazdinka varí «
Pochúťkový šalát

- Suroviny: šunková saláma
400 g, uhorky sladkokyslé
180 g, hrášok sterilizovaný
55 g, cibuľa 25 g, majonéza
300 g, kryštálový cukor 10 g,
worchesterská omáčka cca 1
PL, horčica plnotučná 20 g,
soľ 2 väčšie štipky, ocot necelá 1 PL, mleté čierne korenie.
- Postup prípravy: salámu a uhorky nakrájame na tenké rovnomerné rezance, cibuľu na jemno a premiešame. Pridáme
hrášok, majonézu, worchester, horčicu, soľ, korenie, cukor,
ocot a premiešame. Šalát uložíme na pár hodín do chladničky,
aby sa trocha odležal a prepojili sa chute.

Polievka Šajtlava

- suroviny: zemiaky očistené,
koreňová zelenina, voda,
soľ, kapusta hlávková biela,
tuk, slanina údená bez kože,
cibuľa, hladká múka, mletá
paprika, mlieko.
- Postup prípravy: očistenú
koreňovú zeleninu nakrája-

me na kocky, zalejeme polovicou vody, mierne osolíme a varíme do polomäkka. K polomäkkej zelenine pridáme na kocky
nakrájané očistené zemiaky, na rezance nakrájanú kapustu a
spolu dovaríme. Na masti do sklovita rozškvaríme na drobné
kocky nakrájanú slaninu, pridáme nadrobno nakrájanú cibuľu, speníme, zaprášime preosiatou mäkkou a pripravíme svetlú
zápražku. Zápražku zaprášime mletou paprikou, speníme a za
stáleho prešľahávania zalejeme zvyškom vlažnej vody a necháme zovrieť. Po zovretí za občasného miešania pomaly varíme
20 minút. Pred koncom pridáme mlieko, uvarenú zeleninu, zemiaky s vývarom a krátko prevaríme. Nakoniec podľa potreby
ochutíme soľou.

Bravčové stehno na divoko

- Suroviny: bravčové stehno 1,5 kg, soľ, masť, slanina údená bez
kože 100 g, cibuľa, mleté čierne korenie, nové korenie celé, bobkový list, voda.
- Postup prípravy: umyté a osušené bravčové stehno osolíme a rýchlo opečieme na tuku zo všetkých strán. Vo výpeku
rozškvaríme do sklovita na kocky nakrájanú slaninu, speníme
najemno nakrájanú cibuľu, podlejeme vodou a povaríme. Do
základu vložíme mäso, pridáme korenie v koreninovom vrecku
a pod pokrievkou dusíme domäkka. Počas dusenia mäso obraciame a podlievame vodou. Mäkké mäso vyberieme. Šťavu
vydusíme alebo dolejeme vodu na potrebné množstvo a dochutíme soľou.
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Cisársky trhanec

- Suroviny: mlieko 400 ml, vajcia 3 ks, polohrubá múka 240 g,
cukor 1 PL, hrozienka 2PL, rum 5 ml, maslo 50 g, olej na
praženie, brusnicový džem alebo kompót, vlašské alebo
píniové oriešky.
- Postup prípravy: bielka oddelíme od žĺtkov a vyšľaháme tuhý
sneh. V mlieku rozšľaháme žĺtka, pridáme cukor, múku a vyšľahaný sneh. Hrozienka zalejeme rumom a necháme chvíľu
postáť. Potom rum primiešame do hotového cesta. Na panvicu
dáme troška oleja a hrubšiu vrstvu cesta. Opečieme z jednej
strany a posypeme hrozienkami, otočíme a opečieme aj z druhej
strany. Trhanec roztrháme na menšie kúsky. Potom si ho dáme

Múčniky p. Sedláčka
• Orieškové rezy s griotkou •
Suroviny na cesto:

• 100 g polohrubej múky
• 100 g tuku
• 100 ks práškového cukru
• 100 g opražených posekaných lieskových orieškov
• 5 ks vajec
• 1 balíček kypriaceho prášku
• 2 lyžice kakaa

Suroviny na plnku:

• 200 g masla
• 150 g práškového cukru
• 400 ml mlieka
• 1 balíček vanilínového cukru
• 1 balíček vanilkového pudingu v prášku
• 4 lyžice griotky
• 1 ks čokoládová poleva

Na potretie:

• 400 g čerešňového džemu
• 50 ml griotky

Postup:

Rúru vyhrejeme na 180°C. Žĺtky, zmäknutý tuk a cukor vyšľaháme do peny. Striedavo vmiešame múku preosiatu s kypriacim práškom, posekané oriešky a kakao. Na záver postupne
zapracujeme tuhý sneh z vyšľahaných bielkov.
Cesto vylejeme na plech vystlaný papierom na pečenie a dáme
piecť na 30 minút do vyhriatej rúry. Po upečení necháme cesto
vychladnúť a stiahneme papier. Džem vymiešame s griotkou a
natrieme upečený korpus.
Pripravíme plnku: Z mlieka, vanilínového cukru a pudingu
uvaríme hustú kašu. Necháme za občasného premiešania vychladnúť. Maslo s cukrom vyšľaháme na jemnú penu a postupne
pridáme puding s griotkou.
Krém natrieme na vrstvu džemu, zarovnáme a ozdobíme
čokoládovou polevou. Zákusok necháme v chlade odstáť 4-5
hodín. Po vychladnutí pokrájame na rezy.
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na jednu stranu panvičky
a v druhej polovičke si
rozohrejeme 1 PL masla,
trochu nasekaných vlašských orechov a pridáme
1 PL kryštálového cukru,
ktorý trochu skaramelizuje a všetko spolu dôkladne
premiešame /najlepšie iba
pohybom panvice od seba
k sebe/. Naložíme na tanier, pocukrujeme práškovým cukrom a pridáme ovocie alebo
džem do ktorého si budeme jednotlivé kúsky máčať.
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Základná škola s MŠ Karola Strmeňa
Základná škola s MŠ Karola Strmeňa v
Palárikove začala školský rok v pandemickej situácii v pozitívnej atmosfére. Počas
leta sa podarilo zrealizovať projekt na obnovu učební chémie a biológie, v ktorých
bolo nevyhnutné nielen vymeniť podlahu
a osvetlenie, ale i dodať mnoho technického vybavenia a didaktických pomôcok.
Vyučovanie sa začalo pre žiakov 1. –
9. ročníka v klasickom duchu, avšak s
mnohými obmedzeniami, s rúškami na
tvárach, ale s nádejou, že naša škola nebude musieť byť zatvorená a žiaci budú môcť
získavať vedomosti a zručnosti po celých
10 mesiacov v jej prostredí.
S radosťou a s očakávaním niečoho
nového nastúpilo do dvoch prvých tried
40 žiakov, ktorí pod vedením triednych
pani učiteliek: Mgr. Lenky Marhvekovej
a Mgr. Evy Porubskej budú poznávať svet

písmeniek, čísel alebo umenia a športu.
Mnohí prváci i väčšie deti z prvého stupňa budú navštevovať i oddelenia školského klubu, ktoré sú krásne a vkusne pripravené pre aktivity „družinárov“. Všetkým
žiakom základnej školy bolo ponúknutých viacero krúžkov: tradičný folklórny,
strelecký či florbalový krúžok, turisticko-poľovnícky či nový recitačný krúžok a
krúžok Testovanie pre piatakov. Žiaci sú
zapísaní, už sa len dočkať lepšej situácie.
Tú vylepšilo aspoň získanie nových pedagogických asistentiek k žiakom s individuálnymi potrebami na základnej i materskej
škole. Vedenie vypracovalo v spolupráci
so školskou špeciálnou pedagogičkou K.
Drugovou žiadosti na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
II. Cieľom národného projektu je podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy

v materských, základných a stredných
školách. A podarilo sa, v materskej škole v
súčasnosti pracujú 2 pedagogické asistentky a na základnej škole 4.
Radosť spravilo pani učiteľkám, ale
predovšetkým žiakovi teraz už 5. B triedy
Viktorovi Juríkovi (predtým 4. B pani
učiteľky A. Jančárovej), ocenenie v súťaži
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám
rád Slovensko. Viktor zabodoval so svojím príbehom o slovenských riekach,
ktorý zverejňujeme v Našich novinách.
Vyučovanie teda prebieha v takmer normálnom režime, t.j. bez praktickej telesnej výchovy, bez spievania na hudobnej,
bez zbytočného spájania žiakov, ale za to v
plnom nasadení a odovzdávaní vedomostí. Teraz je očividné, čo všetko môže škola
dať svojim žiakom a je pre nich pokladom
a aj pre rodičov.

• Beseda so spisovateľkou v komornom duchu •

21. september 2020 žiakom trošku
oživil pochmúrne jesenné dni poznačené koronavírusom. Všetci už
máme dosť „papučkovej kultúry“, a
preto ponuka besedy od našej knihovníčky pani Mariky Slažanskej padla
všetkým veľmi vhod.
Marcová akcia v rámci mesiaca knihy,
ktorá sa nemohla kvôli uzavretiu škôl
zrealizovať, sa preložila na septembrový
termín. Ešte sme to stihli a deti – najprv
tretiaci s pani učiteľkou D. Ághovou a
po nich siedmaci s pani učiteľkou S.
Slivoňovou – sa vybrali porozprávať so
spisovateľkou Kristínou Mišovičovou,
ktorá píše nielen pre ne literatúru, ale je
známa aj svojimi dielami pre dospelých
(Čakanka, Nezabudni milovať, Vráť mi
moje sny...) a teraz žiakom predstavila
svoju novú knižku a spestrila to autorským čítaním. Nadviazala
na svoju predchádzajúcu tvorbu pre deti a mládež: Malvínkine
Vianoce a predovšetkým na Decká z mesta sa (ne)vedia biť.
Menšie i väčšie deti mali kopu otázok, ktoré sa netýkali iba tvorby, ale aj osobného života tejto zaujímavej veľmi aktívnej ženy.
Pekne v rúškach, s rozostupmi a pri dodržaní ostatných opatrení
si vychutnali krásnu dopoludňajšiu hodinku a dúfam, že sa inšpirovali pani spisovateľkou a častejšie teraz vezmú knihu do ruky.
V mene všetkých žiakov ďakujeme za realizáciu besedy v rámci
projektu a zároveň i za celkovú spoluprácu pani Márii Slažanskej.
Slavomíra Slivoňová

Ako Tatry hľadali domov...
Dávno žili u nás Tatry. Chodili po krajine, spoznávali ju a
hľadali si miesto, kde by bývali.
Raz sa títo obri vybrali do Slovenského raja. Navštívili
Kráľovu hoľu v strede krajiny a tam stretli veľkú a veľmi dlhú
rieku, ktorá sa volala Váh, a nevedeli, čo spraviť. Ako cez
ňu prejsť? Našli napokon loďku a naskočili na ňu. Ani nevedeli ako, loďku zrazu rozpučili na ostrove, na ktorý narazili. Chceli ho obehnúť, ale nevedeli ako. Na kúsku loďky sa
plavili ďalej, až sa dostali k druhej rieke Dunaj, do ktorej sa
vlieval Váh. Až boli zrazu v Bratislave. No v hlavnom meste
sa im nepáčilo. A tak pokračovali ďalej. Navštívili Modru,
Sereď, Mužlu aj Chľabu, prišli aj do Palárikova a Nových
Zámkov, no chýbali tu kopce. Preto nastúpili na vlak a rýchlikom išli naspäť do hôr. Keď boli pri Štrbskom plese, rozhodli sa, že tu zostanú a toto bude ich domov.
Odvtedy tu sídlia naše Vysoké Tatry a zvysoka sa pozerajú na nás.
Viktor Jurík, 5.B
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Privítali sme nových škôlkarov

V septembri sme opäť otvorili bránu našej materskej školy.
Mnohé deti sa do nej vrátili po dlhej prestávke a tešili sa už na
svojich kamarátov aj pani učiteľky. Privítali sme aj nové deti,
ktoré prišli do materskej školy prvýkrát. Čakala ich náročná
skúška, pretože tento rok bolo adaptačné obdobie trochu ne-

Sokoliar v materskej škole
Dňa 8.10.2020 zavítal do našej materskej školy ujo sokoliar z
Pezinku. Neprišiel sám, priviezol aj svojich operených kamarátov. Boli medzi nimi sovy, sokoly, jastraby, nechýbali ani výr,
kuvik a krkavec. Na školskom dvore ukázal deťom, ako jeho
zverenci vedia poslúchať a oboznámil všetkých prítomných so
spôsobom ich života. Vystúpenie sokoliara sa deťom veľmi páčilo a získali tak nové poznatky o živote dravcov. Na záver sa deti
s novými operenými kamarátmi odfotili.

tradičné. Rodičia nemohli s deťmi vstúpiť do triedy, aby im pomohli zvykať si na materskú školu. Ale zvládli to na jednotku
aj bez maminky a dnes sa už do materskej školy tešia na nové
zážitky s novými kamarátmi.
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Odborné učebne v novom šate

Školský rok 2020/2021 nás
privítal s dobrými správami.
Zrealizovala sa rekonštrukcia odborných učební v rámci
projektu Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov ZŠ s MŠ K.
Strmeňa v Palárikove, ktorý bol
predkladaný počas pôsobenia
bývalého vedenia obce a školy.
Obnova učební prebiehala v lete. Pozostávala z dvoch
hlavných aktivít. Prvou boli
celkové stavebné úpravy chemickej učebne – chemického
laboratória a učebne biológie, ktoré už boli nevyhnutné.

Musela sa vymeniť podlahová
krytina, ktorá nespĺňala ani
technické, ani bezpečnostné
požiadavky, a podobne na tom
bolo osvetlenie priestorov.
Druhou aktivitou v rámci
zlepšenia technického vybavenia učební bolo dodanie a inštalovanie materiálovo-technického vybavenia a didaktických pomôcok.
V oboch učebniach sa nainštaloval nový pracovný stôl
pre učiteľa so stoličkou, mobilný demonštračný stôl učiteľa,
laboratórne pracoviská pre

žiakov, žiacke stoly a žiacke
stoličky, bezpečnostné skrine
na chemikálie, interaktívna
tabuľa s projektormi a notebookom, vrátane aplikačného
softvéru. Do chemickej učebne
boli ešte zaobstarané v rámci
projektu tieto didaktické pomôcky: digestor, keramická tabuľa, digitálna váha pre učiteľa, digitálne navažovacie váhy,
digitálne pH metre, digitálne
teplomery a súpravy na čistenie laboratórnych pomôcok.
Do biologickej učebne boli
dodané didaktické pomôcky:

NAŠE NOVINY

keramická tabuľa, digitálny
mikroskop, žiacke mikroskopy, 3D model ľudského
tela, model kostry človeka a
sady na zhotovenie preparátov.
Učebne síce ešte neboli oficiálne odovzdané do užívania,
ale sú pripravené pre žiakov,
aby ich naplno využívali na
výučbu biológie a chémie.
Projekt sa po dlhých peripetiách a prípravách konečne
zrealizoval, našu školu posunul vyššie a teraz je na učiteľoch a žiakoch, ako dokážu
úspešne pracovať v učebniach
v novom šate.
Slavomíra Slivoňová
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Výsledky futbalových družstiev OTJ Palárikovo
v jesennej časti sezóny 2020/2021
VII. liga MEVA ObFZ Nové Zámky
1. kolo

Jasová – Palárikovo

1:4 (0:2)
g.: Gyurács,
Šimko, Žigrai, Markusek

2. kolo

Palárikovo – Bardoňovo 1:0 (0:0) g.: Bednár

3. kolo

Belá – Palárikovo

4. kolo

Palárikovo – Radava

1:1 (0:1) g.: Bednár

5. kolo

Strekov – Palárikovo

1:3 (0:0)

6. kolo

Palárikovo – SDM Dominik NZ
4:3 (1:0)
g.: Pecho, Horváth, Bednár, Guzmický

7. kolo

Andovce – Palárikovo

8. kolo

Palárikovo – Jatov

9. kolo

Nová Vieska – Palárikovo 2:2 (2:0) g.: Bednár, Skyba

0:3 kontumačne,
neoprávnený štart hráča domácich

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

OFK Kolta
OTJ
Palárikovo
TJ Družstevník
Bruty
TJ pri OÚ
Nána
OŠK Andovce
OFK Jatov
FC Strekov
FK Slovan
Dedinka
Futbalový klub
FC Bardoňovo
TJ Nová Vieska
ŠK-Sokol
Jasová
TJ FO
Kamenica nad
Hronom
ŠK Radava
SDM Dominik
N. Zámky
TJ Družstevník
Belá

0:0
3:0 kontumačne, inzultácia
rozhodcu hráčom hostí

2
1

0
1
4

0
0
0

7
6
3

11:27 0
4:46 3
20:14 12

1
2
3

-9
-9
3

0
0
0

7

4

0

3

20:11 12

4

3

0

7

6

0

1

28:10 18

5

6

0

7

6

0

1

32:7

6

6

0

18

6:0 (2:0)
g.: Štepník 2,
Matuš 2, Remenár, Ameti
2. kolo Černík – Palárikovo
1:6 (0:3)
g.: Jančár 2,
Stojka 2, Ameti, Nguyen Duy
3. kolo Palárikovo – Rastislavice 8:0 (3:0) g.: Jurík 3, Jančár 2,
Štepník, Ďurica, Stojka
4. kolo Tvrdošovce –Palárikovo 0:3 (0:1)
g.: Remenár,
Ameti, Soós
5. kolo Palárikovo – Komjatice
2:0 (1:0) g.: Stojka 2
6. kolo Bánov – Palárikovo
4:1 (3:0) g.: Štepník

1

2

41:12 22 15

4

0

9

6

3

0

21:8

21 14

9

0

10

6

3

1

18:6

21 13

6

7.8

1

9

6

2

1

35:9

20 12

5

0

2

9
9
10

4
5
5

5
1
1

0
3
4

12:6 17 11
19:15 16 10
17:18 16 9

5
4
1

0
13.8
0

3

8

5

0

3

23:13 15

8

0

0

9

4

1

4

12:12 13

7

-2

0

9

2

3

4

18:20

9

6

-3

7.6

9

2

0

7

19:27

6

5

-9

0

9

1

2

6

8:19

5

4

-7

0

9

1

2

6

10:34

5

3

-4

0

9

1

1

7

12:27

4

2

-8

0

10

1

1

8

4:43

4

1

-14

0

11:0 (4:0)
7:0 (2:0)
1:5 (1:5) g.: Beňo
15:0 (8:0)
3:2 (0:2) g.: Beňo 2, Haulík
0:3 (0:1)
0:3 (0:1)

7
7
7

1. kolo Palárikovo – Lipová

7

Dolný Ohaj ¬- Palárikovo
Podhájska – Palárikovo
Palárikovo – Bíňa
Bešeňov – Palárikovo
Palárikovo – Salka
Palárikovo – Dolný Ohaj
Palárikovo – Podhájska

TJ Salka
OTJ Palárikovo
FC Bíňa
ŠK
Termál Podhájska
OŠK Dolný Ohaj
TJ Družstevník
Bešeňov

IV. liga Starší žiaci U15 ObFZ
Nové Zámky

10

VI. liga Dorast U19 ObFZ Nové Zámky

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo

3

g.: Horváth,
Guzmický, Bednár

10. kolo voľno
1

6
5
4

4
5
6
7

TJ Lokomotíva
Bánov
OTJ Palárikovo
FK Slovan
Rastislavice
OŠK Lipová
ŠK Tvrdošovce
1. FC Černík
FC Komjatice

6

5

1

0

24:2

16

7

7

0

6

5

0

1

26:5

15

6

6

0

5

3

0

2

11:16

9

5

0

0

6
5
3
5

2
1
1
0

0
1
0
0

4
3
2
5

12:27
5:9
6:15
3:13

6
4
3
0

4
3
2
1

-3
-2
0
-9

0
0
0
0

III. liga P U11
Liga prípraviek K. Salátu
U11 ObFZ NZ
1. kolo Palárikovo – Šurany
7:2 (4:1)
g.: Prokopec 2,
Otruba 2, Remenár, Húska, Markusek
2. kolo Tvrdošovce – Palárikovo 3:5 (1:1)
g.: Markusek 2,
A. Klučka 2, Otruba
3. kolo Veľký Kýr – Palárikovo

5:6 (2:4)

g.: A. Klučka 4,
Otruba 2

4. kolo Palárikovo – Bánov
13:0 (6:0)
g.: A. Klučka
3, Markusek 3, F. Klučka 2, Prokopec 2, Remenár,
Húska, Benc
5. kolo Rastislavice – Palárikovo 0:7 (0:3)
g.: Otruba 4, A.
Klučka 2, Markusek
6. kolo Šurany – Palárikovo

1:2 (0:0)

g.: A. Klučka 2

7. kolo Palárikovo – Tvrdošovce 15:3 (10:1)
g.: Otruba 6,
Benc 3, A. Klučka 2, F. Klučka 2, Markusek, Prokopec
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OTJ
Palárikovo
FC Veľký Kýr
ŠK Šurany
FK Slovan
Rastislavice
TJ Lokomotíva Bánov
ŠK
Tvrdošovce
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7

7

0

0

55:14

21

6

12

0

7
7

6
4

0
0

1
3

67:13
44:21

18
12

5
4

6
3

0
0

7

1

2

4

12:43

5

3

-7

0

7

1

2

4

15:57

5

2

-7

0

7

0

0

7

13:58

0

1

-9

0

III. liga P U09
Liga prípraviek B. Száraza U 09
ObFZ NZ, skupina A
Hrá sa turnajovým spôsobom
1. turnaj: FC Union NZ – Palárikovo 8:0 (7:0)
Palárikovo – FKM Nové Zámky B 1:4 (0:2)
g.: K. Markusek
SSC Fénix NZ – Palárikovo 11:0 (5:0)

Momentka z turnaja U9 na Sihoti v Nových Zámkoch, konkrétne zápas OTJ
Palárikovo - TJ Družstevník Dvory nad Žitavou, v popredí v modrom naší z ľava
Jurík a Tomšík, v pozadí Šallai.
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2. turnaj: Palárikovo – Pozba
2:3 (1:3) g.: K. Markusek
Palárikovo – Andovce
1:6 (0:4) g.: K. Pálešová
FC Union NZ – Palárikovo 12:0 (8:0)
3. turnaj: Dvory n/Ž. – Palárikovo
FKM NZ B – Palárikovo
Palárikovo – Pozba
1
2
3
4
5
6
7
8

FC Union
Nové Zámky
FKM
Nové Zámky B
SSC FÉNIX
Nové Zámky
TJ Družstevník
Komoča
TJ Družstevník
Dvory nad Žitavou
OŠK Andovce
FK Sokol Pozba
OTJ Palárikovo

3:0 (3:0)
7:0 (3:0)
0:3 (0:0)

9

9

0

0

78:7

27

8

12

0

9

7

0

2

61:25 21

7

9

0

9

6

0

3

59:17 18

6

3

0

9

5

0

4

17:40 15

5

3

0

9

4

0

5

34:44 12

4

-3

0

9
9
9

3
2
0

0
0
0

6
7
9

19:35
7:54
4:57

3
2
1

-3
-9
-12

0
0
0

9
6
0

Momentka zo zápasu U11 v Rastislaviciach, kde naši „bažanti“ vyhrali 0:7.
V modrom s loptou Markusek Kar. a v pozadí kapitán družstva Remenár.

Spoločná foto ešte neporazenej U11 po vyhratom zápase:
U9 po domácom turnaji v septembri.
Horný rad z ľava: Cvik, Hagara, Jurík, Lajda, Pálešová, Hanzlík a trénerka Sunegová.
Dolný rad z ľava: Šallai, Tomšík, Tvoriková, Markusek, Páleš a Húska.

Horný rad z ľava: Horváth, Vančo, Mach, Pálešová, Otruba, Klučka A., Jurík, Benc,
Remenár, Čvirik a tréner Vörös.
Doľný rad z ľava: Prokopec, Klučka F., Židuliak, Húska a Markusek Kar.
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Wellness & Relax Centrum
WELLNESS aktuality
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Wellness & Relax Centrum v Palárikove
ponúka v areáli relaxačného centra svojim
hosťom k dispozícii oddychový bazén s
rôznymi atrakciami (divoká rieka, protiprúd , perličkový kúpeľ, chrliče, vodný dáždnik, vírivá vaňa – jacuzzi, vodopád, hydromasáže, dúhové osvetlenie bazéna),tri
druhy sáun (parná, fínska, infrasauna), fitness centrum a masáže. V priestoroch relax
centra sa nachádza aqua bar, v ktorom si je
možne pochutnať na dobrej káve a širokej
ponuke alko a nealko drinkov.

zmysly a veríme, že si odnesiete nezabudnuteľné gastronomické zážitky.

Keďže sa opatrenia priamo dotkli aj
reštaurácie a v súčasnej dobe nie je možné si vychutnať pripravené jedlo v našej
reštaurácii, upravili sme otváracie hodiny.
Počas pracovných dní
Pondelok – piatok 11,00 - 13,00
/ pre výdaj obedného menu/
Zároveň sme zaviedli rozvoz
obedného menu pre obyvateľov.
Bližšie informácie dostanete na tel. čísle
0905/990 272
www.wellnesspalarikovo.sk
e-mail: wellness.palarikovo@gmail.com

Reštaurácia
Návštevníkom ponúkame možnosť stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň
je od pondelka do piatka k dispozícii obedové menu, ktoré pravidelne obmieňame,
aby sme uspokojili i náročnejších stravníkov. Jedlánášho kuchára pohladia vaše

Kongresová miestnosť
Dávame do pozornosti zrekonštruovanú
kongresovú miestnosť, ktorá je ako stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako
napríklad školenia, semináre, obchodné
stretnutia, workshop , kurzy a iné spoločenské podujatia. Miestnosť je plne klimatizovaná, výborne osvetlená a vybavená
najmodernejšou technikou s minimalistickým dizajnom. Súčasťou kongresového
centra je aj exteriérová terasa, ktorá počas
letných dní ponúka príjemné posedenie
pre účastníkov školení a seminárov.
Priatelia, aj keď nás pandémia poznačila a opatrenia UVZ SR nás nútia byť
momentálne zatvorenými, veríme, že sa
čoskoro uvidíme a využijete príjemný
relax po náročnej dobe .
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