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alebo benefičný deň
V predposlednú augustovú sobotu 24. 8.
2019 sa uskutočnil už deviaty ročník benefičného dňa „Dajme iným kúsok šťastia“,
ktorý zorganizovalo občianske združenie
Naše deti Palárikova s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a
obce Palárikovo.
Krásne počasie prialo benefičnej akcii
a už v doobedných hodinách aj slniečko
ohrievalo variaci sa divinový guláš, ktorý
tradične pripravovali „starí páni“ tento raz
v dvoch kotloch pod vedením Petra Jankecha. Kvantum chutnej delikatesy sa počas
akcie takmer vypredalo. No návštevníkom
chutili i lokše, zákusky, pagáčiky od našim
starých mám a dôchodkýň, ale i palacinky,
ktoré sa podujala robiť mladšia generácia
našich dievčat. Osvieženie pri stánku s pivom a kofolou sa nedalo vynachváliť počas
sparného letného dňa.
V programe sa predstavili najprv Mederskí plešťáci – deti z folklórneho krúžku,
ktorí vysvetlili svoje pomenovanie a zaspievali i zatancovali svoje obľúbené tance.
Po nich miestni hasiči názorne predstavili svoju prácu a boli k dispozícii i neskôr,
keď si chceli detičky prezrieť hasičské auto.
Menší i väčší si zároveň obzerali aj veľké
poľnohospodárske stroje, dokonca deti sa

párkrát previezli vo vlečke traktora okolo
školského ihriska. A potom sa mohlo začať súťažiť. Deti vystriedali 7 stanovíšť, kde
zbierali pečiatky na medailu, ktorú vymenili za prekvapenie v balíčku. Aleže to bolo
radosti! Tú mali aj z vystúpenia psíkov pod
vedením Dominiky Blahovej alebo trošku
neskôr z akrobacie na koňoch a vozenia
sa, ktoré zabezpečil pán Róbert Garaj so
svojimi pomocníkmi. Na rohu školy boli
vystavení „panáci“ Karin Jančárovej, s ktorými sme sa už zoznámili minulý rok.
Medzitým spestrilo podvečer akustické
duo Pavol Révai a Michaela Juhászová vynikajúcim výberom zo svojho repertoáru
a po nich sme počuli dve krásne piesne,
ktoré zaspievali Lenky Šimkové. Prišli na
rad REBEL SKY – rocková hudobná skupina so svojimi rockovými skladbami a
výbornou zostavou aj s našom Deniskou
Bartušekovou. A spev vystriedalo tanečné
predstavenie Seniorky z domu kultúry,
ktorá sa nedala zahanbiť. Čas na prezlečenie medzi tancami im poskytli dievčatá – Nikola Berkešová a Nataša Šlahorová
dvoma modernými piesňami. Vrcholom
večera bolo losovanie tomboly. Ruky našich detičiek vylosovali výherné tombolové lístky a mnohí sa tešili z krásnej ceny.

Radosť z krásneho dňa nám umocnilo
vystúpenie moravskej skupiny Pop stars,
ktorá sa vžila do úlohy skupiny ABBA. No
a priestor pod pódiom sa počas známych
hitov zapĺňal tanečníkmi.
Benefičný deň priniesol kúsok šťastia a
radosti, stačilo vidieť veselé tváričky našich
detí. To všetko sa mohlo zorganizovať vďaka mnohým ochotným ľuďom, ktorí priložili ruku k dielu, vďaka sponzorom, ktorí
prispeli finančne alebo vecnými darmi,
Nitrianskemu samosprávnemu kraju a obci
Palárikovo za dotovanie akcie a v neposlednom rade všetkým, ktorí prišli podporiť
dobročinné podujatie. Občianske združenie Naše deti Palárikova vyslovuje veľké
ĎAKUJEM a teší sa na vás i budúci rok.
OZ Naše deti Palárikova
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• Úspechy chovateľky Andrey Hlozákovej a jej retrievera Caroll •

Andrea Hlozáková (rodená
Kempová) si pred niekoľkými rokmi povedala, že sa bude
venovať práci so štvornohými priateľmi človeka. Dovtedy
sme si ju pamätali ako výbornú
tanečníčku po boku teraz už
manžela Matúša Hlozáka, s ktorým každoročne usporadúvajú
úspešné letné tábory pre deti a
tiež tanečné kurzy a záverečný
venček pre ôsmakov našej základnej školy.
No teraz ju často vidíme po
parku kráčať s jedným krásnym
veľkým psom alebo s druhým,
ktorým venuje väčšinu svojho
voľného času. A natoľko sa vložila nielen do chovu, ale i do
súťaženia so svojimi psími zverencami, že čoskoro začala žať
i prvé kynologické úspechy. Jej
nový dom zdobia medaily z rôznych súťaží a výstav, z ktorých
mnohé sú na medzinárodnej
úrovni. Ako sa človek dostane
tak ďaleko so svojím miláčikom? Ako ho vedie správnym
smerom, aby bol šampión? Na
tieto a podobné otázky nám
Andrea ochotne reagovala.
» Kedy si sa začala venovať
výcviku psa? Čo ťa k tomu
(výcviku) viedlo? «
K psom alebo celkovo k zvieratám som mala vždy veľmi blízky
vzťah, takže psom sa venujem
už viac-menej od malička. Pred
skoro štyrmi rokmi som hľadala spoločníka pre moju staršiu
sučku kríženca a, keďže vždy
bolo mojím snom mať psa s rodokmeňom, začala som si na internete pozerať nejaké plemená
psov, vhodné hlavne do rodiny
- ľahko cvičiteľné a pre začínajúcich psíčkarov. Nakoniec sa
sen stal skutočnosťou. Vybrala
som si plemeno psa, zatiaľ pre

Slovensko nie veľmi známe, s
názvom Flat Coated Retriever,
pre ktoré som vycestovala až
do Prahy. Vybrala som si hnedú
sučku s menom Caroll Kate.
O tri roky neskôr som znova
vycestovala do susedných Čiech
po čierneho psa menom Cosmopolitan Black Brianta, ktorý
je ešte len na začiatku svojich
úspechov.
» V čom spočíva tvoja výchova
psíka? «
Flat Coated Retriever, ako aj
každé plemneno retrievera je
vyšľachtené hlavne na prácu.
Je to predovšetkým poľovnícke
plemeno psa. Uživí sa však aj
ako záchranár, canisterapeut,
asistenčný a vodiaci pes, vhodný napríklad na športy ako agility, dogdancing alebo len ako
oddaný rodinný spoločník. Čo
rád robí majiteľ, to s ešte väčšou radosťou robí jeho „Flatík.
Ale nech robí „Flatík“ čokoľvek,
vždy svoju prácu miluje!
Ja som sa rozhodla venovať
tomu, na čo je Flat vyšľachtený,
čiže výchova a výcvik sa uberal
poľovníckym smerom. Zo začiatku to bolo veľmi ťažké, keďže najskôr som sa musela naučiť
ja, ako správne mám psa viesť
pri výcviku a, musím sa priznať,
že hoci ubehli už štyri roky, stále
sa učím.
Bez pomoci to však nejde. Prihlásila som sa na rôzne výcviky,
kde boli skúsenejší výcvikári,
ktorí ma veľa vecí naučili a v
mnohých veciach aj usmernili.
Rovnako aj zábrany voči mŕtvej
zveri, ako bažant a zajac museli ísť bokom, keďže je to zver, s
ktorou najčastejšie pes pri svojej
práci prichádza do kontaktu.
» Na aké súťaže chodíš so svojím psíkom? «
Absolvovali sme aj niekoľko
poľovníckych súťaží, kde sme sa
umiestnili na prvých miestach,
aj keď nie vždy s plným počtom
bodov, no nás to však nikdy
neodradilo ísť ďalej. Docvičili sme vždy tú disciplínu, kde
sme body stratili a skúsili sme
to znova.
Viac sa však zúčastňujeme
na medzinárodných výstavách
psov (MVP). Na výstavách nejde len o krásu psov, ale ide aj o
medzinárodné podujatie, kde
si chovatelia vymieňajú svoje skúsenosti a informácie. Je

to tiež miesto, kde chovatelia
majú možnosť prezentovať menej známe plemeno a predstaviť
ho verejnosti. Aj pre mňa ako
pre majiteľa a chovateľa je to
ako pohladenie na duši, keď sa
práve môj pes páči rozhodcom,
dostane dobrú známku alebo sa
umiestni na vyšších priečkach.
» Kedy môže ísť pes na súťaž? «
Pes sa môže zúčastniť výstavy už od šteniatka až vlastne
do veku veterána. Je niekoľko
výstavných tried, do ktorých
sa psy zaraďujú predovšetkým
podľa veku. My sme si prešli
tiež niekoľkými triedami, až
kým sme sa nedostali do triedy
šampiónov.
» Koľko súťaží – výstav ste už
absolvovali? «
Za posledné štyri roky to ani
neviem spočítať, ale bolo ich
naozaj veľa. Najskôr sme sa zúčastňovali len MVP na Slovensku a neskôr sme sa rozhodli ísť
aj za hranice Slovenska, napr. do
blízkeho Maďarska a ČR. Samozrejme, ako správny chovateľ
retrievera nevynechám žiadnu
klubovú výstavu retrieverov,
ktorej sa zúčastňujú chovatelia
nielen zo Slovenska, ale aj ČR,
HU, AT a iných štátov.
» Koľko ocenení máte? «
Na jednej ruke ich už veru nespočítam a na dvoch už tiež
nie. Po prvom roku som ich
prestala počítať.
» Ktoré ocenenie je najväčšie? «
Prvé najväčšie ocenenie je
získanie titulu Slovenský šampión krásy, vďaka ktorému sme
mohli začať bojovať o ďalší titul,
a to Slovenský grand šampión,
ktorý sme získali na poslednej
MVP v Nitre. Ďalším cieľom je
Slovenský výstavný šampión,
ale to je ešte vyhliadka do budúcna. V triede šampiónov
sa môžeme zúčastňovať aj na
MVP v zahraničí a na dosah
máme Maďarského šampióna.
Stále máme však veľa času posúvať sa vždy vpred.
» Čo treba robiť, aby bol pes v
dobre forme? «
Aby bol pes v dobrej kondícií a
dobre vyzeral, treba zabezpečiť
kvalitné krmivo, rôzne vitamíny, kvalitnú kozmetiku, ktorá je
často finančne náročná.
Na výstavu treba psa upraviť

aj podľa štandardu daného plemena. Ja som kvôli tomu absolvovala aj certifikovaný kurz
úpravy psov na severe Slovenska. Vždy som v kontakte aj s
chovateľskou stanicou, z ktorej
pes pochádza, odkiaľ dostávam
aj cenné rady od skúsenej chovateľky FlatCoatedretrieverov.
» Čo ťa v ostatnej dobe najviac potešilo? «
V tomto roku sa mi podarilo
splniť podmienky k založeniu
chovateľskej stanice Flat Coated
Retrieverov s názvom Aperta
Armis (otvorená náruč) na medzinárodnej úrovni.
Rada by som týmto dostala
toto plemeno do povedomia
ľudí, keďže na Slovensku nie je
veľmi rozšírené.
Adka, v mene všetkých našich čitateľov ti ďakujem za
rozhovor a dúfam, že aj prostredníctvom Našich novín
plemeno tvojho psíka Flat Coated Retriever spozná čo najviac Palárikovčanov.
Slavomíra Slivoňová
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NARODILI SA
Matúš Provodovský
Mathias Tatay
Michal Andel
Leona Pákozdyová
Ján Karas
Nela Cviková

Hana Porubská
Dominik Rác
Melánia Lavičková
Jazmína Beňová
Michael Andel

ROZLÚČILI SME SA

Miroslav Rybár
Magdaléna Orémusová
Veronika Ftáčeková
Ján Borza
Viktor Petráš
Peter Cagáň
Ondrej Záhorský

Ida Zelenická
Božena Kanásová
Mária Bartišková
Mária Szarková
Zlatica Kollárová
Veronika Hindická

UZAVRELI MANŽELSTVO
Tomáš Jančár – Barbora Šimoničová
Ján Tatay – Martina Majerčíková
Marián Hornyák – Elena Belicová
Richard Roštecký – Michaela Rybárová
Marek Naď – Adela Vodičková
Florian Dams – Katarína Berecz
Ladislav Stojka – Marianna Lakatosová
René Philipp Schmoll – Lucia Federicsová
Ján Pipiš – Lenka Šidelková
Martin Jánošík – Monika Guzmanová
Mária Viteková,
matrikárka

Obecný rozhlas – čo áno a čo nie?
Tento rok sme sa na obecnom
úrade postarali o rozruch, keď
sme vyhoveli žiadostiam tých
obyvateľov, ktorých obťažovalo
vysielanie v obecnom rozhlase
v nedeľu počas konania procesie a hudobná časť procesie sa
nevysielala.
Nakoľko názory sú rôzne a s
blížiacimi sa parlamentnými
voľbami prídu aj žiadosti o vysielanie politickej reklamy, rozhodli sme sa uskutočniť anketu
medzi obyvateľmi na tému, či
si v budúcnosti želajú počuť z
obecného rozhlasu procesiu a
politickú reklamu. Pod politickou reklamou nemyslíme pozvánky na predvolebné mítingy.
V blízkej budúcnosti budeme
distribuovať do domácností anketové lístky, prostredníctvom

ktorých budete môcť svoj názor
aktívne vyjadriť. Do každej domácnosti príde jeden lístok, ak
nebude medzi dospelými členmi vašej domácnosti jednotný
názor, môžete to uviesť do poznámky. Anketové lístky budete
môcť odovzdať do pripravených
krabíc, ktoré umiestnime na
obecnom úrade a na viacerých
miestach v obci. Presné miesta
budú uvedené priamo na lístku.
Veríme, že sa nám vráti čo
najviac vyplnených lístkov, aby
sme mohli zistiť skutočný názor
vás, obyvateľov. Prosíme, aby
ste lístky nerozmnožovali, do
každej domácnosti je určený iba
jeden lístok. Za aktívnu účasť v
ankete vopred ďakujeme.
Obecný úrad

OZNÁMENIE:

Obecný úrad oznamuje občanom, že stanovisko nevysielať
procesiu v miestnom rozhlase nebolo stanoviskom ani
rozhodnutím obecného zastupiteľstva, ale vyplynulo z činnosti
obecného úradu.
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Obecná polícia informuje
Tunajšia obecná polícia vykonala dňa 22.6.2019 a dňa
23.6.2019 súčinnosť s hliadkami OR PZ SR Nové Zámky pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci Palárikovo pri príležitosti usporiadania kultúrneho podujatia Lavórovica fest 2019.
Hliadky oboch polícií vykonávali v obci činnosť so zameraním
sa na verejný poriadok, zamedzenie krádeží, výtržností, ochrany
života a zdravia osôb a ochrany majetku občanov, dohľad nad
cestnou premávkou, parkovanie vozidiel v okolí hore uvedeného
kultúrneho podujatia, usmerňovanie vodičov. Na našu obecnú
políciu, ako aj na Okresné riaditeľstvo PZ Nové Zámky nebolo
počas uvedenej doby podané žiadne trestné oznámenie a ani iné
oznámenie, ktoré by súviselo s narušením verejného poriadku,
krádeží, výtržností a inej trestnej činnosti. Taktiež chceme podotknúť, nakoľko išlo o súkromnú akciu, o poriadok v objekte
konania podujatia sa starala SBS spolu s organizátorom, čo bolo
plne v ich kompetencii.
Chceme uviesť, že doposiaľ máme evidovaných 8 priestupkov,
z toho sú 4 vyhľadané, 2 objasnené, 2 doposiaľ neznáme. Ako si
určite mnohí vodiči museli všimnúť, tak hlavne v mesiaci jún
sme vykonávali dozor nad cestnou premávkou pred ZŠ a MŠ v
ranných, ako aj poobedňajších hodinách, kde bolo zjavne vidieť,
že niektorí vodiči sa uvedomili a parkovali tak, ako majú v zmysle zákona o cestnej premávke. Ide hlavne o bezpečnosť detí, ktoré
sa nachádzajú, respektíve sa pohybujú v blízkosti ZŠ. Chceme
poďakovať všetkým vodičom, že dopravné označenia začali rešpektovať a nedochádzalo k zbytočným konfliktom. V najbližšej
budúcnosti bude na Ulici J. A. Komenského v okolí základnej
školy vymenené a doplnené dopravné značenie, ktoré bude viac
prispievať k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Martin Šátek,
náčelník Obecnej polície Palárikovo

Prázdniny v DK –
Kreatívček
V ostatnom čase počas
prázdnin pripravujeme pre
prázdninujúce deti tvorivé dni
pod názvom Kreatívček. Tento
rok bol zameraný na tvorbu z
odpadových surovín a recyklovanie = ochrana životného
prostredia. Každý rok pripravujem pre deti tému tvorby
tak, aby ich motivovala a zaujala. Keďže deti radi spia začiatok sme si určili na 10,00 hodinu a uľahčiť tak deťom ranné
vstávanie. Začínali sme vždy s
tvorbou, na ktorú sa deti tešili. Povedala som vopred tému
a prípravu som zabezpečovala pre každé dieťa. Počas dňa
sa striedali náučné aktivity,
kreatívna tvorba, hranie, spoločné stravovanie, relaxácia a
sladká odmena. Deti sa tešili

na nové priateľstvá. Stálica,
skupina 15 detí, ktoré sa sporadicky menili podľa naplánovaných dovoleniek s rodičmi.
Ale tešili sa na návrat medzi
nás. Vždy som im nechala aj z
predchádzajúcej tvorby aby im
nebolo ľúto, za dekoračnými
predmetmi. Tvorili sme ovocie jabĺčka, hrušky, čerešne,
venčeky a kvety z cesta. Obľúbená tvorba s obrúskami deti
natoľko zaujala, že sme vytvorili doplnky do domácnosti
alebo do detskej izby, kvetináč
na kaktus, stojan na ceruzky a
dekoračné srdiečko na stenu.
Maľovanie na kamene, tvorba
obrazu a kamienkov, maľovanie na dlaždice, tvorba z látky,
omaľovánky, vlastná tvorba
to všetko sme stihli. Nápady
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som čerpala z vlastnej fantázie, už niekoľko rokov sa snažím odovzdávať deťom niečo s
mojej vlastnej tvorby, i keď na
internete teraz nájdete všetko,
mňa takáto tvorba neláka a k
tomu vediem v Kreatívčeku
i deti, lebo vlastné vymyslené, dokončené , dotvorené
vlastnou fantáziou má väčšiu
hodnotu a radosť z vlastného
diela je o to väčšia. Deťom
sa tvorivé aktivity ktoré som
pre ne pripravila vždy páčili.
S radosťou si odnášali domov
malé dekoratívne predmety.
Každé stretnutie bolo iné na
tvorbu, hru, aktivity. Deti si
našli kamarátov a nevedeli sa
dočkať kedy sa opäť stretnú.
Ak niekto zo skupinky neprišiel - CHÝBAL. Stravovanie
bol jeden veľký problém. Málo
sa vždy zjedlo s pripraveného
teplého jedla. Teta Zuzka Zálešáková nám vždy napiekla
sladké dobroty mafinky, gofry,
palacinky a dobrý domáci jahodový lekvár. Starká Irenka
Krásna napiekla pre deti koláče a palacinky. Odmenu for-

mou cukríkov a keksíkov sme
veľmi nepreháňali, aby deti neboli nabité energiou ako baterky duracelky. Stal sa z nás kolektív NEROZLUČNÝ. Každé
stretnutie mali deti príležitosť
zažiť tvorivú výtvarnú dielňu.
Na vybitie energie im postačil
hrací kútik s množstvom hračiek, ktorý sa zmenil na predajňu s pokladňou. Peniaze si
deti zhotovili z papiera, výplatu dostával každý obchodník.
Malú výstavu z diel sme si pripravili vo vestibule DK. Zostalo ich pomenej, pretože, deti
ich s radosťou vždy darovali
mamičkám. Stretnutí som zorganizovala 7. Spolu ich navštívilo 65 detí. Verím, že som
pomohla rodičom a pripravený program deťom spríjemnil
letné prázdniny. Posledný deň
patri súťažiam a hrám. Deti
súťažili v kolkoch, každý mal
tri hody. Najšikovnejšia bola
Emka a Jerguš. Najradostnejšou zábavou bolo obliekanie sa
za rozprávkové bytosti. Stačilo
niekoľko látok nadrozmernej
veľkosti a chlapci sa premenili
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na trojhlavého draka. Dievčatá na princezné vo farebných
sukniach. Nič netrvá dlho ani hra na javisku. Bunker- to
bol nápad. Skrývať sa popod
tmavý priestranný bunker. A
zrazu hlad na pravé čokoládové domáce palacinky so šľahačkou. Vytúžené, ktoré mali
deti najradšej, riadna mäsová
strava im nechutila. Stoličkový tanec a šikovnosť vyhrala
Bibianka. Hádanie a predvádzanie zvieratiek a povolania
bolo natoľko smiešne, že deti
padali od smiechu zo stoličiek.
Aj o tom bol posledný deň v
Kreatívčeku. Úplnou bodkou
bolo spoločné pripravenie
opekačky. Malé špekáčiky mi
pomáhal nakrájať a vyzdobiť
ako chobotničky a ježkov Ras-

ťo. Vôňa sa šírila po celom DK.
Blížila sa posledná 15,00 hod.
Bolo sa treba rozlúčiť. Pre deti
sme pripravili sladké odmeny, diplom a papierový znak
nášho Kreatívčeka. Posledné
pohladenie, bozky na rozlúčku, slová a prosba, či sa ešte
stretneme v takejto zostave.
Deti si našli nových priateľov a
o to mi išlo. Nudu sme dokázali spoločne zahnať, lebo deti
slovo NUDA cez prázdniny
často vyslovujú. Milé deti Sofia, Amanda, Rebeka, Daniel,
Dávid, Rasťo, Radka, Dorotka, Kristínka, Sára, Simonka,
Dianka, Tamarka, Brunko,
Bibiánka, Jerguš ďakujem a
prajem vám krásny zvyšok
prázdnin, aby ste nemuseli vyslovovať slovo NUDA.

UPOZORNENIE !

Upozorňujeme všetky subjekty, ktoré majú záujem
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, aby predložili Žiadosť
o dotáciu najneskôr do 30.09.2019 v súlade s VZN č. 05/2016
obce, ktoré je uverejnené na:
https://www.obecpalarikovo.sk/samosprava/vzn/ (r. 2016)
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RETRO prázdniny v DK
Hovorí sa lepšie raz zažiť
ako stokrát počuť. Možno i vy
ste si už všimli, že naše deti
sú trochu iné ako ich rodičia.
Zaujíma ich technika. Je len
škoda, že naša doba pripravuje naše deti o radostný život v
spoločnosti kamarátov. Preto
sa snažíme pre deti pripravovať podujatia, kde deti môžu
načerpať nielen vedomosti ale
i zážitky ktoré im môžeme poskytnúť a tak obohatiť ich život.
Preto sme pripravili na prázdniny podujatie Retro prázd-

Charita
= zber a výdaj
šatstva
Stalo sa už pravidelnosťou, že
v ostatnom čase sa v priestoroch domu kultúry organizuje zber detského ošatenia.
Úspešná akcia, kde darcovia s
radosťou odovzdávajú a darujú ošatenie po svojich ratolestiach pre iné deti. Ošatenie ako
prichádzalo, tak si nachádzalo
svojich nových majiteľov. Mladé rodiny obliekajú svoje deti
poväčšine do značkových šiat
a oblečenia. Je to už módou
vlastniť a mať „ značkové“. Samozrejme, takáto vec čo-to
stojí a škoda by bola, keby si
našla svoje miesto v kontajneri. Každý kúsok si našiel svojho
majiteľa a detičky si s radosťou
môžu obliecť čisté voňavé oblečenie, pretože poškodené veci
neberieme od majiteľa. Najčastejšie sa nám do rúk dostávajú
veci po novorodencoch, pretože tie najrýchlejšie rastú. Niečo
z hračiek sme si ponechali na
podujatia pre deti a na súťaže.
Hračiek je vždy pomenej. Tešíme sa každému úspešnému
odovzdaniu balíkov s ošatením. Máme radosť, keď vidíme
dieťa v šatách, ktoré sme pomohli zachrániť pred kontajnerom. Vôbec nepovažujeme za
hanbu nosiť šaty z druhej ruky,
práve naopak, ak má a môže
takáto maličkosť pomôcť, tak
prispejeme a pomôžeme aj my
rodinám. Pravidelne v každej
domácnosti čo-to vystáva, inovuje sa. Naučme sa byť ohľaduplní- robiť radosť, darujme čo
nám už nebude treba a považujeme za nepotrebné. Ďakujeme
stálym dodávateľom.
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niny, kde deti mohli nielen
vidieť, ale objavovať a vnímať
teda počuť, ohmatať, ochutnať
a ovoňať . Pravé zážitkové učenia - sú tie, ktoré deťom napomôžu ľahšie zvládať život. Ako
význam tohto podujatia vidím
a považujem vzájomný vzťah
dieťaťa ku dieťaťu = kamarátstvo, naučiť sa cítiť a rešpektovať jeden druhého. Preto som
sa snažila a usilujem odovzdávať svoje vedomosti deťom.
Som presvedčená, že učiť deti
už v útlom veku, aký význam

má kamarátstvo, kolektívna
hra, ako používať úspech či
neúspechy, ako sa vyrovnať s
prehrou, čo všetko nás môže
prekvapiť v živote, to deti musia zažiť na vlastnej koži. Podľa
skúsenosti viem, že podujatie
dokáže osloviť nielen hlavu,
ale aj ruky a srdce našich detí,
tak zlepšiť vzťah detí k svojim
rovesníkom. A to bolo cieľom
podujatia Retro prázdniny.
Cieľom a náplňou boli rôzne
súťaže, kolektívne tvorenie,
hra s loptou, varenie, spoločné
stolovanie, ochutnávanie. Ak
porovnáme počet prázdninových dní s množstvom dovo-
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lenky rodičov je vynález detských táborov geniálny. Deti si
spoločné chvíle nevedeli vynachváliť. Príjemné spomienky,
vtipné zážitky pomohli deťom
k priebežnej výchove k samostatnosti a zdravej sebadôvere.
Každé dieťa je osobnosť, stačil
deň na pozorovanie a potom
kontakt a samostatný prístup
– oslovenie bolo treba zaujať a
podarilo sa. Verím, že deťom
sa retro dni v DK páčili a odniesli si so sebou veľa zážitkov.
Krásne leto plné zážitkov želá
Marta Révaiová,
vedúca DK

Výstava KOLÁŽÍ
Počas prázdninového obdobia som sa rozhodla priblížiť deťom, ale i širokej verejnosti
moje prvotiny z tvorby Koláže, ktoré si mali
možnosť návštevníci DK prezrieť počas mesiacov júl – august. Výstavu som nainštalovala vo
vestibule a na paneloch. Jednotlivé série boli
tvorené podľa námetov. Ako prvá bola –
Voda živá,
Chrobáčiky,
Zvieratká,
Chrobáčiky 2,
Príroda - mocná čarodejka,
Príroda.
Deti, ktoré navštevovali počas mesiaca júl
podujatia organizované DK, mali možnosť
prezrieť si jednotlivé diela a naučiť sa techniku.
Snažila som sa im priblížiť jednu z najzaujíma-

vejších a najjednoduchších výtvarných techník,
kde je potrebné zapojiť nielen fantáziu ale aj
rozum a predstavivosť ku dotváraniu diela. Séria vždy farebne ladila a dotvárala celok diela,
pritom sa skladala z niekoľkých menších prác.
Koláže hýrili farbami, niektoré pomocné ťahy
farbou podčiarkli význam diela. Som rada, že
aj tento kúsok mojej práce naštartoval deti k
tvoreniu a pomohol nájsť cestu k umeniu. Ďakujem za možnosť prezentovať svoju tvorbu.
Otvorila som tak dvere pre nové mladé tváre
– TALENTY. Písala som už niekoľkokrát o poskytnutí priestorov v DK na prezentáciu tvorby.
Aj mne trvalo pridlho, kým som sa odvážila ísť
na verejnosť s tvorbou. Prečo nedokážeme využiť podanú ruku? Je iba na škodu, ak sme zalezení vo svojej ulite. Dajme o sebe vedieť, keď len
takouto formou.
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Klub mládeže
Kam sa podela mládež? Prišli prázdniny
dni voľna a oddychu. Naša mládež dostala možnosť zriadiť si v priestoroch domu
kultúry klubovú činnosť počas prázdnin.
Žiaľ, ponúknutá šanca vyšla nazmar. Nezáujem. Škoda len, že kolujú reči, že mládež sa nemá kde stretať. Nechce alebo
nepotrebuje? Priestor bol tentokrát veľkolepý - spoločenská sála + príslušenstvo.
Program, samozrejme, záležal od mládeže, ako by trávili spoločné chvíle v priestoroch. Možností je neúrekom. Neviem,
kde stroskotala takáto možnosť a nebola
prijatá zo strany mladých. Možno trávia
čas prázdnin v kruhu svojej rodiny alebo
u babky a dedka. Možno využívajú chvíle
samoty. Spoločné podujatia nie je tá šálka kávy. Kamaráti sú vlastne na telefóne
a instagrame, na pokeci. Tak málo stačí.
Komunikácia, spoločné stretká, zábava,
tanec - tak nejako som si predstavovala,
že naša mládež prežije dni v DK. Spoločné
večerné party oslava, čo i len narodenín,

okrúhlych... Ale načo si lámať nad tým
hlavu. Hovorí sa, že „čo ťa nepáli, nehas.“
Pomaličky sú tohtoročné prázdniny v nenávratne, a pomoc je nevyužitá. Šomranie, že nič sa pre mládež nerobí, bude
naďalej, ale ako organizovať pre mládež
čas pre -násť a dsať-ročných. Keď sami
nevedia, čo chcú. Prečo treba diktovať a
viesť za ručičku našu mládež. Bola by som
rada, keby sa sami dokázali dať do skupiny a vytvoriť si svoj svet v klube. Klubová
činnosť bez nákladov, zariadený priestor,
kto dostal ešte takú šancu? Verím, že príde doba, keď kultúra bude späť patriť aj
mládeži a využije podanú šancu.
Prázdninové dni v dome kultúry boli využité aj na upratovanie priestorov. Niežeby sa počas roka nevenovalo tejto činnosti
ale po rokoch bolo potrebné zlikvidovať
a zbaviť sa starého nepotrebného zariadenia, ktoré napĺňalo priestory v dome
kultúry. Presun nepotrebného zariadenia
do zberného dvora formou kontajnerové-
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ho zberu umožnilo vedúcej Ivetke Markuskovej zreparovať a zachrániť niekoľko
stoličiek, ktoré ešte poslúžia ako zariadenie do zasadacej miestnosti a šatne. Aj tak
sa dá. Nepotrebný starý nábytok dostal
druhú šancu. V dome kultúry je všetok
nábytok a zariadenie v opotrebovanom
stave, ale snažíme sa prežívať z roka na
rok. Presúvať a obmieňať iba staré kúsky
zariadenia. Väčšie upratovanie za bežnej
prevádzky sa veľmi nedá, vždy sa musia
veci robiť podľa naplánovaných podujatí.
Kolobeh tých istých prác - dezinfekcia sa
musí robiť každý týždeň dôkladne, nakoľko slúžime ako verejné WC. Pripraviť
priestory na podujatia na budúci školský
rok pre deti a širokú verejnosť tak, aby
boli útulné z toho mála, čo na prevádzku
máme je obtiažne. Našťastie ešte máme
kreatívneho ducha a vždy nájdeme riešenie na zútulnenie priestorov. Teším sa
každému novému, zmene, ktorú dokážeme spraviť čo i len s dekoráciami a výzdobou. Stačí málo, aby sme spríjemnili
pobyt v priestoroch domu kultúry.
Marta Révaiová,
vedúca DK

Dom kultúry Palárikovo
pripravuje na školský rok 2019 – 2020 nasledovné kurzy:
Hudobný kurz
Spevácky kurz
Jazykový kurz

- hra na klavír
- hra na gitaru
- anglický jazyk
- nemecký jazyk

Tanečný kurz - hip – hop
Kurz výtvarnej výchovy
Kreatívček pre deti
Tvorivé dielničky pre ženy a seniorov
Tvorivé dielničky pre deti

Joga
Informácie o zápise do kurzov budú
zverejnené na internetovej stránke obec a
formou a miestneho rozhlasu.

Knižnica informuje...
Projekt:
Akvizícia knižnice.
Postupne kúpou kníh zlepšujeme kvalitu knižničného
fondu. Doplňujeme všetky
tematické skupiny, aby všetci
čitatelia si našli to svoje, čo v
súčasnom období je nové na
knižnom trhu. Nakupujeme
cestou internetových predajní,
v kamenných predajniach, u
obchodných zástupcov, priamo z vydavateľstiev, ktorí nám
dávajú rôzne zľavy, aby sme za
danú sumu mohli nakúpiť čo
najviac zväzkov kníh. Zakúpime aj knihy, ktoré boli vydané
s podporou Fondu na podporu umenia a Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky
minimálne 20% z poskytnutej
sumy FPU. Akvizíciu knižnice

z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Projekt:
Renovácia interiéru
knižnice.
S plným nasadením sme
začali s vypratávaním knižničného fondu z knižnice do
priestorov Domu kultúry. Je
to práca veľmi náročná, zaťažuje ruky, lebo knihy sú veľmi
ťažké a okrem toho máme v
nohách množstvo krokov, lebo
chodíme z knižnice a do knižnice nespočetne veľakrát. Mať
tak počítadlo krokov, určite
trhneme rekord... Po vynosení
všetkých kníh budeme vynášať regály a následne maľovať, lebo do knižnice zatekalo
zo strechy, ktorá je už teraz

opravená. Tiež sa budú musieť
zapraviť diery, ktoré zostali po
výmene svetiel. Takto bude
priestor pripravený, aby firma
mohla prísť montovať regály,
ktoré vyrobila na mieru, taktiež i výpožičný pult s kontajnerom na doklady. Ukončenie všetkých prác by malo
byť do konca roku 2019, kedy
bude slávnostné otvorenie renovovanej knižnice za účasti
pozvaných hostí z Fondu na
podporu umenia, predstaviteľov samosprávy obce a širokej
čitateľskej verejnosti... O presnom dátume a čase budem
informovať v dostatočnom časovom predstihu, aby sa každý
mohol podľa toho zariadiť a
prijať pozvanie... Renováciu
interiéru knižnice podporil

z verejných zdrojov Fond na
podporu umenia.

Projekt:
Prednášky, besedy
a tvorivé dielne.
Podľa plánu sa uskutočňujú podujatia, ktoré sme mali
naplánované pre našich čitateľov a návštevníkov... Dňa
17.6.2019 sa uskutočnila exkurzia do Liptovskej Revúcej
k docentovi Miroslavovi Sanigovi, ktorý sa celým srdcom
venuje ochrane prírody a jej
obyvateľom... Na svojom pozemku má viac ako 70 kŕmidiel pre vtáčiky počas zimnej
snehovej nádielky, pre vtáčiky
má vyrobených viac ako 250
vtáčích búdok, je to doslova
balzam pre dušu, prechádzať
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sa po jeho záhrade a vnímať tú
rôznorodosť a vtáčí spev...Venoval sa nám celé dopoludnie,
mal pre nás pripravenú úžasnú
prednášku s obrázkami obyvateľov lesa, ich života... Na záver
každému z nás daroval pohľadnice a kľúčenku s motívom
murárika - samčeka a samič-

ky. Toto podujatie z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Aby sa exkurzia
mohla uskutočniť, finančne
prispeli aj ilustrátori M. Regitko a J. Martiška, poslanec VÚC
M. Filaga, Občianske združenie Inšpirujme svet.
Knižničný fond doplnili i
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naši čitatelia a občania nielen našej obce, ale i z okolia.,
sú to rod. Chovancová, rod.
Španírová, Juraj Slovák ml.,
Daniel Noskaj, Miloš Kuchar,
rod. Castagnoli , rod. Bergendi rod. Matunáková z Levíc a
mnoho iných, ktorí nedali súhlas so zverejnením. Patrí im
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veľká vďaka za to, že aj takýmto spôsobom chcú prispieť k
rozvoju knižnice...
Mária Slažanská,
vedúca knižnice

Letný tábor 2019
„Na letný tábor sa každý teší...” Hymna
nášho letného tábora znela aj tretí júlový
týždeň od 15.-19.7.2019.
Na skoré ranné vstávanie sme sa síce veľmi netešili, ale ako každý rok, aj tento sme
sa s úsmevom v pondelok ráno vybrali
na miesto činu – do Starej Lesnej. Čakal
nás týždeň bohatý na výlety- rôzne prechádzky do prírody, výlet do Tatranskej

Lomnice na nákup suvenírov či prekrásna
Bachledova dolina. Tam nás najviac očaril Chodník korunami stromov, z ktorého
bol nádherný výhľad na prekrásne hory.
Ani tento rok nechýbali večerné diskotéky, táborová olympiáda či súťaže v tímoch. Tie sme si naplno užili a dali v nich
zo seba všetko, len aby sme vyhrali.
Za malých i veľkých táborákov chcem

poďakovať všetkým vedúcim a animátorom, ktorí sa o nás celý týždeň starali a
dávali na nás pozor. Boli ste úžasní! Na
konci týždňa sme si odniesli veľa smiechu,
zážitkov, odmien, darčekov či sladkostí, a
preto dúfame, že spev táborovej hymny
bude znieť i o rok.
Paulína Jankechová
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POĎAKOVANIE
Účastníci letného tábora a občianske združenie
KROK s ÚSMEVOM touto
cestou srdečne ďakuje za finančnú pomoc:
Obecnému úradu v Palárikove, poslancom obecného zastupiteľstva a členom
finančnej komisie v Palárikove, Farskému úradu Palárikovo, pánovi Róbertovi
Židuliakovi a pani Marike

ZO ŽIVOTA OBCE
Remenárovej.
Za sponzorské dary ďakujeme:
Penziónu Oravská Horáreň – pani Magdaléne Mellenovej, spoločnosti Arriva,
a. s. Nové Zámky – pani
Danke Ščibrániovej, pánovi Róbertovi Mokráňovi –
Isocom, firme PA-MA-JA,
s. r. o., Otolift schodiskové
výťahy, s.r.o.
Ďalej ďakujeme všetkým
rodičom detí, ktorí nám
akýmkoľvek
spôsobom

pomohli vecnými darmi a
sladkými odmenami, ktorými sme mohli obdarovať
deti počas tábora.
Rodine Igora Rezdoviča
ďakujeme za prepravu batožiny.
V neposlednom rade ďakujem vedúcim tábora:
Danke Kucharovej, Ivanke
Podbehlej, Barborke Šimkovej, Miške Pšenákovej,
Ladislavovi Kollárovi a
Erikovi Brezíkovi. Animátorom: Betke Jankechovej,
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Emke Rosteckej a Erikovi
Pechovi. O naše zdravie sa
starala pani Marta Lacková,
bez ktorej by sme si náš tábor nevedeli ani predstaviť.
Ďakujeme tiež všetkým,
ktorí nás sprevádzali myšlienkami, svojou modlitbou
a inými formami podpory a
neželajú si byť menovaní.
ĎAKUJEME!
Matúš Hlozák,
predseda OZ

• HASIČI •

Zakončením práce v krúžku mladých
hasičov v školskom roku je každoročne
súťaž Plameň. Tento rok sa okresné kolo
súťaže konalo 14. júna v susednej obci
Zemné. Po absolvovaní množstva pohárových súťaží a pravidelných tréningov
sme si mohli dovoliť postaviť dve plnohodnotné súťažné družstvá - dievčenské
aj chlapčenské . Deň sa nám nezačal práve
najlepšie, lebo pre nás pre
poruchu neprišiel objednaný autobus. Tak sme museli
zohnať náhradu, a to osobné autá. A previezť 20 detí
bola riadna fuška, ale našťastie sa nám to podarilo.
Súťaž sa konala na futbalovom ihrisku v Zemnom.
Na súťaži sa zúčastnilo 12
družstiev mladých hasičov.
Ako každoročne sa súťažilo v štafetovom behu na
400 metrov a požiarnom
útoku s prekážkami. Každé
družstvo malo dva pokusy.

V horúcom počasí sme po prvom kole s
dievčenským družstvom boli na 1. mieste. Druhé kolo sme si už nevylepšili a
naše hlavné rivalky zo Semerova áno, tak
sme na konci museli byť spokojní aj s 2.
miestom. Chlapčenský kolektív predviedol tiež pekné pokusy a obsadil nepopulárne 4. miesto.
Samozrejme, patrí sa vyhodnotiť celo-

ročnú prácu v krúžku mladých hasičov.
Tento rok sme si urobili malé posedenie v
hasičskej zbrojnici. Okrem poďakovania a
zosumarizovania všetkých dosiahnutých
výsledkov si mohli mladí hasiči odskúšať
aj prácu s hasičským autom a plávajúcim
čerpadlom na Barine.
Už sme si zvykli, že v letnom období
nám horí pri železničnej stanici. Aj tento
raz sme boli zavolaní na zásah 6.7. 2019.
Operačné stredisko HaZZ nás zavolalo na zásah o 13:05 a o 13:10 už odchádzali zo zbrojnice 3 hasiči. Neskôr na
požiarovisko ešte prišli ďalší naši 5 hasiči. Pri železnej trati horel suchý porast
a hrozilo, že zasiahne aj vedľajšie polia s
obilninami. Opäť to bol požiar značného
rozsahu a postupne prišli hasiť aj hasiči z
HaZZ Šurany, HaZZ NovéZámky a DHZ
Tvrdošovce. Požiar likvidovali aj poľnohospodári, ktorí tam akurát kosili obilie.
Oheň sa podarilo skrotiť okolo 15:00. Po
požiari sme ešte išli na ukážky našej práce na kovbojský deň na Ranči Mohykán
na Ľudovítove. V nočných hodinách sme
boli ešte raz vyslaní na požiarovisko k žel.
trati. Prekontrolovali sme celý úsek od Palárikova až po Tvrdošovce.
V sobotu 28.7.2019 sme boli privolaní
na požiar skladiska sena do
Šurian. Požiar bol ohlásený
v noci o 1:45. Na požiarovisko do Šurian sme prišli
o 2:15. Výjazd tvorili 5 naši
dobrovoľní hasiči. V Šuranoch naši hasiči nepretržite likvidovali požiar až do
16:00. Hasenie tohto požiaru bolo náročné nielen rozsahom, ale aj dĺžkou. Naši
hasiči zasahovali 14 hodín,
čo je riadna fuška. Náklady
na tento výjazd budú refundované z HaZZ.
Tomáš Slivoň
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Leto na Ranči Mohykán v Ľudovítove
Letné prázdniny na Ranči
Mohykán odštartoval 6. júla
2019 Kovbojský deň, podujatie
plné westernových hier, atrakcií a vystúpení. Počas celého
tohto divácky atraktívneho
popoludnia, ktoré sprevádzala
country hudba a naša výborná
moderátorka, sa mohli nielen
deti, ale aj dospelí povoziť na
koni, deti si vyskúšali hod podkovou, skákanie vo vreci, beh
okolo sudu alebo zhadzovanie
plechoviek. Veľký úspech malo
vystúpenie dogdancing show,
na konci ktorej sa k psíkovi
zapojili aj deti, ktoré spravili
živé prekážky. Svoje zručnosti
s lasom ako tradične predviedol hostiteľ a majiteľ ranču Peter Ferenczi v rámci zábavnej
súťaže lasovanie. Okrem toho
predviedol aj spolu so synom
Peťkom vystúpenie horsemanshipu s koňom Mohykánom, pri ktorom asistovali aj
ostatné odvážne deti. Veľmi
milé predstavenie predviedli
country tancom deti, ku ktorým sa mohli pripojiť aj ostatní a naučiť sa základné kroky
country štýlu. Okrem hlavného programu bola k dispozícii
počas celého popoludnia obľúbená atrakcia pre deti - skákací
hrad a maskoti Mickey Mouse
a Minnie Mouse, s ktorými
deti neustále tancovali a fotili
sa. Svoju prácu predviedli aj
dobrovoľní hasiči z Palárikova,
po ukončení ich požiarneho
útoku prišli na rad deti, ktoré
si mohli prácu hasičov vyskúšať rôznymi hrami. Na Ranči
Mohykán sa podarilo vytvo-

riť kúsok divokého západu a
každý, kto prišiel, si mohol vychutnať túto atmosféru.
Po Kovbojskom dni začal
prvý turnus detských táborov
na ranči a hneď po ňom druhý
turnus, na ktorých sa vystriedalo 26 detičiek z Palárikova a
okolia, ktoré strávili nezabudnuteľné prázdniny na ranči.
Prvý deň táboru všetci zložili
kovbojskú prísahu a mohol sa
začať týždeň plný zábavy a nových zážitkov. Deti sa naučili
starostlivosti o koníky, základy
jazdenia, zažili aj vychádzku
na koňoch do prírody, stretli
sa s veterinárom a kováčom,
ktorí im predviedli svoju prácu. Každý deň boli rôzne súťaže a aktivity s rôznymi tematickými okruhmi - indiánsky
deň, kde sa deti premenili na
indiánov a strieľali z luku, potom pri návšteve hasičov si vyskúšali ich prácu hravou formou alebo pri návšteve dievčat zo zdravotnej školy si deti
mohli vyskúšať ako pomôcť
zranenému človeku prime-

rane ich veku. Posledný deň
končil diskotékou s postavičkami Mickey Mouse a Minnie
Mouse, čo bolo pre deti veľkým zážitkom. Dúfame, že tie
deti, ktoré na Ranči Mohykán
strávili niekoľko prázdninových dní sa naučili nielen veľa
nových vecí ohľadom ušľachtilých zvierat, ale aj zažili veľa
zábavy, utužili si kamarátstva a
budú na tento tábor ešte dlho
v dobrom spomínať.
Neodmysliteľnou súčasťou
letných prázdnin v Palárikove je dobrá zábava v podobe country bálu, ktorý sa už
tradične uskutočnil v areáli
Ranču Mohykán 10. augusta
2019. Počas tohto podujatia v
tanečnom duchu pod holým
nebom zazneli známe country skladby. O neopakovateľný
hudobný zážitok a tanečnú zá-

bavu sa postarala skupina Ranč
zo Žarnovice. Okrem kvalitnej
muziky a dobrej nálady bolo
pre návštevníkov pripravené aj
občerstvenie v bufete. Súčasťou
bálu boli aj sprievodné akcie,
ako napríklad súťaž na elektronickom býkovi, na ktorom
si mohli v aréne zasúťažiť ako
aj deti, tak aj dospelí a predvedenie country tancov od dvoch
profesionálnych tanečníkov.
Spomínané podujatia boli realizované s finančnou podporou obce Palárikovo, Nitrianskeho samosprávneho kraja
a firmy Calibrastav, za čo OZ
Ranč Mohykán ďakuje a, samozrejme, poďakovanie patrí
aj priateľom ranču, ktorí pomohli pri príprave a organizácii týchto podujatí.
Ing.Silvia Ferenczi,
majiteľka Ranču Mohykán
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• PRIJATIE PREZIDENTKOU SR •
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 9. júla
v prezidentskom paláci prijala laureátov ankety Vojenský čin
roka za rok 2018. Spolu s laureátmi hlavná veliteľka slovenských
ozbrojených síl pozvala na stretnutie aj autorov prestížneho
podujatia. Jedným z nich bol aj náš rodák Bernard Roštecký, bývalý starosta obce. Anketa vznikla v roku 1997 na pôde redakcie
Armádneho vysielania Slovenského rozhlasu a jej zakladatelia
boli redaktori plk. v.v. Miroslav Minár, Petra Repková a pplk. v. v.
Bernard Roštecký. Ich zámerom bolo realizovať raz za rok podujatie, ktoré by ocenilo vojakov za ich výnimočné činy, napríklad
záchranu života, pomoc obyvateľstvu pri živelných pohromách,

1. Dr. Bernard Roštecký odovzdáva prezidentke Slovenskej republiky Zuzane
Čaputovej Čestné uznanie a Pamätnú plaketu UN VETERAN SLOVAKIA

pomoc ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní, napríklad zdravotne
hendikepovaným. Tu treba pripomenúť, že táto anketa bola v
Slovenskej republike vôbec prvou, až potom vznikali ostatné,
napríklad Detský čin roka, a jej autori za tento počin získali v
roku 1998 výročnú cenu Literárneho fondu SR. Anketa sa stala
za uplynulých dvadsaťdva rokov jedným z novodobých tradícií
Ozbrojených síl SR. Pani prezidentka Slovenskej republiky poďakovala tvorcom za ich prínos pre budovanie našej armády v
tejto oblasti a na adresu laureátov Vojenského činu 2018 povedala: “Pri tejto príležitosti sa vám chcem poďakovať predovšetkým za
činy, vďaka ktorým ste ocenenie získali. Za to, že ste po nehode pomohli zachrániť život človeka, že pravidelne organizujete zbierku
finančných prostriedkov pre detskú fakultnú nemocnicu, že ste sa
zaslúžili o zrekonštruovanie vojenského cintorína, že ste dlhodobým darcom krvi a vediete k tomu aj ďalších príslušníkov armády.
Za to všetko vám patrí uznanie a moje poďakovanie ako hlavnej
veliteľky ozbrojených síl Slovenskej republiky“.
Bernard Roštecký potom pani prezidentke SR odovzdal pamätnú plaketu a čestné uznanie občianskeho združenia UN
VETERAN SLOVAKIA, ktoré združuje vojnových veteránov
z mierových misií. Taktiež jej podaroval reprezentatívnu knihu
SLOVENGBAT o histórii našej prvej jednotky v prvej misii OSN
v Juhoslávii v rokoch 1993 - 1998. Publikáciu s venovaním autorov Bernarda Rošteckého, Štefana Jangla a Imricha Szabóa si pani
prezidentka v krátkosti prezrela a pripomenula, že sa o službu
našich vojakov v zahraničí bude i naďalej intenzívne zaujímať.
Ing. ImrichSzabó

2. Sprava: Dr. Bernard Roštecký, generál Daniel Zmeko, minister Peter Gajdoš, Lukáš Kucharčík, Martin Majer, prezidentka Zuzana Čaputová, Ján Himpán, Pavel
Honzek, František Blanárik, Miroslav Minár.

Návšteva z Nového Zélandu
Pred nejakým časom som
dostal od grófa Józsefa Károlyiho e-mail s prosbou, aby
som sa postaral o jeho príbuzných, manželský pár z Nového
Zélandu, ktorý si urobil výlet
po Európe s túžbou navštíviť aj
rodný kraj predkov.
V roku 2015 vyšla kniha Tisícročná história rodu grófov
Károlyi de Nagykároly v druhom rozšírenom vydaní v slovenčine a maďarčine. O krátky
čas na želanie Károlyiovcov,
ktorí svoju novú vlasť našli v
mnohých štátoch sveta, dokonca aj zámorí, nasledovalo

tretie rozšírené vydanie knihy
tentoraz v angličtine, lebo mladá generácia už dostatočne neovládala jazyk svojich predkov
a angličtina sa už pre mnohých
z nich stala viac-menej materinským jazykom. Príslušníci
nagymágocskej vetvy rodu sa
usadili na Novom Zélande.
Na strane 215 knihy je stará
fotografia a na nej pred kaštieľom hrajúce sa deti. Jedno z
nich, desaťročné dievčatko s
copami, je dnes už 93-ročná
grófka Sophie Edwards Károlyi, ktorú osud zavial až k
protinožcom. V roku 2015,

keď dostala pani grófka moju
knihu, vyjadrila sa nasledovne, citujem: „Čítala som ju bez
prestávky dva dni a jednu noc”.
Moja kniha ju inšpirovala do
takej miery, že sa rozhodla
napísať svoje spomienky na
detstvo, chvíle strávené v Slovenskom Mederi, terajšom
Palárikove, a nútený exodus
do neznámeho sveta a knižne
ju vydať. Po výmene niekoľkých e-mailov sa myšlienka
stala skutkom a pani grófka
svoje rozhodnutie uskutočnila. Niektoré pasáže a fotografie
prebrala z mojej knihy, samo-

zrejme, s mojím súhlasom a
súhlasom autorov fotografií
Štefana Szabóa a Mgr. Rastislava Morvaya. Kniha grófky
Sophie Edwards Károlyi s názvom Memories, Mysteries and
Magyars uzrela svetlo sveta v
roku 2016.
Zakrátko som dostal balík
z Nového Zélandu s piatimi
exemplármi vzácnej knihy.
Ibaže – v angličtine. Potom
však na želanie viacerých záujemcov, kniha vyšla aj v maďarčine a vtedy som mal možnosť posúdiť jej kvalitu. Môžem prehlásiť – klobúk dolu,
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Zľava: Mgr. Ľubica Karasová, Magdaléna Birkus, Mgr. Eva Lomjanská Husková, Ing. Imrich Szabó, Sheila Mandeno, rod. grófka Edwards Károlyi, Richard Mandeno,
Imrich Tóth. Foto: Štefan Szabó

z historického hľadiska je to
skutočne excelentne napísané
dielo, ktorého spoluautorkou
je dcéra grófky Sophie pani
Sheila Mandeno, rod. Edwards
Károlyi. A práve jej želaním
bolo navštíviť vlasť predkov.
*
V sobotu 3. augusta 2019
pani Sheila s manželom Richardom prišli do Palárikova.
Pred kaštieľom ich privítala pani starostka Palárikova
Mgr. Ľubica Karasová, správca kaštieľa Mgr. Matúš Pacelt,
prekladateľka pôvodnej slovenskej verzie knihy Tisícročná história rodu grófov Károlyi

de Nagykároly do maďarčiny
Magdaléna Birkus z Tvrdošoviec, pán Imrich Tóth, ktorý
sa stará o údržbu pamätného kríža prastarého otca pani
grófky grófa Alojza Károlyiho,
excelentná tlmočníčka do angličtiny Mgr. Eva Lomjanská
Husková, umelecký fotograf
Štefan Szabó a ja.
Vzácnych hostí privítala pani
starostka skvostnou kyticou a
spomienkovými pozornosťami. Po uvítaní sa hostia ubytovali a správca kaštieľa Matúš
Pacelt nás ponúkol kávou. Nasledovalo zoznamovanie, autogramiáda a vytýčenie priprave-

Vážená pani Ľubica Karasová,
Ďakujeme veľmi pekne za úžasné privítanie a pohostinnosť
počas našej návštevy Tóthmegyeru - názov, pod ktorým pozná
vašu obec naša rodina (Poľovnícky kaštieľ, Palárikovo).
Ďakujeme za darček od obce Palárikovo a krásnu kyticu.
Ospravedlňujeme sa za meškanie a že sme vás všetkých nechali v sobotu čakať.
Bolo zaujímavé vidieť kaštieľ, park, kostol, vodnú vežu a wellness komplex s jazdiarňou.
Bolo úžasné vidieť, ako pekne je kaštieľ zrenovovaný a tiež

ného programu, ktorý hostia
nadšene schválili. Po prehliadke kaštieľa sme sa zastavili pri
kríži grófa Alojza Károlyiho
a pani Sheila zapálila sviečku.
Nasledovala prechádzka po
parku, návšteva kostola, prehliadka vodárenskej veže a
areálu firmy Poľno SME.
Čas ubiehal a s prominentným
párom sme išli na večeru do
reštaurácie Poľno SME, kde nás
pohostil majiteľ našich úspešných poľnohospodárskych firiem pán Ing. Zoltán Černák.
V družnom rozhovore, ktorý simultánne prekladala
Evka Husková nám čas rýchlo
ubiehal. Hostí sme vyprevadili do kaštieľa a dohodli sme
program na nasledujúci deň.
Ráno prechádzka po parku,
niekoľko fotiek, svätá omša v
kostole. O desiatej hodine sme
vyrazili do Tvrdošoviec pozrieť
si národopisné múzeum vybavené mnohými artefaktami z
tunajšieho kraja a života pospolitého ľudu. Napodiv, pani
grófka s manželom prejavili
veľký záujem a otázkam nebolo konca-kraja. V múzeu nás
sprevádzali pani Anna Bencze
a pán Imrich Tóth. Pani Anna
Bencze, znalkyňa miestnych
pomerov, domácich prác a

kulinárstva podala podrobný výklad o živote, obliekaní,
bývaní, stravovaní a ženských
prácach v domácnosti roľníckej rodiny. Pán Imrich Tóth si
vzal na starosť odborný opis
technických artefaktov, nevyhnutných pre život roľníkov.
Pani grófku zaujímali kroje,
výšivky, kuchynské náradie a
výbava kuchyne, jej manžela
Richarda viac zaujala technická časť múzea. Ako ináč, hostia sa všade chceli fotografovať
v snahe zvečniť tieto vzácne
chvíle. Nečudo, v krajine „klokanov”, ako často nazývame
Austráliu alebo Nový Zéland
sa s takýmito unikátnymi exponátmi sotva stretnú v takom
množstve.
*
Všetko sa raz skončí, aj návšteva našich vzácnych hostí.
Ešte niekoľko fotografií na
priedomí múzea, spoločná fotografia na ulici, vrelé objatia
s úprimnými slovami vďaky
a prominentný pár odišiel do
poľského Krakova, kde mal
nedávno svadbu ich syn. Každý zo zúčastnených odišiel
domov s dobrým pocitom zo
stretnutia s výnimočnými a
milými ľuďmi.
Ing. Imrich Szabó

Dear Mrs Lubica Karasova
Thank you so much for your warm welcome and hospitality to Richard and l on our visit to Totmegyer as the family
knewit (Polovnicky Kastiel, Palarikovo).
We appreciat every much the gift from the town of Palarikovo and the beautiful flowers.
We do since rely apologize for being late and keeping you all
waiting on Saturday.
It was so interesting to see the mansion, the park, church,
watertower and stables.
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renováciu slávnej koniarne Károlyiovcov. Aký
nádherný komplex pre obec. Je veľmi povzbudivé, ako sa podarilo zachovať históriu.
Sme veľmi poctení, že sa nám dostalo takého uvítania, že sme mohli vidieť a byť ubytovaní v kaštieli a jesť v reštaurácii v blízkosti
koniarne.
Spev a hudba organu počas omše boli
úchvatné.
Hovorili sme so Zsófi (grófka Sophie
Edwards Károlyi - pozn. prekl.), mojou mamou a poslali sme jej nejaké fotky. Bola nadšená z Vášho uvítania a úžasnej pohostinnosti. Tešíme sa na článok vo Vašich miestnych
novinách a na Štefanove (fotograf Štefan Szabó - pozn. prekl.) fotografie.
Ak budete mať niekedy cestu na Nový Zéland, prosím, dajte nám vedieť, aby sme vám
mohli opätovať vašu pohostinnosť.
S pozdravom
Sheila and Richard Mandeno
New Zealand

NAŠE NOVINY

It was marvellous to see the mansion renovated and there novation of the stable block.
What a tremendous facilityfor the community. It is very encouraging that the history is
being preserved.
We feel very privileged to have had such a
welcome and to have been able to see and stay
at the Mansion.
The singing and organ music during the
mass was magnificent.
We have spoken to Sophie and we sent her
some of our pictures. Shewas thrilled to hear
about our visit and your wonderful hospitality. She is looking forward to seeing the new
spaperarticle that is to be written and Stefan's
photographs.
If everyouwere to visit New Zealand do please contactus so we can return the hospitality.
With best wishes
Sheila and Richard Mandeno
New Zealand

Život seniorov počas leta
Leto okrem horúčav a zberu úrody v záhradkách , ale i zavárania je v znamení letných dovoleniek. O zotavenie a regeneráciu síl sa uchádzajú nielen žiaci, študenti,
či pracujúci ale aj dôchodcovia.
Členovia našej základnej organizácie
JDS sa v čase od 23.6.do 29.6.2019 zotavili
v Demänovskej doline v rámci poskytnutého pobytu so štátnou dotáciou v hoteli
SOREA SNP. Nízke Tatry sú očarujúce,
počasie bolo ako na objednávku a náladu si vytvoril kolektív veľmi priateľskú.
Využívali sme možnosti fakultatívnych
výletov do okolia, čím sme si obohacovali
obzor vlastného nového poznania, alebo
sme mali možnosť porovnávať už navštívené a videné destinácie. V pondelok sme
navštívili Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, kde okrem jeho života a
diela nám bola sprístupnená aj dokumentácia o vyšetrovaní a popravení zbojníka
Jura Jánošíka. Zaujímavá bola prehliadka
synagógy postavenej v rokoch 1842 –
1846 hlavne z dôvodu použitého staveb-

no-technického riešenia pri rekonštrukcii
a rozšírení v r. 1906. Unikátny systém
oceľovej siete nesúcej tenkú len päťcentimetrovú omietkovú škrupinu, umožnil
pomerne rozsiahly trojloďový priestor
zaklenúť a do konceptu stavby zabudovať
aj galériu pre ženy. Aj týmto technickým
riešením patrí mikulášska synagóga medzi významné pamiatky technického charakteru. Interiéru dominuje bohatá modro-zlatá štuková výzdoba. Secesný charakter interiéru dotvárali kovové lustre
a vitrážové okná s kvetinovým motívom.
V Demänovskej Doline sú verejnosti sprístupnené dve unikátne jaskyne: Jaskyňa slobody v dĺžke 1150 m s 913 schodmi a Ľadová jaskyňa v celkovej sprístupnenej dĺžke
650 m. Zaujímavé sú nielen svojou výzdobou, ale hlavne ich klímou. Bolo to príjemné osvieženie, priam balzam našich pľúc.
V stredu sme si vyhradili priestor na
návštevu pamiatkovej rezervácie ľudovej
architektúry Vlkolínec, ktorá je od r.1993
zapísaná v zozname svetového kultúrne-

ho dedičstva UNESCO. Prešli sme sa drevenou dedinou, prezreli sme si múzeum
– roľnícky dom, s odborným výkladom,
ale aj dobovú studňu, zvonicu, Rímskokatolícky kostol navštívenia Panny Márie
a tiež sprístupnenú galériu s umeleckými
predmetmi, ktorá je umiestnená v bývalej
škole. Na spätnej ceste sme sa zastavili a
prezreli sme si drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži. Drevené kostoly na
Slovensku patria medzi najväčšie poklady,
aké možno u nás vidieť. Pri pohľade na
ne sa natíska otázka , ako je vôbec možné, že sa niečo také podarilo našim predkom postaviť. Určite možno konštatovať,
že v drevených kostoloch je ukrytá láska
k Bohu, spolupatričnosť s okolitou prírodou a hrdosť na naše tradície. Z histórie je
známe, že sa drevené kostoly vo viacerých
prípadoch aj presťahovali. Aj kostol, ktorý
sme videli vo Svätom kríži bol premiestnený, avšak nie preto, že by veľkosťou veriacim už nevyhovoval, ale preto, že musel
ustúpiť plánovanej výstavbe.
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Aktuálne boli turistické vychádzky, výstup na Chopok, či spoločné prechádzky
po doline. Menšia skupina sa vybrala na
obhliadku Nového Targu.
Všetci sme sa sústredili na celodennom
výlete do Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Mali sme možnosť autentického
pohľadu na život v pôvodnej liptovskej
dedine. Príjemným vstupom do múzea
bol odborný výklad v tamojšom kaštieli. Nadšenci zašlých čias sa naozaj usilujú
nielen udržať areál, ale ho aj primerane
rozširovať. Podarilo sa im nanovo vystaviť
trať Považskej železničky, ktorá v minulosti pofukovala dolinami od Liptovského Hrádku po Liptovskú Tepličku. Hoci
nebude jazdiť na pôvodnom mieste, nadšenci zachránili jej podstatnú časť vrátane
vozového parku. Rušne a vagóny sú po-

opravované, trať a nástupištia postavené.
Bude premávať od kostola v skanzene po
depo. Naši členovia, bývalí železničiari,
si prišli na svoje chúťky a mali možnosť
spomenúť si na zašlú slávu starých strojov,
my, ostatní, sme sa rozpamätali na vagóny v ktorých sme sa za mladi prepravovali.
Naozaj, aj takáto atrakcia pomôže zachovať a lepšie spoznávať časy, keď železnička dávala prácu a spájala ľudí so svetom,
najmä však preto, že dokumentuje starú
železničnú techniku.
Kto by z nás nebol na Štrbskom Plese – asi
všetci, ale i napriek tomu sme šli tam opätovne, aby sme sa kochali krásnou prírodou,
nadýchali pravého tatranského ovzdušia a
porovnali vývoj služieb pre turistov.
Týždeň uplynul a sme späť, pookriali
sme, utužili partnerstvá. Vyhodnotili sme
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náš pobyt ako užitočný a plný krásnych
dojmov. Hory, jaskyne, krásna príroda,
hrady, zámky, historické stavby, mestá či
obce - Slovensko je krásne, len si ho treba
uchovávať a primerane zveľaďovať.
V duchu odkazu „Žiadny liek nenahradí
pohyb, ale pobyt nahradí mnoho liekov“
sme sa aj tento rok vybrali na spoločné
poznávanie nášho chotára zo sedla bicykla. 16.7.2019 sa 45 členná skupinka seniorov v modrých tričkách rozhodla rozhýbať svoje údy a stráviť v seberovnej spoločnosti krásny slnečný deň. Náš pelotón
sme ukončili v cieľovej stanici poľovníckej
chaty na „Englovom“ vyhodnotením a
hlavne perfektným gulášom, za ktorý ďakujeme Poľovnému združeniu Bažant.
Alžbeta Jankulárová,
predsedkyňa ZO JDS

NABITÝ PROGRAM STRETNUTIA HUMORISTOV A CELEBRÍT V PALÁRIKOVE

Veľmi vydarené podujatie!
V kongresovej sále podniku
palárikovského Poľno SME sa
konalo v týchto dňoch humoristické podujatie – uvádzanie
do života (krst) troch publikácií s názvami Životné prostredie očami humoristov, Tak ak
si tu žijeme a Farský kostol sv.
Michala Archanjela v Bánove,
ktoré vznikli v rámci autorskej
spolupráce Novozámčana Mi-

lana Kupeckého, Vlada Pavlíka
z Nového mesta nad Váhom a
Jána Šimuneka z Bánova. Zaujímavá bola najmä humoristická kniha o životnom prostredí, ktorú finančne podporil
podnikateľ a zároveň hostiteľ
podujatia Zoltán Černák. Spisovateľ, humorista a recenzista
Milan Hodál, ktorý stretnutie
konferoval vyzdvihol najmä

dlhoročnú spoluprácu spomínaných dvoch humoristov,
autorov knihy o životnom
prostredí, ktorí spojili sily a
pripravili výber zo svojej tvorby, keď v jednom zväzku čitateľ nachádza písaný i kreslený
humor, čiže ide o dva autonómne, pritom vzájomne sa
dopĺňajúce autorské cykly. Zaujímavá bola aj ukážka kresby
karikaturistu Vlada Pavlíka,
ktorý je držiteľom slovenského

Aforizmy
Milana Kupeckého

venie podliezaním.

bieleho dňa.

Peniaze nie sú všetko, ale sa dá za
ne kúpiť takmer všetko.
Treba sa tešiť z maličkostí. Veď
nie každý z nás môže sprivatizovať fabriku.

Žiaľ, ani populistické reči nepomôžu zvýšiť populáciu.
Nič nejde tak ľahko vymeniť ako
vlastný názor.

Niekto iba preto ustúpi,
aby mal väčší rozbeh.
Nepíľme stromy. Čo ak sa budeme musieť vrátiť do ich korún.
Nie vždy sa podarí získať posta-

Mnohé černoty sa robia za

Oveľa ľahšie je zostať sám, ako
zostať sám sebou.

rekordu v rýchlokreslení. Na
podujatí sa okrem významných osobností nášho okresu,
vrátane podnikateľov, zúčastnili aj viacerí humoristi. Zvlášť
treba oceniť účasť dvoch vzácnych hostí spoza našich regionálnych hraníc – emeritných
diplomatov, doktorov – Jozefa
Langa, ktorý je navyše členom správnej rady Univerzity
Konštantína filozofa v Nitre a
bývalého vládneho experta z
oblasti medzinárodného práva
EÚ pre agendu ľudských práv
Pavla Mikulu, ktorých prítomnosť zvýšila prestíž podujatia.
O kultúrny rámec sa zaslúžili
– spevácky talent Matej Rodný
so svojou skupinou a populárny zabávač Stano Vitáloš. Po
autogramiáde a pred ochutnávkou pečeného prasiatka sa
konala prehliadka areálu.
(kup)
Sladká pomsta má neraz horkú
príchuť.
Pozmenené porekadlo:
Kto hľadí, nájde!
Zaujímavý fyzikálny úkaz: peniaze možno prelievať.
Milan Kupecký

V kuchyni pani Kalincovej
1. Krkovička s pórom

- suroviny: 4 rezne z krkovičky, soľ, mleté čierne korenie, mletá
štipľavá paprika, 2 väčšie póry, 2 lyžice masla, 100 g údeného
syra, masox,
Postup prípravy: mäso naklepeme, osolíme, okoreníme a uložíme do pekáča potretého olejom. Póry očistíme, pokrájame na

tenké kolieska, syr najemno nastrúhame. Na mäso v pekáči poukladáme vrstvu pokrájaného póru a posypeme ho syrom. Asi
polovicu kocky masoxu rozpustíme v 10 ml teplej vody a vylejeme na mäso. Maslo rozpustíme pokvapkáme ním pripravené
rezne a poprášime ich štipľavou paprikou. Pekáč zakryjeme a
dáme do rúry na 30 minút. Potom mäso odokryjeme a dopečieme. Podávame s ryžou.
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2. Hovädzie na mrkve

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

3. Vyprážaný kel

- suroviny: 600 g kelu, soľ, 100 ml bieleho vína, 2 lyžice ovsených
vločiek, mleté čierne korenie, 2 strúčiky cesnaku, tuk na vyprážanie, vajcia,
Postup prípravy: kel očistíme, opláchneme a dáme variť do
osolenej vody (5 – 8 minút). Potom ho vyberieme rozkrojíme
na 6 častí a necháme ich na site odkvapkať. Vajcia vyšľaháme s

vínom, pridáme prelisovaný cesnak, soľ, korenie a nakoniec ovsené vločky. Všetko spolu dobre zmiešame. Pripravené kúsky
kelu postupne obalíme v cestíčku a vyprážame. Podávame so
zemiakovou kašou.

4. Kuracie prsia so slivkami

- suroviny: 4 kusy kuracích pŕs, oravská slanina, 4 lyžice kyslej
kapusty, sušené slivky, soľ, mleté čierne korenie, olej,
Postup prípravy: mäso umyjeme, osušíme, narežeme a upravíme na veľké rezne. Naklepeme, osolíme, okoreníme. Slaninu
pokrájame na tenké plátky. Na každý rezeň rovnomerne rozložíme tenkú vrstvu kapusty, plátky slaniny a 3 – 4 sušené slivky
bez kôstky. Rezne stočíme, upevníme ihlou alebo zviažeme bielou niťou. Na hlbšej panvici zohrejeme olej, závitky zo všetkých
strán opečieme, podlejeme vodou a zakryté udusíme do mäkka.
Podávame so zapekanými zemiakmi alebo hranolčekmi.
Dobrú chuť želá Bc. Alžbeta Kalincová

Múčniky p. Sedláčka • Slivkový koláč •
INGREDIENCIE
CESTO

• 200 g hladkej múky
• 80 g práškového cukru
• 100 g zmäknutého masla
• 1 vajíčko
• štipka soli

PLNKA

• 1 kg čerstvých sliviek
• 100 g kryštálového cukru
• 500 ml pomarančového
džúsu
• 1 vanilkový puding

POSÝPKA

• 1 vanilínový cukor
• 1 lyžička mletej škorice
• 30 g kryštálového cukru
• 50 g hrubej múky
• 25 g roztopeného masla

POTREBUJEME

• potravinovú fóliu
• plech s rozmermi 35x10 cm
s vyberateľným dnom

CESTO

Vo väčšej miske zmiešame
všetky suroviny a rukou vypra-

NAŠE NOVINY

cujeme tuhšie cesto. Zabalíme
ho do potravinovej fólie a v
chladničke necháme odstáť asi
30 minút. Odležané cesto rozvaľkáme medzi potravinovými
fóliami do tvaru obdĺžnika s
hrúbkou asi 1 cm. Cestom vystelieme celé dno tortovej formy a vytvarujeme aj okraje.

PLNKA

Odkôstkované slivky spolu s cukrom a trochou džúsu
podusíme domäkka. V 100 ml

džúsu si rozmiešame puding a
pridáme ho k slivkám. Prilejeme aj zvyšný džús a povaríme
do zhustnutia.
Za občasného miešania necháme vychladnúť. Vychladnutú
slivkovú plnku rovnomerne
navrstvíme na cesto.

POSÝPKA

V miske si najprv zmiešame
suché ingrediencie. Potom prilejeme roztopené maslo a opäť
premiešame. Koláč bohato posypeme posýpkou a pečieme v
predhriatej rúre približne 30
minút pri 180 °C.

Brigáda v areáli základnej školy
Už niekoľko rokov býva pravidlom brigáda v areáli tunajšej základnej školy. Inak tomu nebolo ani tento rok. V sobotu
17.8.2019 sa niekoľko rodičov, žiakov, priateľov, priaznivcov a
zamestnancov školy pod vedením Združenia rodičov pri Základnej škole Karola Strmeňa Palárikovo stretlo s cieľom upraviť
areál školy a tento pripraviť na dôstojný začiatok školského roka.
Hoci prítomných bolo málo, všetci sa s vervou pustili do úpravy
zelene školy – kopali, hrabali, zametali, pílili vyschnuté stromy
a kry a náletové dreviny, čistili kanály. Všetci vykonali kus poctivej práce. Jedno predpoludnie s daným počtom zúčastnených
osôb však nestačilo na úpravu celého areálu. Pevne dúfame, že v
budúcnosti sa podarí zorganizovať brigádu, ktorej sa zúčastnia
rodičia vo väčšom počte.
výkonný výbor ZRŠ

NAŠE NOVINY
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Na podnet riaditeľa školy sa uskutočnila 26.júla 2019 brigáda za materskou školou, kde bolo potrebné premiestniť a poukladať betónové dlaždice,
na čo sa ochotne podujali futbalisti - Starí páni.

Je tu pán Suchopa...
...týmito slovami privítal moderátor na
32. ročníku športových hier v Národnom
rehabilitačnom centre Kováčová jedného
z našich najúspešnejších športovcov Palárikova Vladimíra Suchopu. Dodal ešte
čosi v tom duchu, že víťaza máme jasného. Takúto povesť si Vlado vybudoval
za desaťročia účasti a reprezentácie našej
obce na tomto prestížnom podujatí. Potvrdil úlohu favorita vo väčšine súťažných
disciplín a zlatú medailu získal až v šiestich. Prvenstvo v disciplínach sto a tisíc
metrov na vozíčku, v trojboji - guľa, oštep a disk, slalom vozíčkarov, 1000 metrov handbike a v družstvách prispel k
víťazstvu svojho basketbalového tímu.

Celoslovenské športové podujatie aj v prítomnosti zúčastnených paralympijských
slovenských reprezentantov otvorila ministerka kultúry SR Ľubica Lašáková.
Vladimír Suchopa si zaslúži naše poďakovanie za reprezentáciu Palárikova a jeho
poďakovanie zasa patrí sponzorom, ktorí
mu umožnili sa zúčastniť: pani starostke
Ľubici Karasovej a Obecnému úradu v
Palárikove, Ing. Zoltánovi Černákovi a
Poľno SME, s.r.o. Palárikovo, Ing. Magdaléne Mellenovej, predsedníčke OZP SR,
Ing. JUDr. Františkovi Sedlárovi, Okresnému zväzu ZŤP Šurany, Alexandrovi
Šafarikovi a pánovi Karolovi Prokopcovi.
Bernard Roštecký

Futbalisti v nových dresoch
Po rokoch hosťovania rôznych cudzích futbalových hráčov v
našom futbalovom mužstve dospelých sa naše mužstvo ustálilo
a pozostáva z mladých hráčov Palárikova. Tak ako si to mnohí
pamätajú, aj dnes tam hrajú futbalisti, ktorých bežne stretneme
v dedine. Je to dôvod na vyššiu návštevnosť divákov na zápasoch, ale motivuje to aj deti a mládež venovať sa tomuto športu.
Prevádzkovanie tímu je finančne náročné, a preto sme radi, že
sa nám podarilo získať dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho

kraja na podporu športu v sume 1100 €. Cieľom tohto projektu
je skvalitniť podmienky mužstva dospelých novým tréningovým
vybavením a ošatením a vzbudiť u mladých záujem o reprezentáciu obce. Naše mužstvo už od leta hrá zápasy v nových dresoch
a na tréningoch im pomáha k dobrým výkonom nové športové vybavenie . Za financovanie ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju a obci Palárikovo.
Eleonóra Kodadová
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Výsledky družstva dospelých v príprave:
13. 7. 2019

Turnaj v Jatove

OTJ – Rastislavice

2:3

OTJ – St. p. Jatov

0:1

28. 7. 2019

Selice – OTJ

2:0

4. 8. 2019

Michal n Žitavou – OTJ

4:0

11. 8. 2019

Dubník – OTJ

2:4

ROZPIS SÚŤAŽÍ NAŠICH DRUŽSTIEV
V JESENNEJ ČASTI SEZÓNY 2019/2020
Dospelí
1. kolo

18. 8.

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

25. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
voľno
13. 10.
20. 10.
27. 10.
3. 11.
10. 11.

Dorast
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo

24. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9.
21. 9.
28. 9.
5. 10.
12. 10.
19. 10.
26. 10.

VII. liga

ObFZ NZ

Starší žiaci

TJ Nová Vieska – Palárikovo
17:00
1:3 (0:2) G: Žigrai, Bednár, M. Stojka
Palárikovo – ŠK Sokol Jasová
17:00
OFK Kolta – Palárikovo
16:00
Palárikovo – ŠK Radava
16:00
FC Strekov – Palárikovo
16:00
Palárikovo – OFK Maňa
15:30
TJ Dubník – Palárikovo
15:30
Palárikovo - TJ Nána
OFK Hul – Palárikovo
Palárikovo – FC Bardoňovo
FK Rastislavice – Palárikovo
Palárikovo – FC Kamenný Most

VI. liga ObFZ NZ
Palárikovo – Bešeňov
Zemné – Palárikovo
Palárikovo – Dolný Ohaj
Palárikovo – Nána
Bíňa – Palárikovo
Bešeňov – Palárikovo
Palárikovo – Zemné
Dolný Ohaj – Palárikovo
Nána - Palárikovo
Palárikovo – Bíňa

14:30
14:00
14:00
14:00
13:30

U19
17:00
10:00
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:30
14:00
14:00

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

24. 8.
31. 8.
8. 9.
14. 9.
21. 9.
29. 9.
5. 10.
12. 10.
19. 10.
27. 10.
2. 11.

Mladší žiaci
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

25. 8.
31. 8.
7. 9.
15. 9.
21. 9.
28. 9.
5.10.
12. 10.
19. 10.
26. 10.
2. 11.

VI. liga ObFZ NZ

U15

Palárikovo – Dvory nad Žitavou
Veľké Lovce – Palárikovo
Palárikovo – Veľký Kýr
Bánov – Palárikovo
Palárikovo – Tvrdošovce
SAVC N. Zámky – Palárikovo
Palárikovo – Semerovo
Dvory n/Žit. – Palárikovo
Palárikovo – Veľké Lovce
Veľký Kýr – Palárikovo
Palárikovo – Bánov

14:30
14:30
10:30
13:30
13:00
10:00
12:00
12:00
12:00
10:30
12:00

IV. liga ObFZ NZ

U12

Zemné – Palárikovo
Andovce – Palárikovo
Palárikovo – Veľký Kýr
Šurany – Palárikovo
Palárikovo – Bánov
Tvrdošovce – Palárikovo
Palárikovo – Komoča
Palárikovo – Zemné
Palárikovo – Andovce
Veľký Kýr – Palárikovo
Palárikovo – Šurany

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

Termíny stretnutí a ich začiatky sa v priebehu súťaže môžu zmeniť!
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