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Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila,
ak dá človek viac, ako v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očkách jas,
tak prišla doba, keď pre každého máme pár prívetivých viet,
sú tu Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

Milí spoluobčania!

Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme,
lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i
očakávaní, nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť
ani napodobniť. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú
základné ľudské hodnoty.
Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme
sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe,
chceme každému rozdávať len radosť. Vianoce sú obdobím,
keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu
priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, ako i dosahovaním vytúžených
cieľov. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého,
kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú skryté
naše najtajnejšie túžby a želania.
Vo svojom mene ako i v mene pracovníkov obecného úradu, chcem pozdraviť spoluobčanov, rodákov, ktorí sa z rôz-

nych dôvodov nemôžu zúčastniť doma vianočných sviatkov,
návštevníkov obce, ktorí tu v našej obci prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími, chorých a osamelých
občanov, ktorí sú teraz v nemocniciach alebo sami doma.
Prajem všetkým požehnané vianočné sviatky, nech ticho
Vianoc nás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním.
Do nového roka Vám želám hlavne veľa zdravia, životnej
iskry, ľudí vášmu srdcu blízkych, veľa elánu, úspechov pri napĺňaní predsavzatí.
Nech je láskou naplnený celý nastávajúci rok!
starostka obce
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Zvýšenie poplatku
za komunálne odpady

Všetkým je nám známe, že
komunálny odpad predstavuje
závažný celosvetový problém.
Skládky sa plnia, podmienky na vznik nových sú veľmi
prísne. Jedným z riešení je
dôsledné separovanie odpadu
a do komunálu vyhadzovať
naozaj len to, čo sa už nedá
nijako zhodnotiť, znovu použiť, alebo inak zlikvidovať. Na
Slovensku nemáme dostatok
takých spaľovní odpadu, ktoré
by znečisťovali životné prostredie v minimálnej miere a
jediným spôsobom likvidácie
komunálneho odpadu v našej
oblasti je jeho skládkovanie.
Poplatky za uskladnenie
odpadu na skládkach sa stále zvyšujú a suma poplatku
za komunálne odpady, ktorú
obyvatelia obce platia (doteraz
1,80 Eur za žetón) je nepostačujúca a celkový výnos z poplatku nepokrýva všetky ná-

klady. Výška poplatku nebola
zmenená od roku 2015. Z dielne obecného úradu po analýze nákladov na nakladanie s
komunálnym odpadom preto
vyšiel návrh na zvýšenie tohto
poplatku. Ako nevyhnutné sa
javí zvýšenie až na sumu 2,50
Eur na žetón, čo predstavuje
nárast 38,89 %. O tomto návrhu bude obecné zastupiteľstvo
rokovať v decembri tak, aby
mohlo všeobecne záväzné nariadenie nadobudnúť účinnosť
do 1.1.2020. O výsledku Vás
budeme informovať aj prostredníctvom obecného rozhlasu. Nezásobte sa žetónmi
v nižšej hodnote, tieto stratia
platnosť od 1.1.2020, bude ich
potrebné vymeniť za žetóny
s vyššou hodnotou a rozdiel
doplatiť. Nevymenené žetóny
stratia platnosť 1.2.2020.
Kristína Slivoňová
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Vyhodnotenie ankety
o obecnom rozhlase
V mesiaci september obecný
úrad distribuoval neadresné
anketové lístky so zámerom
zistiť skutočné preferencie
obyvateľov obce. Lístok bol
distribuovaný jeden do každej
domácnosti.
Z celkového počtu 1500 lístkov sa vrátilo 321 kusov, čo
predstavuje účasť 21,4 %.
Výsledky sú nasledovné:
ZA vysielanie procesie – 257,
čo predstavuje 80,06 % vrátených a 17,13 % všetkých
distribuovaných lístkov.
PROTI vysielaniu procesie –
63, čo predstavuje 19,63 %
vrátených a 4,2 % všetkých
lístkov.
ZA vysielanie politickej reklamy – 109, čo je 33,96%
vrátených a 7,26 % všetkých
lístkov.
PROTI vysielaniu politickej

reklamy – 212, t. j. 66,04%
vrátených a 14,13 % všetkých lístkov.
Výsledky sú známe. Musím však vyjadriť sklamanie z
účasti. Bola síce vyššia ako naposledy pri prieskume ohľadne obchodných prevádzok v
obci, ale stále to nemožno považovať za vyjadrenie názoru
väčšiny domácností. Je smutné, že sa tak málo zaujímame
o veci verejné a že nevieme
využiť možnosť na vyjadrenie
nášho názoru, keď sa nás pýtajú. O tomto zlom nastavení
spoločnosti svedčí aj pravidelná nízka účasť voličov na voľbách, ktorá v priemere v našej
obci dosahuje necelých 34
% (posledné 3 voľby, vrátane
dvojkolových prezidentských
volieb).
Kristína Slivoňová

Milí spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som sa aj ja v tomto predvianočnom období
prihovoril za oddelenie technických služieb. Nakoľko som ako
vedúci technických služieb nastúpil iba teraz v decembri, je mi
ťažko hodnotiť predchádzajúce obdobie. Čo by som ale chcel
zmeniť, je spôsob komunikácie a riešenie problémov, ktoré vás
trápia na úseku a v kompetencii technických služieb. Nie všetko je realizovateľné, pretože sme rozpočtová organizácia, ale
budeme sa v maximálnej možnej miere snažiť vaše požiadavky
naplniť. Do budúcnosti bude zriadená na obci emailová adresa
priamo na technické služby s tým, že sa tam môžete obracať s vašimi požiadavkami. Každý podnet bude preskúmaný a dostanete
naň aj odpoveď. V tomto zimnom období je podľa zákona obec
povinná realizovať zjazdnosť ciest a chodníkov patriacich pod
správu obce. Určite sa zhodneme na tom, že to nie je najvhodnejšie riešenie, ale môžem zodpovedne povedať, že urobíme všetko
preto, aby sme dokázali spojazdniť a spriechodniť úseky nám
zverené v čo najkratšom čase. Vopred ďakujem všetkým, ktorí
si pred vlastným domom sneh odpracú. V budúcom roku nás
čakajú nemalé výzvy a pevne verím, že ich spolu s kolektívom
pracovníkov technických služieb dokážeme realizovať. Záverom
mi dovoľte popriať vám, milí spoluobčania, v mene svojom, ale
aj za kolektív pracovníkov technických služieb pokojné prežitie
vianočných sviatkov a do nového roka plné zdravie, veľa rodinnej i pracovnej pohody.
Mgr. Rudolf Kodada
vedúci TS
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PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI PALÁRIKOVA
• AŠOT HAAS•

Ašot Hass je mladý 38-ročný úspešný
umelec, výtvarník. Narodil sa v Moskve
v roku 1981. O osem rokov neskôr sa jeho
rodičia rozhodli presťahovať na Slovensko
a prišli práve do Palárikova. Vyrastal v našej malebnej dedine s mojou generáciou,
no uberal sa trošku iným smerom ako jeho
rovesníci. Vybral si cestu umenia, na ktorú
vykročil štúdiom na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, ateliér
kamenosochárstva a pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
Doteraz žije a tvorí v Bratislave. Pre jeho
tvorbu je typický technický aspekt, využíva
svetelné efekty a zvuk, ktorými tiež okrem
iného charakterizuje svoje dielo.
Vystavoval na nespočetne veľa výstavách
– spoločných i samostatných a získal významné ocenenia. Jeho diela sú súčasťou
mnohých domácich i zahraničných súkromných zbierok.
Dovolili sme si osloviť Ašota a požiadať

o malé interview pre Naše noviny, v ktorom predstaví svoju tvorbu, svoje inšpirácie, svoje techniky a vzory.
Ašot, aké umenie robíš, aké umelecké
diela vlastne tvoríš? Predstav, prosím,
svoju tvorbu našim čitateľom.
Tvorím vo sfére geometrie, minimalizmu, kybernetiky a interaktívneho umenia, kde je veľmi dôležitá komunikácia
diela s divákom. Pracujem s materiálmi
ako je sklo, akryláty, ušľachtilé kovy, či samotné plátno...
Ako vznikajú tvoje diela? Kde pre ne berieš inšpirácie?
Vychádzam často z každodenného života. Snažím sa tiež vizuálne zhmotňovať
rôzne teórie z fyziky, matematiky. Pracujem s rôznymi teóriami ako napríklad
Fibonacciho postupnosť. Simulujem pixel
v priestore, či skenujem diamanty s odleskami a následne ich transformujem do
optického skla..
Máš nejaké obľúbené témy, motívy, ktoré
používaš?
Vychádzam často z počiatocných tvarov,
ako je kruh a štvorec, guľa a kocka. Následne ich transformujem do simulácie

perspektív, ako napríklad v projekte (simulation pixels in space).
Tvoríš aj na objednávku?
V dnešnej dobe áno. Je to pre mňa veľmi
dôležité a podstatné v mojej tvorbe. Často
ide o Site Specific diela, ktoré viacmenej
pracujú priamo s architektúrou. Ponímajú
daný priestor a istým spôsobom ho charakterizujú a dovysvetľujú. Myslím si, že v
dnešnej dobe je to veľmi podstatné.
Na ktoré dielo si obzvlášť hrdý? Alebo
máš svoje obľúbené dielo?
Pracujem naraz na viacerých projektoch a s viacerými rôznymi materiálmi.
Ak ma daná téma prestáva v danú dobu
napĺňať, prejdem na iný project, na ktorý
mám práve chuť. Časom, keď dostanem
zase radosť z tvorby, k pôvodnému projektu sa vrátim... Obľúbené dielo je vždy
to, ktoré sa práve ukončí. Pre mňa je veľmi
podstatné, aby ma dané dielo a jeho realizácia napĺňala. Dostávam energiu, a tak sa
snažím posúvať vlastné hranice...
Kde sa všade konali tvoje výstavy?
Podarilo sa mi vystavovať v krajinách,
ako je Čína, Libanon, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Taliansko či USA
Dali by sa tvoje moderné diela vystaviť
aj u nás?
Áno. Kedysi som už mal výstavu v Palárikove, ale bolo to už veľmi dávno. Každopádne v Palárikove stále vystavujem.
Ide o sochu, ktorá priamo súvisi s ľudmi
a nachádza sa v parku. Je to pre mňa pocta, že som dostal príležitosť napojiť sa na
projekt, ktorý vznikol ešte pred cca 200
rokmi, a to na počin grófa Karólyiho a
jeho Artézsku studňu.
Súvisia tvoje ruské korene s tvojím umeleckým cítením, umením? Mal si predkov
nejakých výtvarníkov?
Viac menej áno. Prevažná časť mojej rodiny z maminej i z otcovej strany boli výtvarníci. Som nesmierne rád, že to takto je.
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Výtvarná scéna ma veľmi napĺňa a dúfam,
že moje realizácie zase napĺňajú obecenstvo. Je to veľmi podstatné v mojej tvorbe.
Máš nejaký umelecký vzor?
Skôr inšpirácie a hlavne osobnosti, ktoré
dokázali so svojou tvorbou rezonovať po
celom svete a prinášali alebo prinášajú
nové pohľady na realitu. Je ich veľmi veľa.
Tvoju výstavu a diela treba zažiť. Kde by
sme ich teraz mohli vidieť, počuť...?
Momentálne mi skončila jedna z najväč-

NAŠE NOVINY

ších výstav za moju kariéru a to v Kunsthalle v Košiciach. Bolo tam vystavených cca
230 diel. Teraz ma čakajú v priebehu roka
výstavy v Holandsku, Taliansku, Francúzsku a Čechách. Chystám niečo v New Yourku a Moskve. Na Slovensku budem vystavovať najskôr za približne rok a pol.
V mene čitateľov Našich novín ďakujem za
rozhovor a prajem ti veľa tvorivých chvíľ!
Ďakujem pekne, tešilo ma :)
Slavomíra Slivoňová

Knižnica informuje...
Projekt:
Akvizícia knižnice.

Z vydavateľstva Slovart sme
zakúpili 23 zväzkov kníh v
celkovej hodnote 192,95 eur:
Čepiec, Čierny ľad, Čmáranica
a Machuľa, Do vody, Hradba západu, Jozef Tiso, Konvália, Kosti v sude, Labky, krídla, chvostíky, Les prízrakov, Mediciovci:
Mocná kráľovná, Mocný muž,
Mocný rod, Mníchov, Moje
meno je Červená, Mor, Nočná zmena, Nový život, Pavúčie
kosti, Pochovaní za živa, Temná
ozvena, Tichá noc, Zlatá klietka.

Z vydavateľstva Marenčin
sme zakúpili 33 zväzkov kníh
v celkovej hodnote 237,42
eur: Alexander Mach, Arabská milenka, Chcem len tvoje
dobro, Dovolenka s arabom,
Gamblerky, Havkáči z našej
ulice, Heydrich- muž so železným srdcom, Hľadanie, Ja
ti to vrátim, Manželstvá nanič,
Mníška, Nepokojný muž, Nepýtaj sa, kde som, Neviditeľný
múr, Odvlečení, Oligarcha,
Pavúčikovia miláčikovia, Podivná sestra, Pomsta za neveru, Premiérova milá, Púštne
srdce, Sama v dome, Sophie-

Ples u vojvodkyne, Srdcová
dáma, V náručí araba, V pasci
araba, Veselé víly a trpaslíci,
Vrahovia bez tváre, Vraždy v
arábii, Záhrada smrti, Zaviate
pieskom, Ženatý so svokrou,
Ženy z Rijádu.
Z internetového portálu sme
zakúpili 12 zväzkov kníh v celkovej hodnote 115,29 eur: Medzi dvoma domovmi 1, 2, 3,
Alexander Mach, MeinKampf,
Mengele, Som mama, Poškoláci, Prebijem sa!, Ako išlo vajce
na vandrovku, Irenine deti,
Putovanie za dotykom.
Od obchodného zástup-

cu pána Bábina sme zakúpili
nasledovné knihy: Nátierky,
chuťovky, sendviče, Guláše,
Hráme na gitare, Na gazdovskom dvore, Veda- detská
encyklopédia, Vojny sveta I,
Varíme so šéfkuchármi, Útek
z Auschwitzu, 2000 rád pre
záhradkárov, Manželka nacistického dôstojníka, Riekanky,
100 najkrajších rozprávok, Astrológia rastlín, Vojvodcovia,
Nejkrásnější staré mapy.
Nákup kníh z verejných
zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
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Projekt: Renovácia
interiéru knižnice.

Projekt: Prednášky,
besedy a tvorivé
dielne...

Začali sme s inštaláciou nových knižničných regálov,
ktoré boli vyhotovené firmou
WOOD STYLE presne na mieru. Novou dispozíciou rozloženia regálov sme získali viac voľného priestoru, čím sa priestor
knižnice prevzdušnil a opticky
zväčšil. O slávnostnom otvorení novej zrenovovanej knižnice
Vás budeme včas informovať,
nakoľko máme pred sebou ešte
náročné obdobie, a tým je nasťahovanie knižničného fondu
a jeho roztriedenie podľa MDT.
Renováciu interiéru knižnice
z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Dňa 11.10.2019 sa uskutočnila prednáška z projektu
„Prednášky, besedy a tvorivé
dielne“ pod názvom Staráme
sa o zdravie podľa krvnej skupiny s MUDr. Podhorányiovou a A. Magyarovou.
Dňa 7.11.2019 sa uskutočnila prednáška pod názvom
Sila liečivých bylín, prednášku
viedla prof. Ing. Anna Jakábová, Csc.
Dňa 27.11.2019 sa uskutočnila beseda s psychologičkou
PhDr. Andreou Nagyovou pod
názvom Rozvoj osobnosti.

| December 2019 |
Dňa 4.12.2019 sa uskutočnila prednáška pod názvom
Spoznaj možnosti svojho tela
a duše z rôznych značiek na
oku, prednášala Iris terapeutka Mgr. Regina Kondrlíková.
O všetkých podujatiach som
informovala cestou miestneho rozhlasu, našich novín, na
stránke obce. Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.
Na záver roka mi dovoľte
čo najúprimnejšie poďakovať
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili k rozvoju
knižnice počas celého roka.
Keď ustane náhlenie a zhon,
nech pokoj prinesie polnočný
zvon.

Vianočné trhy v dome kultúry
Najkrajšie sviatky v roku sa neoddeliteľne
spájajú aj s nakupovaním, zháňaním darčekov pre svojich najbližších, a tak samozrejme príde vhod, keď máme z čoho vyberať. Kúpiť niečo zaujímavé a originálne
nie je jednoduché, no je časovo náročné.
Nákup pod jednou strechou, široká ponuka zaujímavých vecičiek, skvelá atmosféra,
to všetko ponúkli vianočné trhy v Palárikove. Sú špecifické už len tým, že sa konajú
v interiéri domu kultúry a predajné miesta
nie sú spoplatnené. Obec Palárikovo každoročne pred Vianocami dáva tak priestor

šikovným ľuďom, ktorí majú možnosť na
trhoch svoju zručnosť a šikovnosť verejne
odprezentovať a recipročne vlastnoručne
vyrobenými výrobkami potešiť aj iných.
O tom, že takýchto ľudí je naozaj veľa
nielen, v Palárikove ale aj blízkom okolí,
sme sa presvedčili aj tento rok.
19 predajcov z Palárikova, Nových Zámkov, Tekovskej Breznice, Svätého Antona,
Veľkého Lapáša a Sládkovičova sa postaralo o pestrú paletu ponúkaných výrobkov. Návštevníci trhov si mohli vyberať
spomedzi rôznych vianočných dekorácií,
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Nech betlehemská hviezda,
ktorá na nebi žiari,
šťastné a veselé Vianoce vo
Vašich rodinách vyčarí.
Radostné vianočné sviatky a
úspešný Nový rok praje
Mária Slažanská,
vedúca knižnice
..........................................
Keď budete sadať k štedrovečernému stolu
nech láska, radosť a porozumenie
naplní Vaše srdcia.
Hojnosť zdravia a pokoja
v Novom roku Vám zo srdca
želajú pracovníci Národnej
transfúznej služby a Mária Slažanská za MO Červeného kríža

venčekov, anjelov, šitých dekorácií, pletených košíkov z papiera, háčkovaného oblečenia, háčkovaných hračiek, pletených
čiapok, čeleniek, kníh, sklenených vianočných gúľ, korálkových ozdôb na vianočný
stromček, ručne maľovaných tričiek, prírodnej kozmetiky, bižutérie a šitých náušníc. V ponuke boli aj vianočné oblátky,
vianočný punč, pagáčiky, bohatý a hlavne
chutný výber vianočného pečiva a rôznych sladkých dobrôt z domácej kuchyne.
Erika Galbavá
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Prečo čas s vekom plynie rýchlejšie ?
Nedávno kvitli čerešne a už
sú zase Vianoce. Ani sme sa
nenazdali a rok 2019 je takmer
vo svojom závere.
Akoby to bolo včera, keď sme
sedeli v školskej lavici s pocitom,
že sa dni vlečú. Teraz je každý deň kratší a rovnako rýchlo
starnúcim ľuďom ubiehajú roky.
Ľudia sú často prekvapení, koľko si toho pamätajú z dní mladosti, ktoré akoby trvali večnosť.
S pribúdajúcim vekom sa život
stáva viac-menej rutinou, a preto máme pocit, že každodenný
život plynie rýchlejšie.
Preto je potrebné zmeniť
stereotyp, hľadať cieľavedomé
naplnenie denného programu
rôznorodou činnosťou.
V našej organizácii máme
veľmi šikovné a zručné členky,
ktoré vytvárajú rôzne pekné a
zaujímavé výrobky - sú veľmi
kreatívne.
Aj preto boli vybrané konkrétne exponáty, aby reprezentovali Nitriansky kraj na
celoslovenskej výstave ručných prác seniorov „Zlaté
ruky“, ktorá sa konala v Expo-centre Trenčín v dňoch
11. – 12. 10. 2019. Na výstave
zaznamenali divácky úspech
bábiky, ktoré vyhotovila Vierka Bujačková z nepotrebných
pančúch a ponožiek, páčili sa
výrobky z plastových lyžičiek
ako zrkadlo, svietniky, podnosy od Kvetky Némethovej.
Osobitnú pozornosť verejnosť
venovala netradičnej kolekcii
náhrdelníkov z gombíkov a

maľovaným vázam a podnosom, ktoré pripravili Irenka
Krásna a Marta Révaiová.
Ďakujeme všetkým za dôstojnú reprezentáciu našej seniorskej organizácie na významnom celoslovenskom podujatí,
ktorého sa zúčastnili aj poprední predstavitelia nášho štátu.
Milovníci umeleckého slova sa stretli dňa 12. 11. 2019
v novozámockom kultúrnom
dome na krajskej prehliadke
pod názvom „Matky mojej
reč“. Našou úspešnou reprezentantkou bola Ľudmila Backová s vnučkou Paulínkou.
Cicero povedal, že ničoho sa
staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti. Ak je duša,
myseľ „bez pohybu“, aj telo
má minimum energie. Tá sa
dobíja len životom. Životom s
ľuďmi a medzi ľuďmi, vo vzájomnej úcte a dôstojnosti.
Týždenný liečebno-rehabilitačný pobyt v Piešťanoch absolvovalo v novembri 12 členov našej základnej organizá-

cie s cieľom nabrať nové sily a
kondíciu, ale aj nadviazať nové
seniorské priateľstvá.
3.12.2019 sme si vypočuli
zdravotnú prednášku o bylinkách a mastičkách na potlačenie bolesti pohybového aparátu, na zlepšenie imunity, ale
i ďalších chorôb, ktoré trápia
našu populáciu.
Ani v tomto roku sme nevynechali tradičné mikulášske
posedenie. Mikuláš medzi seniorov v Dome kultúry zavítal
6.12.2019 a každého obdaril
sladkosťou.
Žiaci ZŠ s MŠ pod vedením
Mgr. Slávky Slivoňovej pozdravili seniorov pekným predvianočným pásmom. K prítomným sa prihovorila Mgr. Ľubica Karasová, starostka našej
obce. Na záver sme spoločne
zablahoželali členom – jubilantom, ktorí sa v priebehu roka
2019 dožili životného jubilea.
Ostatným tohoročným plánovaným podujatím je pred-

silvestrovská zábava, ktorá
bude v sobotu, 28. 12. 2019,
ako tradičné podujatie „sami
sebe“, na ktorú všetkých seniorov pozývame.
Alžbeta Jankulárová,
predseda ZO JDS Palárikovo
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Úryvok z pripravovanej knihy autorov Ivan Kňaze & Imrich Szabó:

Poľovné revíry na Slovensku – krajina mnohých druhov zveri

Hravé medvieďatá

V stredu 5. augusta 2019 môjho kolegu
a priateľa, známeho slovenského umeleckého fotografa a spisovateľa Ivana Kňazeho, autora mnohých hodnotných kníh o
prírode, napadla medvedica a zranila ho.
Zaútočila naňho v lesnom poraste v Chránenej krajinnej oblasti Poľana na strednom Slovensku. Stalo sa to na turistickom
chodníku, ktorý vedie od hotela Poľana na
Čierny vŕšok a Kyslinky.
Ivan Kňaze fotografuje prírodu už 37
rokov. Medvede stretol a fotografoval
nespočetnekrát. V ten deň fotil hmyz a
obojživelníky pre svoju novú knihu s názvom Svadby žiab a tance hadov. Neďaleko chodníka zbadal medvieďa. V snahe
získať neočakávaný a hodnotný záber ešte
stačil zaostriť a stlačiť spúšť fotoaparátu.
Podarilo sa mu urobiť unikátny záber,
vtom však v neďalekej húštine zrevala
medvedica a fotograf vedel, že je zle. Celá
udalosť sa podľa jeho autentickej výpovede odohrala nasledovne:
„V kroví nad cestou zrazu zarevala medvedica a vzápätí sa rútila ku mne. Rozbehol som sa, prebehol som asi 10 – 15 metrov. Potkol som sa a spadol na okraj cesty.
Fotoaparát som hodil pod seba a rukami si
chránil hlavu. Začal som hlasno kričať, revala i medvedica. Prenikla ma veľká hrôza,
akoby nastal koniec sveta. Bol to najhorší
okamih môjho života. Nado mnou stála
medvedica a zrazu som zacítil veľkú bolesť. Medvedica sa mi zahryzla do stehna.
Celý útok netrval viac než 2 – 3 sekundy.
Keď som videl, že odbehla, vyskočil som

Medveď z tatier

a utekal k autu. To bolo zlé rozhodnutie.
Medvedica si zrejme myslela, že bežím za
jej mláďaťom a útok po niekoľkých skokoch
ku mne zopakovala. Znova som sa ocitol
na zemi a hlavou narazil na peň. Šelma sa
mi labou zadrapila do chrbta a kostrčovej
kosti. Pohrýzla a poškriabala ma na ľavej
ruke, rany som mal aj na tvári, bolesť som
pociťoval na pravom boku v oblasti rebier.
Vďaka pevnému opasku mi však nespôsobila veľkú ranu.“
Napadnutý fotograf prírody cítil, že
krváca, po nohe mu tiekla krv. Napriek
tomu s poranenou rukou dokázal šoférovať a na vlastných nohách prišiel až do
objektu Lesov SR. Tam mu poskytli prvú
pomoc a zavolali pohotovostnú zdravotnícku službu z Banskej Bystrice. Narýchlo
ho obviazali a potom v nemocnici, už na
operačnom stole, mu pozašívali rany a
ošetrili ostatné poranenia a škrabance.
„Kto bol vinný?“ – pokračuje vo svojom
rozprávaní Ivan Kňaze. „No, predsa nikto.
Bol som hlboko v lese, v životnom prostredí
medvedej populácie. Skrížil som medvedici priestor medzi ňou a jej potomkom.
A preto jej nič nevyčítam. Kiežby každá
ľudská matka chránila svoje dieťa tak, ako
to urobila táto medvedica! Predísť takejto
udalosti sa vždy nedá, človek ju nedokáže
predvídať, ale keď ju šťastne prežije, zmúdrie. Pri napadnutí medveďom si urýchlene
treba ľahnúť na brucho a chrániť si hlavu.
Medveď na ležiaceho človeka zväčša zaútočí iba raz. Ja som však hneď po útoku
vstal a bežal. Preto ma medvedica napad-

Mladý medveď hnedý

la opakovane. Šťastie však stálo na mojej
strane. Ďakujem všetkým svätým, ktorí ma
ochraňovali a Tomu, v ktorého verím...“
Končí svoje rozprávanie šľachetný človek
a neochvejný ochranca a milovník prírody.
***
Podľa oficiálneho sčítania žije na Slovensku viac než 1200 medveďov. Azda
právom vyvstáva otázka - Sú v našich horách medvede premnožené? Táto otázka
sa opakuje čoraz častejšie priamo úmerne
s tým, ako sa množia prípady stretu medveďov v horských oblastiach Slovenska,
ku ktorým dochádza dokonca aj blízko
ľudských obydlí. Na prvý pohľad sa zdá,
že odpoveď je jasná v prospech človeka.
Napriek tomu sa nie vždy podarí nájsť
jednoznačné riešenie konkrétnej situácie.
Medveď hnedý je u nás chránený zákonom a nie všetci ľudia sa k lesnej zveri a
prírode správajú s potrebným rešpektom.
CHKO Poľana je považovaná za priestor
s najhustejším výskytom medveďa hnedého v Európe. Podľa odhadov tu v súčasnosti na ploche 40-tisíc hektárov žije asi
200 jedincov. Po premnožení, resp. zúžení
vhodného životného priestoru sú niektoré z týchto šeliem vytláčané silnejšími jedincami zo svojho prirodzeného teritória
na jeho okraj. Pri hľadaní potravy takéto
zvieratá postupne strácajú prirodzenú
plachosť a vstupujú aj do priestorov ľudských osídlení.
Slovensko je malebnou krajinou s vysokými horami, na mnohých miestach ešte
so zachovalými hustými lesmi pralesného
typu s rôznorodou biodiverzitou. Obdivujme krásu našej prírody, ale pristupujme k nej s rešpektom a úctou. Aj zvieratá
potrebujú svoj životný priestor. Neberme
im ho, neničme lesy a prirodzený biotop ich výskytu. Znie to možno zvláštne,
ale dnes, tak ako azda nikdy predtým,
sú zvieratá čoraz viac odkázané na našu
ochranu a pomoc. Zachovajme ich v pôvodnom prostredí aj pre ďalšie generácie.
Vyprahnutá púšť bez lesov a života by
netešila nikoho. Zvieratá v našich lesoch
boli, sú, a dúfajme, že i budú neoddeliteľnou súčasťou prírody.
Ing. Imrich Szabó
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„Dejiny sveta od praveku po súčasnosť“ a MY
poveď ako správne a hlavne
kvalitne žiť iba na internete
či sociálnych sieťach, kde síce
človek všetko nájde, ale... Nemôže si vytvoriť komplexný
obraz toho, čo predchádzalo
zverejnenému konštatovaniu.
A potom máme najmä na sociálnych sieťach „rýchlokvasených“ filozofov, znalcov dejín a
najmä premúdrych posudzovateľov činov iných ľudí. Nezaujíma ich názor staršej generácie, ktorá už niečo prežila
a už vôbec nesiahnu po knihe
o histórii, kde by v tichosti
mohli rozmýšľať o osudoch a
konaní ľudí a zamýšľať sa, prečo a načo vlastne žijú a čo po
nich zostane.
Skúsme si v tomto nadchádzajúcom vianočnom čase
sadnúť s rodičmi či starkými
a zaujímajme sa aspoň trošku
o ich spomienky na časy dávnominulé, „vytiahnime“ z nich
zážitky, ktoré ich významne
ovplyvnili, alebo skúsme polemizovať s ich názorom na
súčasný život. Určite sa dozvieme niečo, čo nám viac
otvorí oči a môže v budúcnosti
pomôcť správne sa rozhodnúť.
A ak by ste si našli ešte čas
učiť sa od najlepšej učiteľky života – histórie, určite siahnite
po knihe DEJINY SVETA od
praveku po súčasnosť od anglického autora Alexa Woolfa,
ktorú preložil, upravil a doplnil náš rodák Ing. Imrich Szabó a na pulty obchodov prišla
v tomto predvianočnom čase.
Esteticky krásna, takmer
500-stranová publikácia v
zhutnenej podobe predkladá
verejnosti prierez udalostí od

prvopočiatku ľudskej existencie spred siedmich miliónov
rokov takmer po dnešok. Je
to vynikajúce dielo, ktoré sa
ľahko číta i bežnému človeku,
pretože zrozumiteľne ponúka pohľad na históriu ľudstva
bohato popretkávanú faktografickým a obrazovým materiálom. Hlboko sa skláňam
nad odvahou Imricha Szaba
pustiť sa do prekladu publikácie hemžiacej sa množstvom
historických udalostí, názvov
miest, osobností, pretože kvalitný preklad takejto odbornej
terminológie je neuveriteľne
ťažký. Prekladať knihu o histórii si môže dovoliť iba človek,
ktorý má hlboké vedomosti v
tejto oblasti, má úžasný cit pre
presnosť vo vyjadrovaní a dokonalú znalosť oboch jazykov.
A tieto atribúty pán Szabó v
plnej miere spĺňa. Dovolím si
to tvrdiť i preto, že jeho celoživotný záujem o históriu pretavený do množstva napísaných
vzácnych diel, ocenila už veľakrát aj odborná verejnosť.
Ako uznávaný autor a znalec
histórie je osobným priateľom
mnohých spisovateľov, historikov, heraldikov a je pozývaný
na ich odborné i spoločenské
akcie. Pritom zostal skromným človekom, ktorý veľmi
rád sprostredkuje svoje hlboké
vedomosti z histórie každému
záujemcovi o túto oblasť.
Imrich Szabó má v súčasnosti rozpracovaných viacero
odborných publikácií, ktoré sa
však netýkajú priamo histórie
našej obce.
Je veľká škoda, že množstvo
jeho faktografických, zbera-

Zľava Ivan Szabó, Ing. Zoltán Černák, Anton Hykisch, Ing. Imrich Szabó
na Bratislavskom hrade

Ing. Imrich Szabó, bývalý prezident
Slovenskej republiky Ing. Rudolf
Schuster na Bratislavskom hrade

Pred viac ako dvetisíc rokmi
rímsky filozof a básnik Marcus
Tullius Cicero vyslovil myšlienku: „Dejiny sú svedkami
času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti“. Do dnešných
čias myšlienku mnohí citujú v
jej skrátenej podobe: “História
je učiteľkou života.“
Písaná história je naozaj hlbokou studňou skúseností
ľudstva, z ktorej môžeme kedykoľvek čerpať. Málokedy to
– na vlastnú škodu – robíme,
najmä ak sa ju ani len nesnažíme pochopiť. Mnohí z nás
iba mávnu rukou nad tým,
veď predsa žijeme v modernej
dobe a načo sa hrabať v minulosti, keď nič z toho nemáme...
Takíto si však vôbec neuvedomujú, že každý človek vždy bol
a aj bude súčasťou dejín, z nich
vyrastá, od nich závisí, patrí
k nim a svojou troškou sa aj
na nich podieľa. Každý z nás
predsa niekde patríme a mali
by sme poznať aspoň históriu
svojej rodiny, minimálne dve
generácie dozadu a zo skúseností našich rodičov či starých
rodičov čerpať a správne sa
rozhodovať v bežnom živote. Mnohí hľadajú rýchlu od-

Ing. Imrich Szabó, Jozef Golonka
na Bratislavskom hrade

teľských reálií o histórii našej
obce a jej obyvateľoch ešte nie
je spracované v knižnej podobe. Už iba on pozná množstvo
nádherných piesní, ktoré mu
naspievali ľudoví speváci z našej dediny, ktorí nás predišli
do večnosti a ktoré ešte nie sú
znotované a nedostali sa do
spevníka „S piesňou na perách
- Palárikovo“
Palárikovo“, ani na CD, ktoré
vydal v roku 2001.
Je šťastím, že ním zozbieraný a spracovaný faktografický
materiál týkajúci sa ľudovej
kultúry a histórie našej obce
sa podarilo zachovať za účinnej pomoci bývalého starostu
obce RSDr. Bernarda Rošteckého a referentky obecného
úradu Mgr. Silvii Tóthovej,
ktorú Ing. Imrich Szabó požiadal o spoluprácu pri inventarizácii a prepise množstva historicky vzácnych údajov. Podaril
sa husársky kúsok, o ktorom
asi málokto vie. Palárikovo zaslalo do Koordinačného centra
ľudovej kultúry v Bratislave pri
SĽUK-u najviac údajov z celého Slovenska, vyše 500 strán,
ktoré čakajú už niekoľko rokov
na odborné spracovanie. Počas
nadchádzajúceho vianočného
času si mnohí z nás spomenú
na svojich blízkych, ktorí už
nie sú medzi nami. Spomienky na nich a na ich život v nás
zostávajú, kým žijeme. Nenechávajme si spomienky iba pre
seba, ale vyrozprávajme ich aj
našim potomkom, pretože ak
im ich my neodovzdáme, určite ich na „vševediacom“ internete nenájdu. Google vraj
vie všetko o globalizovanom
svete, v ktorom žijeme, ale ur-

NAŠE NOVINY
čite vie pramálo o zdravom
sedliackom rozume, spoločenskom živote a súlade
života našich predkov s
biorytmom prírody.
Život sa už nikdy nevráti
do podoby spred niekoľkých
desaťročí či storočí. To však
neznamená, že máme zabudnúť na to, kto sme, odkiaľ
sme prišli a kam smerujeme.
Želám všetkým, ktorí sa
vďaka prekladu nášho ro-
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dáka Imricha Szaba začítajú do knihy „Dejiny sveta
od praveku po súčasnosť“
súčasnosť“,
aby im pomohla zorientovať sa v internetovej dobe,
kde sa stráca a odosobňuje
bezprostredná osobná komunikácia medzi ľuďmi.
Knihu si možno zakúpiť v
knižných predajniach PANTA RHEI na celom Slovensku alebo v našom kostole.
Ing. Alžbeta Husková

Požehnané a krásne
vianočné sviatky na Bratislavskom hrade všetkým
Mederákom praje
Imro Szabo

Katarínska zábava
Združenie rodičov pri ZŠ Karola Strmeňa
Palárikovo sa i tento rok rozhodlo zorganizovať Katarínsku zábavu. Táto sa konala dňa
23.11.2019 v spoločenskej sále kultúrneho
domu. Záujem o zábavu bol veľký, o čom
svedčí celkový počet predaných lístkov – 128.
Cieľom kultúrneho podujatia bolo okrem
zábavy získať finančné prostriedky na zabezpečenie nákupu materiálneho vybavenia, ako
napr. nastaviteľné školské lavice a stoličky,
dataprojektory a iné potrebné veci pre deti v
základnej škole. DJ Pali vynikajúco mixoval
hudbu súčasnú i evergeenovú, za čo sa mu
hostia odvďačili vždy plným parketom. Občerstvenie bolo zabezpečené formou sami
sebe – každý si priniesol to, čo mu chutí. Polnočná tombola potešila nejedného prítomného, nakoľko sme losovali 35 cien rôzneho
charakteru - darčekové koše, tekuté prekvapenie, rodinné vstupenky na železnicu v Čiernom Balogu, mokré vstupenky do Wellness v
Palárikove či metrák kukurice alebo pšenice.
Celkom sa predalo niečo vyše 1 400 lístkov
– čo je nový rekord podujatia. Poďakovanie
patrí všetkým prítomným a najmä tým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tohto vynikajúceho podujatia. Veríme, že
rok ubehne ako voda a túto príjemnú zábavu
si budeme môcť už tradične spolu zopakovať.
Ing. Igor Rezdovič

• Mladí hasiči •
23.11.2019 sme sa zúčastnili
na ďalšej halovej súťaži v Šuranoch. Niesla názov „O pohár
DHZ“ v Šurany a uskutočnila
sa v mestskej športovej hale.
Súťažná trať sa skladala zo štyroch dráh a na súťaž sme pripravili 3 súťažné družstvá. Dve
chlapčenské a jedno dievčenské. Našim mladým hasičom sa
tentokrát príliš nedarilo. Viacerí sa zúčastnili na svojej prvej
hasičskej súťaži. Dievčenské
družstvo skončilo na 9. mieste.
Chlapci skončili na 6. a 9. mieste. Takže nám neostáva nič iné,
len sa dôkladne pripraviť na

ďalšie kolo halovej súťaže, ktoré
chceme zorganizovať na domácej pôde v Palárikove, v marci
2020 v našom Dome kultúry.
6.12.2019 sme si zorganizovali miklášske posedenie na hasičskej zbrojnici. Na akcii sa zúčastnili členovia krúžku aj deti
našich hasičov. A samozrejme,
prišiel aj Mikuláš a pre istotu aj
čert, ak by niekto neposlúchal.
Pre deti boli prichystané sladkosti od Mikuláša a k dispozícii bola celá hasičská zbrojnica,
kde si mohli vyskúšať všetku
hasičskú techniku.
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16. 11. 2019 sme sa zúčastnili odborno-metodického zamestnania v Šuranoch. Zamestnanie sa
uskutočnilo v priestoroch hasičskej stanice v Šuranoch. Z nášho DHZ sa na zamestnaní zúčastnili
traja hasiči: Milan Garaj, Roman Záležák a Tomáš
Slivoň. Školenie a praktické ukážky boli zametrané na obsluhu vozidiel Iveco Daily a Tatra 815.
27. 11. 2019 sa uskutočnilo školenie kontrolných protipožiarnych skupín. Školenie sa uskutočnilo v našej hasičskej zbrojnici a odborne ho
zastrešila požiarna technička obce a zároveň preventivárka obce, sl. Rajčoková. Skupiny sú dve a
po schválení obecným zastupiteľstvom by v nasledujúcom roku mali skontrolovať miestnych
podnikateľov, u ktorých nerobí štátny požiarny
dozor HaZZ.
Na záver mi dovoľte zaželať príjemné a pokojné
prežitie Vianočných sviatkov našim hasičom a
všetkým obyvateľom Palárikova.
Tomáš Slivoň

KAŠTIEĽSKE NOVINKY
Vianoce už pomaly klopú na dvere a rok
2019 sa blíži ku koncu. S končiacim sa
rokom nastávajú milé povinnosti, zdobenie stromčeka, či v našom prípade fasády
kaštieľa. Možno už niektorí z Vás zachytili blikajúcu vianočnú výzdobu kaštieľa,
prikladáme fotografiu k nahliadnutiu. :)
Ešte je priskoro bilancovať rok 2019,
tejto téme sa budeme venovať v budúcom
článku.
Zaujímal by nás Váš názor:
1. Ako by sa Vám páčila myšlienka organizácie vianočných trhov pred nádvorím kaštieľa?
2. Čo by ste povedali na vianočný ples,
či mikulášsku akciu?
3. Halloween, strašidelná prehliadka
kaštieľa?
4. Plesová sezóna (tematické).
5. Iné Vaše nápady ?
Za Vaše dotazy, nápady, či pripomienky vopred ďakujeme. Zaslať ich môžete
na e-mailovú adresu matus.pacelt@lesy.

sk, poprípade sa môžete vyjadriť aj formou odpovedí na anketu, ktorú čoskoro vytvoríme na našej Facebook stránke
Kaštieľ Palárikovo.
Zaujímavosti z prostredia kaštieľa (história Vianoc rodiny Károlyiovcov).
V šľachtickom sídle grófskej rodiny
Károlyióvcov boli vianočné sviatky slávnostné. Samozrejmosťou bol prepychovo vyzdobený vianočný stromček, ktorý
členovia rodiny zdobili zásadne na Štedrý deň, bol umiestnený v reprezentačnej
miestnosti kaštieľa. Tento zvyk prevzali
z cisárskeho dvora, kde bol stromček
zdobený už od roku 1816. Na vianočný
stromček, prevažne smrek, sa vešali papierové reťaze, jabĺčka, orechy, medovníčky, neskôr sklenené ozdoby, čokoládové figúrky a horiace sviečky. Vianočná
výzdoba bola aj v iných miestnostiach
kaštieľa, po chodbách, či v knižnici.
Na záver by sme Vám všetkým chceli
popriať šťastné a veselé Vianoce a do no-

vého roka veľa úspechov. Nech je nový
rok 2020 ešte krajší ako ten minulý. :)
Mgr. Matúš Pacelt
Ing. Magdaléna Haraštová

Aj chlapi vedia vysávať
Po prečítaní názvu tohto
článku mnohé naše nežnejšie
polovičky neveriacky zakrútia
hlavou na znak nesúhlasu s
tvrdením, že toto nie je možné. I keď pevne verím, že sa
medzi vami nájdu také, ktoré
na základe vlastných skúseností bez mihnutia oka súhlasia s názvom. Moja nežnejšia
polovička po prečítaní názvu
skonštatovala ironickým tónom: „Jasné, za telocvičňu aj
život.“ I keď jedným dychom
dodala, keby aspoň každý

chlap vedel vysávať ako ty,
bolo by ženám dobre! Pritom
ako uvediem v nasledujúcich
pár riadkoch názov článku je
veľmi výstižný, pravdivý, veľavravný atď.
Koncom mesiaca november
sa päť členov klubu starých
pánov (Marek, Miloš, Peter,
Ivan a Igor) z dôvodu nudy
počas dlhých jesenných večerov rozhodlo zabiť čas. Ako sa
tak ponevierali večernou dedinou, kde ako obyčajne nestretli ani nohy, zablúdili do areálu

základnej školy a v malej telocvični našli náhodou postavené lešenie. Stálo tam tak samo,
opustené a nikým nevyužité.
Aby sa náhodou nestratilo,
hneď sa ho Peter a Igor chytili. Marek a Miloš vyliezli na
prvé, resp. druhé poschodie.
Kde sa vzal, tu sa vzal na lešení
bol vysávač. Nedopatrením či
náhodou „mladíci“ zapli vypínač a vysávač spustil charakteristický šramot. Čo teraz? Po
odbornej debate troch starších
borcov stojacich nohami pev-

ne na zemi, Ivan jednoznačne
vyhlásil, že vypnúť vysávač sa
môže, až keď bude plný špiny
– inak že sa pokazí. Tak, ak
sme nechceli pokaziť vysávač,
museli sme ho naplniť špinou. Najviac špiny bolo hore
pod strechou, na konštrukcii
a vzduchotechnike. Rozdelili
sme si posty ako vo futbale.
Ivan ako tréner navigoval, Peter s Igorom ako pevný stred
poľa tlačili a dve najmladšie
uchá pobehovali po lešení a
vysávali. Trvalo nám 2,5 hodi-
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ny pokiaľ sa vysávač naplnil a
mohli sme ho vypnúť. Ale výsledok stál za to!
Na druhý deň sme boli akísi unavení. Nevedeli sme od
čoho! Našťastie bola streda a
večer nás čakal náš miláčik –
futbal. Prídeme do školy – do
veľkej telocvične a čuduj sa
svete – stálo tam to isté lešenie. A na ňom - dva vysávače!
Mladíci nelenili a ihneď vyskočili na lešenie. Pokiaľ sme
my starší stihli niečo zakričať,
tak mladíci Miloš s Marekom

z čírej pochabosti zapli vysávače. Cesty späť nebolo. Museli
sme vysávať! Keďže ako správni chlapi, ktorí každú domácu
prácu spravia dokonale a na
100 percent (naše manželky
to môžu potvrdiť), povysávali sme celú veľkú telocvičňu.
Malo to malú chybičku krásy.
Povysávanie 40-ročnej vrstvy
špiny, prachu a pavučín zo
vzduchotechniky a konštrukcie pod strechou vo výške 6
metrov nám trvalo 4,5 hodiny.
Naplnili sme 6 vysávačov do
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prasknutia odpornou špinou.
Na konci tejto našej zábavky
nás hrialo pri srdci poznanie,
že teraz naši mladí nasledovníci budú pri tréningoch v telocvični dýchať omnoho čistejší
vzduch ako doteraz. A snáď
raz možno tiež zablúdia...
A o kom to bolo?
Ivan Mančík, Peter Jankech,
Igor Rezdovič, Marek Zálešák
a Miloš Slivoň.
Igor Rezdovič

V kuchyni pani Kalincovej
1. Grécky šalát

- suroviny: 300 g jemnej salámy, 2 lyžice worcesterskej omáčky, 1
lyžica octu, 3 lyžice kečupu, 1 konzerva sterilizovanej kukurice,
2 uvarené vajcia, 2 lyžice oleja, 3 – 4 nakladané uhorky, 2 menšie cibule, 25 ml tatárskej omáčky,
- postup: salámu pokrájame na rezančeky. Cibuľu, uhorky a
vajcia pokrájame nadrobno. Všetky suroviny a koreniny spolu
zmiešame a necháme najmenej tri hodiny odležať v chladničke.

2. Šošovicová polievkas kyslou kapustou

- suroviny: 100 g šošovice, 250 g kyslej kapusty, 10 g sušených
húb, 500 ml kyslej smotany, 20 g hladkej múky, soľ, bobkový list,
- postup: šošovicu umyjeme, preberieme, zalejeme vodou a necháme napučať. Potom ju v tej istej vode varíme asi 20 minút.
Pridáme bobkový list, vopred namočené huby, vyžmýkanú (ak
treba, tak aj pokrájanú) kyslú kapustu a všetko uvaríme do
mäkka. Polievku osolíme. Smotanu dobre zmiešame s múkou,
vlejeme do polievky, rozmiešame a ešte chvíľu necháme variť.

3.Aljašská treska na cesnaku

- suroviny: 800 g filé z tresky, soľ, mleté čierne korenie, 1 lyžica
hladkej múky, 2 lyžice oleja, 3 strúčiky cesnaku, 2 lyžice masla,

Múčniky p. Sedláčka
• Plnené škľabky •
Cesto:

250 g hladká múka
250 g maslo alebo rastlinný tuk
1 ks vajce
1 PL vody
soľ
múka na pomúčenie dosky
tuk na vymazanie plechu

Plnka:

100 g pomleté orechy
80 g cukor
1 ks vajce

Postup:

Na dosku preosejeme múku,
pridáme rozdrobené maslo alebo iný tuk, vajce, soľ a vypracujeme hladké cesto. Ak treba,
pridáme vodu. Cesto zabalíme
do fólie alebo mikroténového

vrecka a vložíme asi na 1 hodinu do chladničky. Medzitým
pripravíme plnku. Po odstátí
cesto vyvaľkáme na pomúčenej
doske na tenký plát a vykrajujeme z neho kolieska s priemerom asi 4 cm. Do stredu dáme
pripravenú plnku, okraje prehneme, pritlačíme a uložíme
na vymazaný plech. Potrieme
rozšľahaným vajcom a pečieme
v stredne vyhriatej rúre. Hneď
po upečení ich obaľujeme v
zmesi práškového a vanilínového cukru.

Plnka:

Pomleté orechy premiešame
s cukrom, spojíme vajcom a
ochutíme rumom.

- postup: rozmrazené filé z aljašskej tresky (s hmotnosťou 150 g
na porciu) nakrájame, osolíme, okoreníme a obalíme v múke.
Obalenú rybu opečieme na oleji z obidvoch strán, pridáme na
plátky nakrájaný cesnak, maslo a v rúre sa pod pokrývkou dopečie. Pri podávaní polejeme výpekom s cesnakom. Vhodné
prílohy sú hrianky, čierny chlieb, rozličné druhy zeleninových
šalátov.

4. Karé s horčicou a karí

- suroviny: 4 rezne z bravčového karé, soľ, karí korenie, plnotučná horčica, olej, 4 vajcia, 250 g mrazenej zeleniny, 1 malá
konzerva šampiňónov, 1 lyžica vegety,
- postup: rezne naklepeme, osolíme. Na jednej strane ich poprášime karí korením a natrieme horčicou. Na panvici rozohrejeme olej, rezne z oboch strán opražíme, prikryjeme a na
miernom ohni dusíme. Keď je mäso mäkké, vyberieme ho na
teplý tanier. Do výpeku postupne opatrne rozbijeme vajíčka
a zakryté ich necháme stuhnúť. Zeleninovú zmes udusíme na
troch oleja, pridáme scedené šampiňóny a podľa chuti vegetu.
Mäso podávame s volským okom a so zeleninou. Vhodná príloha sú varené zemiaky.
Dobrú chuť praje Bc. Alžbeta Kalincová

Záhradkári na zájazde 9.11.2019
Svätý Anton + Banská Štiavnica
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• DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL V PALÁRIKOVE •

Pred 190 rokmi bola 4. novembra zásluhou grófky Terézie Brunswickovej zriadená prvá detská opatrovňa v Banskej
Bystrici. Bola otvorená pre deti pracujúcich žien v Harmaneckej papierni, bola
bezplatná, vyučovalo sa v slovenskom
jazyku a je považovaná za predchodkyňu dnešných materských škôl. Súčasná
materská škola je od roku 2008 zaradená
do sústavy škôl na Slovensku a poskytuje
predprimárne vzdelávanie deťom pred-

školského veku a zároveň pripravuje deti
tak, aby boli schopné zapojiť sa do vzdelávacieho procesu v základnej škole.
Práve deň vzniku prvej opatrovne sa stal
významným pre predškolské vzdelávanie a
každoročne 4. novembra oslavujeme Deň
materských škôl na Slovensku. V palárikovskej MŠ sa táto milá udalosť uskutočnila 7.11.2019 popoludní za účasti rodičov
a hostí. Pozvanie prijali p. starostka Mgr.
Ľ. Karasová, p. riaditeľ školy Mgr. B. Holič
a p. zástupkyňa riaditeľa školy PaedDr. M.

Molnárová. Po krátkom privítaní prítomných p. zástupkyňou riaditeľa pre MŠ p.
Bc. D. Gáspárovou už nasledoval kultúrny
program plný veselých tančekov, pesničiek
a nechýbalo ani divadielko. Za svoje krásne vystúpenie boli deti odmenené nielen
veľkým potleskom, ale aj narodeninovou
tortou. Ani pani starostka na deti nezabudla a odmenila ich kinder vajíčkom.
Oslavu sme ukončili hymnou MŠ a už
teraz sa tešíme na skvelú zábavu o rok.

NAŠE NOVINY

Mikulášku, dobrý strýčku...
...znelo na chodbe i v triedach našej základnej školy a
materskej školy 6.decembra
– v tento vďačný deň darčekov.
Maličkí sa nevedeli dočkať
svätého muža, ktorý ich mal
odmeniť za ich poslušnosť a
dobrotu. A dočkali sa. Dočkali
sa malí i veľkí, dobrí i horší,

ktorým sa povyhrážali čerti a
anjeli pochválili všetkých, ktorí si to zaslúžili.
Na začiatku všetci malí žiaci ZŠ privolali Mikuláša na
chodbe, kde mu mladší folkloristi pripravili program na
privítanie a požiadali ho, aby
slávnostne rozsvietil školský
vianočný stromček. A tak
sa i stalo. Mikuláš s po-

Mikulášske turnaje žiakov
V krásny mikulášsky deň sa
telocvikár Tomáš Fiala podujal zorganizovať 1. mikulášsky
turnaj žiakov vo futbale a turnaj žiačok vo vybíjanej.
Súťažilo
sa
v
dvoch
kategóriách: 5.-6. ročník a 7.
– 8. ročník formou hry každý
s každým v dvoch polčasoch.
Na záver sa zrátali získané
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body a súťaže sa vyhodnotili.
Vo vybíjanej pánovi učiteľovi
vypomohla pani učiteľka
N. Šlahorová so svojimi
pomocníčkami – ôsmačkami,
ktoré stopovali 5-minútové
polčasy a pánovi učiteľovi
bol k dispozícii matematikár
František Polák.
Vyhodnotenie turnajov:
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mocníčkou zvládol túto dôležitú úlohu a potom sa vydal na
cestu triedami, aby obdaroval
všetky detičky sladkými balíčkami. Väčšina tried mala pre
Mikulášovu družinu prichystaný krátky program, po ktorom asistenti – anjeli rozdali
balíčky plné dobrôt.
Najviac sa tešili z návštevy
Mikuláša naši škôlkari, ktorí
sa predbiehali v tom, kto mu
krajšie zarecituje alebo zaspieva. Každá trieda sa s jeho družinou odfotila a s prísľubom

poslušnosti do ďalších dní,
Mikuláš mohol dať povel na
rozdávanie balíčkov všetkým
malým škôlkarom.
A nakoniec Mikuláš stihol ešte
navštíviť pani starostku a zamestnankyne na obecnom úrade a potom sa už pobral domov.
Mikuláš ďakuje za spoluprácu a sponzorstvo firme YSSEL
STEEL, všetkým svojim pomocníkom a žiakom z triedy 9.A,
ktorí sa veľmi aktívne a promptne organizačne postarali o priebeh celej mikulášskej akcie.

Futbal žiakov:
1.kategória: 5. – 6. ročník
1.miesto: 5.A
2.miesto: 5.B
3.miesto: 6.A – 1. skupina
2. kategória: 7. – 8.ročník
1.miesto: 8.B
2.miesto: 8.A – 1. skupina
3.miesto: 7.A
Vybíjaná žiačok:
1. kategória: 5. – 6. ročník

1.miesto: 6.A – 1.skupina
2.miesto: 6.A – 2. skupina
3.miesto: 5.A
2. kategória: 7. – 8.ročník
1.miesto: 7.B
2.miesto: 8.A – 1. skupina
3.miesto: 8.A – 2. skupina
Žiaci boli odmenení diplomami a rozhodnutí spolu
s učiteľmi, že na budúci rok
budú pokračovať v tradícii Mikulášskeho turnaju.

14

| December 2019 |

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Koncom októbra 2019 zorganizovali
vyučujúce slovenčiny pre žiakov 8. a
9. ročníka Olympiádu zo slovenského
jazyka a literatúry.
Túto celoslovenskú súťaž v materinskom jazyku organizačne zastrešuje
Iuventa v Bratislave. Ôsmaci a deviataci
riešili 2 písomné časti a predviedli 1 rečnícky prejav. Najprv sa venovali testovým úlohám a pretransformovali daný
text na inú formu. V poslednom kole sa
„zahrali“ na rečníkov pred svojimi spolužiakmi. Po sčítaní bodov zo všetkých
častí sa zostavilo umiestnenie žiakov.
Najúspešnejšími sa stali: 1. miesto –
Lucia Kuciaková, 9.A, 2. miesto: Eliška
Váchová, 9.A, 3.miesto: Ján Štepník.
Víťazka Lucia Kuciaková reprezentovala našu školu i na okresnom kole,
ktoré sa konalo 27.11. 2019 na ZŠ G.
Bethlena V Nových Zámkoch.

Športový deň detí

Dňa 27.11.2019 bolo na chodbách našej základnej školy poriadne rušno. Pod záštitou Združenia rodičov pri ZŠ Karola Strmeňa
Palárikovo a s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja sa konal športový deň detí. Súťažilo sa v rôznych športových disciplínach – preťahovanie lanom, cvičenie s fitloptami, so
švihadlami, na žinenkách, s medicimbalmi, hod na kôš basketbalovou loptou. A keďže žiakov je veľa, súťažilo a športovalo sa
nielen v obidvoch telocvičniach, ale i na chodbách a v triedach.
Žiaci v každej súťaži získavali indície, z ktorých v závere mali
zložiť slovo. Tým slovom bolo „jabĺčko”, ktoré v reálnej podobe
predstavovalo odmenu za žiacke výkony. Realizáciou projektu
sme podporili pohyb žiakov, zdravý životný štýl a ukázali sme
žiakom ako prežiť popoludnie bez tabletu, notebooku, mobilu a
hier na počítači. Žiaci si popoludnie veľmi pochvaľovali a vyjadrili túžbu si ho zopakovať viackrát počas celého školského roka.
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NAŠE NOVINY

| December 2019 |

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

15

Imatrikulácie 2019
29. október bol pre prvákov dňom s veľkým I. A prečo s „I”?
Práve v tento deň sa konala ich slávnostná imatrikulácia. Od tohto dňa sa naši prváci stali oficiálnymi žiakmi našej školy. Bola to
náročná úloha, ale prváci ju zvládli hravo.
V úvode ich tancom privítali žiaci tretieho ročníka. Nasledovali
prváci, ktorí nám zarecitovali básničky a presvedčili nás, že sa už
naozaj niečo v školských laviciach naučili. Po úvodnom programe boli pre žiakov 1. – 4. ročníka pripravené športové súťaže,
v ktorých preukázali svoje schopnosti, zručnosti, bojovnosť i
zmysel pre fair-play. A keďže žiaci prvého ročníka vo všetkých
súťažiach uspeli a zložili slávnostnú prísahu, mohli byť pasovaní
do žiackeho cechu. Odmenou im boli fixky a sladká tortička.

Starší žiaci na Mohyle M. R. Štefánika
Z príležitosti výročia smrti našej veľkej
osobnosti Milana Rastislava Štefánika sa
pod vedením pána učiteľa T. Fialu žiaci deviateho a ôsmeho ročníka vybrali 5.11.2019
na exkurziu.
Ich kroky viedli najprv na Mohylu M. R.
Štefánika, kde si spravili v mierne daždivom
počasí malú túru, a potom si v Košariskách
prezreli jeho rodný dom. Odniesli si krásne
zážitky a tiež mnoho nových informácií,
ktoré zužitkovali na hodinách dejepisu pri
tvorbe projektu.
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» Šiestaci na divadelnom predstavení Boyband «
Žiakom 6.A triedy zorganizovala triedna pani učiteľka návštevu divadelného
predstavenia v Bratislave.
Tento raz sa 18. novembra
2019 vybrali na Novú scénu, kde si pozreli muzikál
o chlapčenskej hudobnej
skupine Boyband. Počas
malého výletu ich však
sprevádzal spolu s pani M.
Belanovou pán učiteľ Tomáš Fiala namiesto pani

učiteľky Slivoňovej, pretože
choroba si nevyberá správne termíny. Ale napriek
tomu šiestaci zažili neopakovateľné chvíle v divadle i
po ňom, keď stretli známu
mládež zo seriálu, s ktorou
sa pofotili. Okrem toho
sa oboznámili so Starým
mestom a oprášili si cestovanie vlakom. Obom sprevádzajúcim patrí srdečná
vďaka.

ŠKD Šikovníci

Kalendárny rok sa už pomaly končí.
Pomaličky odpočítavame dni do Vianoc.
Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a
nenápadne. Niet krajších sviatkov. Je to
čas naplnený radosťou. Sú čarovné, bohaté, pokojné a láskyplné...
U nás v ŠKD Šikovníci tiež očakávame najkrajšie sviatky roka. Naladili sme sa na zimu
krásnou výzdobou triedy. Pri závere roka
spomíname, aký krásny rok máme za sebou.
Pod mojím dozorom deti relaxujú po
vyučovaní, rozvíjajú svoje záujmové, kreatívne a tvorivé zručnosti. Veľa času sa
snažíme venovať aktívnemu pobytu vonku – na školskom dvore, v parkoch, na
vychádzkach alebo v telocvični. Deti relaxujú pri spoločenských hrách, hračkách,
stavebniciach. Pripravujú sa aj na vyučovanie, a to hlavne písaním domácich úloh,
precvičovaním učiva. Využívame tiež na
to rôzne didaktické a zmyslové hry, kvízy
a hlavolamy. Nezabudli sme napísať i list
Ježiškovi a taktiež u nás chodil Mikuláš.
Záleží mi na tom, aby deti využívali svoj
voľný čas po vyučovaní efektívne.
Prežili sme krásny a bohatý rok. Najkrajšia odmena je radosť, spokojnosť a úsmev
mojich, vašich detí. Keď deti pribehnú s

úsmevom, objímu ma, je neskutočný pocit... Ten pocit je hnacím motorom, že to,
čo robím, má zmysel. Pevne verím, že s
mojimi družinárskymi slniečkami prežijeme aj ďalší rok v šťastí, zdraví a s úsmevom.
Touto cestou vám chcem všetkým zapriať
čarovné, pokojné a láskyplné sviatky. Počas
týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečím špeciálnym.
Želám vám toľko šťastia a odhodlania, ako
si želáte v tých najodvážnejších snoch.
Jarmila Žirková

NAŠE NOVINY

Zo života školy OUI Mojmírovce

Ako každý rok, aj v školskom
roku 2019/2020 sa otvorili brány našej školy žiakom, ktorí sa
pripravujú na svoje povolanie v
učebných odboroch Obchodná
prevádzka – práca pri príprave
jedál a Cukrárska výroba. O odborný rozvoj žiakov sa stará tím
špeciálnych pedagógov, ktorí
ich svojimi odbornými skúse-
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nosťami a trpezlivosťou vedú k
vzdelaniu, tolerancii, slušnosti
a úprimnosti. Naši žiaci tieto
výzvy s radosťou prijímajú a
odmenou sú úspešné reprezentácie na rôznych súťažiach.
Každý rok sa žiaci 3. ročníka
zúčastňujú celoslovenskej kuchárskej súťaže, kde sa umiestňujú na popredných miestach.
V mesiaci november žiaci
cukrárskej výroby prezentovali
svoje zručnosti na juniorskej
cukrárskej súťaži „Torta roka
2019“ na tému Hrady a zámky
Slovenska v Nitre. Odmenou im
je výlet do Varšavy. Pravidelne
na škole prebieha medzitriedna
súťaž „Najchutnejšie obedové
menu týždňa“. Na spestrenie
študentského života podniká-

me aj aktivity spojené s kultúrnym a spoločenským vyžitím
ako sú návšteva divadelného
predstavenia, účasť na Vianočných trhoch v Bratislave, v Nitre, lyžiarsky výcvik, výlety za
krásami Slovenska.
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Výsledkom práce s našimi
deťmi je ich dobrý prospech,
slušné správanie na verejnosti
i v škole, dobré vzťahy s pedagógmi ako aj spokojnosť zo
strany rodičov.
Eva Ščasná

Vystúpenia našich žiakov
Okrem vítania Mikuláša na škole si pripravili Mederskí plešťáci vystúpenie pre členov Jednoty dôchodcov v Palárikove v
našom dome kultúry. Slávnostne privítali i privolali Mikuláša
a predstavili zvyky počas stridžích dní. A Mikuláš pre nich
pripravil za odmenu perníčkové prekvapenie.
V úplne tom istom čase si na Mikuláša pripravili družinári Šikovníci i Piráti vystúpenie v Hospici sv. Františka z Assisi, kde ich pravidelne pozýva vedenie hospicu pri rôznych
príležitostiach. Naše deti tam i teraz navodili slávnostnú
predvianočnú atmosféru. Mali pripravený krátky mikulášsky
program, ktorý starkým v hospici rozžiaril oči a povzbudil ich
do ďalších dní.
Slavomíra Slivoňová

Celoročné úspechy nášho rodáka Pavla Šlahora
Po kratšej odmlke sme si pripravili zhrnutie celoročných úspechov nášho rodáka. Naďalej sa zúčastňoval kynologických
súťaží so svojimi zverencami na Slovensku i v zahraničí.
V apríli sa Palino zúčastnil v Trenčianskych Teplicicach na 1. kvalifikačných
pretekoch MFCI, kde sa umiestnil na 8.
priečke. O mesiac neskôr v českom Písku
prijal účasť na Majstrovstvách sveta belgických ovčiakov. Skončil na 21. mieste
zo 140 účastníkov z 38 krajín celého sveta.
Máj bol v znamení 2. kvalifikačných pretekov v Kežmarku, kde našich reprezentantov potešilo 2.miesto. V plnej paráde
sa Pali so psom Aramisom predviedol aj
v júni v Detve a prekvapilo ich 1. miesto.
September patril najväčším pretekom v

Miroslav Kleman univerzitným
» MAJSTROM SVETA «
16. novembra 2019 sa v
chorvátskom meste Pula stal
Miroslav Kleman univerzitným
majstrom sveta v zmiešanej
štvorhre (spolu s Máriou Novikovou z Ruska). Nadviazal tak na
svoj minuloročný bronz v dvojhre zo španielskej Barcelony.
Miro momentálne reprezentuje našu obec v VII. lige
OSST N. Zámky v stolnom tenise a je tiež na prvom mieste
slovenského rebríčka v olympijskom raketlone (tenis-bedminton-stolný tenis).

rakúskom Swechate a zo 145 účastníkov
zo 43 krajín sveta skončil na 62.priečke.
PO tomto nie veľmi uspokojivom výsledku sa v októbri predstavil Paľo nie s jedným, ale s dvomi psami, ktorí svojimi výkonmi nesklamali a boli samy sebe konkurenciou. Táto posledná súťaž sa konala
v Malom Lapáši pri Nitre pod záštitou
firmy Z Polytanu SK. Ostrieľanejší pes
Aramis sa umiestnil na 2.mieste a menej
skúsený Beny skončil 4. a všetkých ohúril
svojou dokonalou obranou, za ktorú dostal čistý zisk 100 bodov.
Po tejto zaujímavej sezóne plnej nových
skúseností želáme Palimu veľa ďalších
úspechov na slovenských i zahraničných
súťažiach.
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VÝSLEDKY NAŠICH DRUŽSTIEV
JESENNEJ ČASTI SEZÓNY 2019/2020
Dospelí

VII. liga MEVA

ObFZ NZ

10. kolo Hul – Palárikovo

0:1 (0:1)

g.: Žigrai

11. kolo Palárikovo – Bardoňovo

2:0 (2:0) g.: Horváth 2

12. kolo Rastislavice – Palárikovo

3:0 (0:0)

13. kolo Palárikovo – Kamenný Most 1:3 (0:3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

FK Slovan Rastislavice
Obecný futbalový klub
OFK Maňa
TJ DRUŽSTEVNÍK
DUBNÍK
FC Kamenný Most občianske združenie
TJ pri OÚ Nána
OFK Hul
Futbalový klub
FC Bardoňovo
OTJ Palárikovo
OFK Kolta
FC Strekov
TJ Nová Vieska
ŠK-Sokol Jasová
ŠK Radava

Dorast

2

0

37:9

32 8.5

12 10

0

2

41:11

30 7.6

12

7

2

3

23:16

23 7.2

12

7

2

3

26:22

23 7.8

12
12

7
7

1
0

4
5

28:16
28:16

22 8.4
21 0

12

5

1

6

15:19

16

12
12
12
12
12
12

4
4
4
2
1
1

2
1
1
2
3
1

6
7
7
8
8
10

12:19
21:29
16:29
14:35
13:29
11:35

14 0
13 0
13 0
8
0
6
0
4 8.4

0

ObFZ NZ

9. kolo

Nána – Palárikovo

0:1 (0:0)

10. kolo

Palárikovo – Bíňa

3:1 (1:0) g.: S. Beňo 2, Brezík

1
2
3
4
5
6

TJ AGRO Zemné
TJ Družstevník Bešeňov
FC Bíňa
OTJ Palárikovo
OŠK Dolný Ohaj
TJ pri OÚ Nána

Starší žiaci

10
10
10
10
10
10

8
7
7
4
2
1

0
0
0
1
1
0

g.: K. Stojka

2
3
3
5
7
9

IV. liga U15

9. kolo

IV. liga U12

Palárikovo – Andovce

ObFZ NZ

3:3 (3:2)

g.: S. Ďurica 3

10. kolo Veľký Kýr – Palárikovo

4:2 (2:0)

g.: S. Ďurica 2

11. kolo Palárikovo – Šurany

2:5 (2:3)

g.: K. Markusek,
Keleberc

g.: Richter

12 10

VI. liga U19

Mladší žiaci

45:11
33:15
25:26
14:26
12:26
10:35

24
21
21
13
7
3

0
0
0
0
0
0

ObFZ NZ

1
2
3
4
5
6
7
8

TJ AGRO Zemné
TJ Družstevník Komoča
TJ Lokomotíva Bánov
ŠK Tvrdošovce
FC Veľký Kýr
OTJ Palárikovo
ŠK Šurany
OŠK Andovce

Stolný tenis

11 11
11 7
11 5
11 5
11 4
11 2
11 2
11 1

0
2
2
2
3
4
0
1

0
2
4
4
4
5
9
9

107:15
50:34
46:31
31:36
35:40
26:51
12:51
11:60

33
23
17
17
15
10
6
4

0
0
0
0
0
0
0
0

VII. liga OSST NZ

3. kolo

Mužla B – Palárikovo

10:8
Voderadský 2,5;
Mančík 3; Hlavačka 2,5

4. kolo

Palárikovo – Štúrovo D
10:8
Voderadský 4,5;
Hlavačka 2,5; Mančík 2, Šimo-Svrček 1

5. kolo

Radava – Palárikovo
8:10
Voderadský 4,5;
Mančík 2; Šimo-Svrček 2; Hlavačka 1,5

6. kolo

Dvory n/Ž B – Palárikovo 7:11
Voderadský 4,5;
Kleman 3; Hlavačka 2,5; Hegedüs 1

7. kolo

Palárikovo – Nové Zámky F 11:7
Voderadský 4,5;
Mančík 3; Hlavačka 2,5; Šimo-Svrček 1

8. kolo

Palárikovo – Bardoňovo/Dolný Pial 11:7 Voderadský
4,5; Hlavačka 2,5; Mančík 2; Kleman 1,Šimo-Svrček 1

9. kolo

Zemné B – Palárikovo

14:4
Voderadský 2,5;
Šimo-Svrček 1; Hlavačka 0,5

10. kolo Palárikovo – Mužla B
7:11
Voderadský 4;
Mančík 1; Kleman 1; Šimo-Svrček 1
1.

STK Zemné B

10 10 0

0

138:42 30

9. kolo Palárikovo – Veľké Lovce
8:1 (4:0) g.: Kováč 2, K.
Stojka 2, Štepník, Matuš, Išteneš, Ameti

2.

TJ Mužla B

10 9

0

1

131:49 28

3.

Bardoňovo/Dolný Pial A

10 5

0

5

93:87

10. kolo Veľký Kýr – Palárikovo

2:1 (1:0)

4.

OTJ Palárikovo A

10 5

0

5

80:100 20

11. kolo Palárikovo – Bánov

0:11 (0:5)

5.

MŠO Štúrovo D

10 4

1

5

90:90

6.

TTC N. Zámky F

10 3

0

7

79:101 16

7.

Družst. Dvory n/Ž B

10 2

0

8

46:134 14

8.

ŠK Radava A

10 1

1

8

63:117 13

1
2
3
4
5
6
7
8

ŠK Tvrdošovce
TJ Lokomotíva Bánov
FC SEMEROVO
FC Veľký Kýr
SAVC Nové Zámky
OTJ Palárikovo
TJ Družstevník
Dvory nad Žitavou
TJ Veľké Lovce

g.: Ameti

11 10
11 9
11 8
11 6
11 3
11 2

0
0
0
1
1
2

1
2
3
4
7
7

72:6
91:11
86:19
56:42
27:86
20:57

30
27
24
19
10
8

0
0
0
0
0
0

11

2

1

8

23:111

7

0

11

1

1

9

15:58

4

0

20
19
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ŠPORT / INZERÁT

1. OTJ palárikovo U12 na turnaji
v Kolárove 122019 - foto MV
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2. Najlepší brankár turnaja
Ivan Kováč s trénerom
Máriom Vörösom - foto MV

ŽELEZNIČNÁ ZÁSTAVKA ĽUDOVÍTOV OD 15.12.2019

ODCHODY
smer NOVÉ ZÁMKY
Vlak

Čas Do stanice

Dopr. Pozn.

smer BRATISLAVA
Vlak

Čas Do stanice

Dopr. Pozn.

Os 4639 00:30 NOVÉ ZÁMKY 0:35 ZSSK

Os 2040 03:24 MALACKY 5:49

ZSSK 

Os 4641 05:07 NOVÉ ZÁMKY 5:13 ZSSK W

Os 2002 03:29 KÚTY 6:20

ZSSK $

Os 4603 06:10 NOVÉ ZÁMKY 6:15 ZSSK

Os 4770 03:53 PETRŽALKA 5:31

ZSSK 

Os 4809 07:25 KOMÁRNO

Os 4602 04:34 BRATISLAVA HL.ST. 5:58

ZSSK

Os 4607 08:33 NOVÉ ZÁMKY 8:38 ZSSK

Os 4604 05:36 BRATISLAVA HL.ST. 6:59

ZSSK

Os 4611 10:33 NOVÉ ZÁMKY 10:38 ZSSK

REX 1878 07:02 BRATISLAVA HL.ST. 8:30

ZSSK W

Os 4615 12:33 NOVÉ ZÁMKY 12:38 ZSSK

Os 4682 07:29 BRATISLAVA HL.ST. 8:52

ZSSK $

Os 4617 13:33 NOVÉ ZÁMKY 13:38 ZSSK W

Os 4606 07:29 BRATISLAVA HL.ST. 8:59

ZSSK 

Os 4619 14:33 NOVÉ ZÁMKY 14:38 ZSSK

Os 4610 09:29 BRATISLAVA HL.ST. 10:53

ZSSK

Os 4621 15:33 NOVÉ ZÁMKY 15:38 ZSSK W

Os 4614 11:29 BRATISLAVA HL.ST. 12:53

ZSSK

Os 4623 16:33 NOVÉ ZÁMKY 16:38 ZSSK

Os 4618 13:29 BRATISLAVA HL.ST. 14:53

ZSSK

Os 4625 17:33 NOVÉ ZÁMKY 17:38 ZSSK W

Os 4620 14:29 BRATISLAVA HL.ST. 15:53

ZSSK W

Os 4627 18:33 NOVÉ ZÁMKY 18:38 ZSSK

Os 4622 15:29 BRATISLAVA HL.ST. 16:53

ZSSK

Os 4629 19:33 NOVÉ ZÁMKY 19:38 ZSSK W

Os 4624 16:29 BRATISLAVA HL.ST. 17:53

ZSSK W

Os 4631 20:33 NOVÉ ZÁMKY 20:38 ZSSK

Os 4626 17:29 BRATISLAVA HL.ST. 18:53

ZSSK

Os 4935 22:33 NOVÉ ZÁMKY 22:38 ZSSK

Os 4628 18:29 BRATISLAVA HL.ST. 19:53

ZSSK 

Os 4630 19:29 BRATISLAVA HL.ST. 20:53

ZSSK

8:09 ZSSK 

VYSVETLIVKY

W

Ide v pracovných dňoch

EX Ide v sobotu, nedeľu a štátom uznané sviatky


Ide v pracovných dňoch okrem 21.XII. - 6.I.

$

Ide v sobotu,nedeľu

a štátom uznané sviatky, v období od 21.XII. do 6 .I. ide denne

Dopravca ZSSK , Rožňavská 1 , 832 72 Bratislava, Kontaktné centrum tel. 18 188

Železnice Slovenskej republiky
Železničná stanica PALÁRIKOVO
Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020

ODCHODY
smer NOVÉ ZÁMKY
Vlak

Čas Do stanice

smer BRATISLAVA

Dopr. Pozn.

Os 4603 06:05 NOVÉ ZÁMKY 6:15 ZSSK
Os 4809 07:21 KOMÁRNO

8:09 ZSSK W

Čas Do stanice

Dopr. Pozn.

Os 2040 03:28 BA HL.ST. - MALACKY 5:49 ZSSK W

Os 4639 00:25 NOVÉ ZÁMKY 0:35 ZSSK
Os 4641 05:04 NOVÉ ZÁMKY 5:13 ZSSK

Vlak

W

$

Os 2002 03:33 BA HL.ST. - KÚTY

6:20

ZSSK

Os 4770 03:57 BA - PETRŽALKA

5:31

ZSSK W

#

#
REX 1850 04:20 BA HL.ST. - KÚTY

6:20

ZSSK W

#

Os 4607 08:28 NOVÉ ZÁMKY 8:38 ZSSK

Os 4602 04:38 BRATISLAVA HL.ST. 5:58 ZSSK

Os 4611 10:28 NOVÉ ZÁMKY 10:38 ZSSK

Os 4604 05:40 BRATISLAVA HL.ST. 6:59 ZSSK

Os 4615 12:28 NOVÉ ZÁMKY 12:38 ZSSK

RR 850 06:15 BRATISLAVA HL.ST. 7:17

ZSSK W

Os 4617 13:28 NOVÉ ZÁMKY 13:38 ZSSK W

REX 1878 07:06 BRATISLAVA HL.ST. 8:30

ZSSK W

Os 4619 14:28 NOVÉ ZÁMKY 14:38 ZSSK

Os 4606 07:33 BRATISLAVA HL.ST. 8:59 ZSSK W

Os 4621 15:28 NOVÉ ZÁMKY 15:38 ZSSK W

Os 4682 07:33 BRATISLAVA HL.ST. 8:52 ZSSK

REX 1851

15:39 ŠURANY

15:48 ZSSK W

#
Os 4610 09:33 BRATISLAVA HL.ST. 10:53

Os 4625 17:28 NOVÉ ZÁMKY 17:38 ZSSK W

Os 4618 13:33 BRATISLAVA HL.ST. 14:53 ZSSK

Os 4627 18:28 NOVÉ ZÁMKY 18:38 ZSSK

Os 4620 14:33 BRATISLAVA HL.ST. 15:53 ZSSK W

Os 4629 19:28 NOVÉ ZÁMKY 19:38 ZSSK W

Os 4622 15:33 BRATISLAVA HL.ST. 16:53 ZSSK

Os 4631 20:28 NOVÉ ZÁMKY 20:38 ZSSK

Os 4624 16:33 BRATISLAVA HL.ST. 17:53 ZSSK W

Os 4935 22:28 NOVÉ ZÁMKY 22:38 ZSSK

Os 4626 17:34 BRATISLAVA HL.ST. 18:53 ZSSK

Os 4630 19:33 BRATISLAVA HL.ST. 20:53
VYSVETLIVKY

$

Ide v pracovných dňoch

W

# Ide v W , nejde 21.XII. - 6.I.

Ide v sobotu, nedeľu a štátom uznané sviatky od 21.XII do 6.I. ide denne

Dopravca ZSSK , Rožňavská 1 , 832 72., Kontaktné centrum tel. 18 188

#

ZSSK

Os 4614 11:33 BRATISLAVA HL.ST. 12:53 ZSSK

Os 4628 18:34 BRATISLAVA HL.ST. 19:53

#

$

Os 4623 16:28 NOVÉ ZÁMKY 16:38 ZSSK

W

#

W

#

VIANOCE 2019
FARNOSŤ SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO V PALÁRIKOVE
22.12. (nedeľa) 4. ADVENTNÁ NEDEĽA
14.00 do 16.00 predvianočná sv. spoveď
16.00 Sv. omša
24.12.
8.00
15.30

18.00

25.12.
0.00
8.00

10.00

(utorok) ŠTEDRÝ DEŇ predvečer narodenia Pána (začína sa západom
slnka)
Ranná svätá omša
Vďaka skautom a horlivým farníkom sa aj k nám dostane svetlo zapálené
v Jaskyni narodenia Pána v Betleheme, ktoré prekonalo ďalekú cestu
rôznymi dopravnými prostriedkami, aby svoju púť ukončilo v Palárikove.
Môžete si ho vyzdvihnúť v kostole a nechať počas Vianoc svietiť vo svojich
domovoch.
Zvony oznámia začiatok štedrej večere. Vhodné je začať modlitbou a
čítaním evanjeliového príbehu o narodení Pána, ktorý je na tomto letáku.
Božie slovo by mal prednášať svojim deťom niektorý z rodičov.
(streda) NARODENIE PÁNA
Polnočná sv. omša (volá sa anjelská, lebo anjeli zleteli z neba a ako prví
privítali Pána spevom: „Sláva Bohu na výsostiach“)
Sv. omša na úsvite (volá sa pastierska, pretože pastieri sa v noci, oslovení
spevom anjelov, vydali na cestu a traduje sa, že do Betlehema sa dostali na
úsvite)
Slávnostná sv. omša (celá farnosť oslávi Narodenie Pána, druhý najväčší
sviatok roka)

26. 12.
8.00
10.00
15.00

(štvrtok) SVÄTÉHO ŠTEFANA, prvého mučeníka
Ranná sv. omša
Slávnostná sv. omša
Jasličková slávnosť; Deti zahrajú, ako si oni predstavujú narodenie
Spasiteľa a pokúsia sa nám vysvetliť, aký má pre nich narodenie Ježiška
význam. Pozývame hlavne rodiny s deťmi.

27.12.
18.00

(piatok) SVIATOK SVÄTÉHO APOŠTOLA A EVANJELISTU JÁNA
Večerná sv. omša; Po tejto sv. omši požehnám tohtoročné víno, ktoré sa
tradične požehnáva na sviatok sv. apoštola a evanjelistu Jána. Ak chcete,
aby aj vaše víno bolo požehnané, prineste si so sebou na sv. omšu aspoň
jednu fľašu vína.

29. 12. (nedeľa) SVIATOK SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
8.00
Ranná sv. omša - pri ktorej bude obnova manželských sľubov;
10.00 Slávnostná sv. omša - pri ktorej bude obnova manželských sľubov
31. 12. (utorok) SV. PÁPEŽA SILVESTRA, posledný deň občianskeho roku
16.00 Ďakovná sv. omša za Božie dobrodenia v uplynulom roku; Pri sv. omši
bude štatistika o tom, ako farnosť v uplynulom roku hospodárila v oblasti
dobier duchovných i telesných.
23.45 Očakávanie nového roka v kostole pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

1. 1. 20 (streda) PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, začiatok občianskeho roku
8.00 Ranná sv. omša
10.00 Slávnostná sv. omša
6. 1. 20 (pondelok) ZJAVENIE PÁNA - TRAJA KRÁLI
8.00 Ranná sv. omša
10.00 Slávnostná sv. omša
14.00 Požehnanie domov – prosíme zahlásiť v sakristii
12. 1. 20 (nedeľa) NOVOROČNÝ KONCERT
16.00 Účinkujú: ženský spevácky zbor Kantáta a pedagógovia Základnej
umeleckej školy Tibora Sládkoviča zo Šurian, Helena Farkasová - spev,
Dominika Hanko - spev, Katarína Komáromyová - klavír, Jana Kucharová –
dirigentka
NÁVRH NA ŠTEDROVEČERNÚ DOMÁCU LITURGIU
Pri stromčeku jeden z rodičov zvestuje evanjelium:
Počúvajte deti, toto je správa o narodení Ježiška v Betleheme: V tých dňoch vyšiel
rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. A všetci šli dať sa
zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do
Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho
domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola
v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho
prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo
miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí
v noci bdeli a strážili svoje
stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich
veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá
bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ,
Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a
uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov,
zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle.“ Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do
Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli
Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo
povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri
rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o
nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a
videli, ako im bolo povedané.
Jeden z rodičov vyzve všetkých:
Pomodlime sa teraz aj my spolu s anjelmi a pastiermi:
Otče, náš... Zdravas´, Mária,... Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému... (môžu si aj
zaspievať: „Tichá noc“)
Potom sa prejde k štedrovečernému stolu a otec, ako domáci kňaz požehná dary takto,
alebo podobne:
„Požehnaj, Bože, tieto dary, ktoré budeme požívať z tvojej štedrosti, a daj chleba
všetkým, ktorí ho nemajú.“
Po večeri sa mamička poďakuje takto, alebo podobne:
„Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dary, ktoré si nám v tejto noci
uštedril, najmä však za dar Ježiška, tvojho Syna, ktorý prišiel dnes na svet, aby nám
dal večný život. Amen.“
Potom si deti aj dospelí môžu prejsť pozrieť darčeky od Ježiška.

Koncert vďaky - 15. 12. 2019 v DK Palárikovo
Ocenení darcovia krvi:
1. Bronzovou Janského plaketou za 10 odberov krvi : Juraja
Ďuriša, Pavla Hlozáka, Borisa
Karasa, Mareka Kollára,
2. Striebornou Janského plaketou
za 20 odberov krvi : Lukáša Hajšmana, Igora Havlíka, Mgr. Tatianu Hindickú, Igora Keleberca
3. Zlatou Janského plaketou za
40 odberov krvi : Rudolfa Bilovského, Štefana Sűča
Ďalšími ocenenými v oblasti, športu, kultúry, vzdelania,
svojou podnikateľskou činnosťou, výskumom, vedením
dobrovoľníckych organizácií,
ochotou nezištne pomáhať:
1. Ing. Zoltán Černák – za vzá-

jomnú spoluprácu a rozvoj obce
2. Ing. Martin Valovič - za vzájomnú spoluprácu a rozvoj obce
3. RSDr. Bernard Roštecký - za vzájomnú spoluprácu a rozvoj obce
4. Zuzana Almanová – za vedenie detí v Dobrovoľnom hasičskom zbore a reprezentáciu obce
5. Tomáš Slivoň - za vedenie detí
v Dobrovoľnom hasičskom zbore a reprezentáciu obce
6. Stanislav Močkor - za dosiahnuté športové výsledky a reprezentáciu obce
7. Vladimír Suchopa - za dosiahnuté športové výsledky a
reprezentáciu obce
8. Dominik Židulják - za dosiahnuté športové výsledky a
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reprezentáciu obce
9. Pavol Šlahor – za dosiahnuté
výsledky v oblasti kynológie a
reprezentáciu obce
10. Patrik Sucháň – za vzájomnú spoluprácu a reprezentáciu
obce
11. Ing. Alexander Šafárik – za
vzorné vedenie Zväzu telesne
postihnutých
12. Alžbeta Jankulárová – za
vzorné vedenie Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
13. Ľudmila Košíková – za vzorné vedenie Základnej organizácie Zväzu záhradkárov
14. Helena Markuseková – za
dlhoročnú aktívnu prácu s deťmi v školstve
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15. Ing. Alžbeta Husková – za
aktívnu pomoc a poradenstvo v
boji proti výstavbe ošipárne
16. RNDr. Dušan Senko - za
aktívnu pomoc a poradenstvo v
boji proti výstavbe ošipárne
17. Mgr. Karol Kolečáni – za reprezentáciu obce a publikačnú
činnosť
18. Ing. Imrich Szabó - za reprezentáciu obce a publikačnú
činnosť
19. Erika Galbavá – za rozvoj
kultúry v obci
20. Eleonóra Kodadová - za rozvoj kultúry v obci
21. Mgr. Lucia Šallaiová (Záhradné centrum Alberi) – za vzájomnú spoluprácu a rozvoj obce
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