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Vážení spoluobčania!
Keď som minulý rok približne v takom istom období písala článok do novín, ani vo sne by mi nenapadlo, že po roku, kedy by
som mala bilancovať a tešiť sa z úspechov, ktoré dosiahla naša
samospráva, musím konštatovať, že rok 2020 bol nesmierne náročný po všetkých stránkach. Mal to byť rok zmeny k lepšiemu,
no namiesto toho bol poznačený koronavírusom, pandémiou
a chaosom v riadení celého štátu. Rok plný neistoty, strachu,
hnevu, boja o vlastné životy, mesiacov dezinformácií priniesol
mnohým stratu zamestnania a s tým spojené existenčné problémy, zatvorenie prevádzok, škôl, obmedzený režim spoločenského, duchovného, kultúrneho, športového žitia. Obmedzil nás
na slobode pohybu, podnikania, rozvoja a realizácii plánov. A to
všetko „vďaka“ PANDÉMII, ktorá so sebou priniesla nekonečné
testovanie občanov, nenahraditeľnú stratu tisícov ľudských životov, znechuteného obyvateľstva.
No aj napriek tomu sa nám podarilo v roku 2020:
- zrealizovať projekt „Rekonštrukcie odborných učební ZŠ“,
- pripraviť projektovo-stavebnú dokumentáciu projektu I. etapy
cyklochodníka (od ochranného pásma železníc po Priemyselný park Palárikovo) - dňa 05. 11. 2020 sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok,
- podať žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Envirofondu na kúpu strojného zariadenia pre odpadové hospodárstvo,
- zrealizovať výzvu MAS CEDRON-NITRAVA - „Rekonštrukcia
chodníka na Poštovej ulici“ - prebehlo VO na dodávateľa prác,
ktoré bolo nevyhnutnou súčasťou samotnej žiadosti,
- zabezpečiť dodávku zemného plynu pre ZŠ s MŠ aj na rok 2021
dodatkom k zmluve s firmou Koor Bratislava,
- zrekonštruovať izoláciu strechy na 6 b. j. Mládežnícka ul.,
- zrekonštruovať nájomný byt na Hviezdoslavovej ulici,
- ukončiť distribúciu kompostérov do jednotlivých domácností,
- zrekonštruovať verejný rozhlas na Ľudovítove,
- zabezpečiť obyvateľom Osady Žofia verejný rozhlas,
- Obec Palárikovo ako stavebný úrad vydal Územné rozhodnutie
pre spoločnosť Telekom na realizáciu projektu zavedenia optiky v
našej obci (Ľudovítov, Žofia, Priemyselný park, intravilán obce),
- získať do vlastníctva obce časť pozemkov vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu,
- vykonať hydrogeologický prieskum ako podmienku pre rozšírenie pozemku cintorína,
- zakúpiť kliešte na manipuláciu s balíkmi pre Dieci Apollo - ZD
Ľudovítov,
- osadiť novú autobusovú zastávku v časti Ľudovítov,
- osadiť ochranné siete na zachytávanie odpadu - ZD Ľudovítov,
- zrekonštruovať prevádzkovú halu Zberného dvora Ľudovítov výmena brán, oprava bleskozvodov, elektrického vedenia,
- vyviezť komodity triedeného komunálneho odpadu zo Štefánikovej 104 (starý ZD),
- zakúpiť infrasadu na opravu výtlkov v obci, traktorovú kosačku, krovinorez a vyvetvovaciu pílu, rezačku na betón, automatickú bránu do dvora TS,
- osadiť bránu na starý cintorín,
- uchádzali sme sa o dotáciu na zmiernenie dopadov koronakrízy, no neuspeli sme,
- o vstup do priemyselného parku (PP) prejavil záujem investor
H-J Investície, s.r.o. Bratislava, obec následne požiadala MH SR
o povolenie vstupu investora a zriadenie prevádzky,
- prebehla revitalizácia kamerového systému v obci - 1. etapa,
- zrekonštruovať okná (výmena za plastové) na budove športového areálu prostredníctvom dotácie z NSK,
- rozšíriť fond kníh prostredníctvom dotácie a prebiehali plánované besedy,
- obnoviť zariadenie v sobášnej miestnosti,
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- zabezpečiť realizáciu údržby vysúvacej plochy a výmenu poškodených sedadiel, rekonštrukciu kancelárií s výmenou poškodených podláh,
- vykonať údržbu kuchynky v DK - obec dostala darom
kuchynskú linku,
- zamestnanci obce a dobrovoľníci ušili bavlnené rúška pre občanov v prvej vlne koronakrízy,
- doriešili sme havarijný stav pódia pri Barine jeho odstránením,
upravili sme okolie Bariny revitalizáciou,
- z dôvodu neuskutočnenia Koncertu vďaky zamestnankyne obce
rozdistribuovali oceneným občanov a jubilantom vecné darčeky,
- zriadiť oficiálnu facebookovú stránku obce,
- zrealizovať osvetlenie prechodov na nebezpečných miestach v obci.
V roku 2021 plánujeme zrealizovať:
- prípravu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na
odkanalizovanie zvyšku obce,
- zapojiť sa do výzvy Envirofondu o pridelenie dotácie na dobudovanie kanalizácie,
- začať kontrolu likvidácie obsahu žúmp v súlade s novelizáciou
zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. (§36 ods.4) zo dňa 15. marca
2018 po jednotlivých domácnostiach, nakoľko obci zo zákona
vyplýva táto povinnosť,
- projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy bývalej
MŠ na ul. Poštovej, ktorej bude predchádzať vypracovanie relevantnej štúdie využiteľnosti objektu (na OcÚ), nakoľko terajšie
priestory, v ktorých sa OcÚ nachádza, nie sú považované za
reprezentatívne,
- rekonštrukciu asfaltového chodníka na Remeselníckej ulici,
- úpravu a prehlbovanie jestvujúcich odvodňovacích kanálov a
rigolov, ktoré spôsobujú zaplavenie ulíc a domov počas prívalových dažďov,
- rekonštrukciu chodníka a vybudovanie prístreška na cintorín
(obec obdržala povolenie stavebného úradu na vykonanie rekonštrukčných prác),
- realizáciu plánovanej výsadby zelene, revitalizáciu zanedbaných plôch,
- realizáciu zateplenia obvodového plášťa budovy na Mládežníckej ul.,
- preveriť stav funkčnosti plynových kotlov v budovách obce
(Zdravotné stredisko, DK, Športový areál)
- pokračovať v obstarávaní územného plánu obce,
- pokračovať v príprave projektovej dokumentácie na vybudovanie novej kotolne pre ZŠ a MŠ,
- zabezpečiť Kybernetickú bezpečnosť obce v zmysle zákona, a
s tým súvisiaca rekonštrukcia rozvodov siete na OcÚ,
- pripraviť obnovenie webovej stránky obce,
- revitalizovať kamerový systém obce - 2. etapa,
- zabezpečiť dopravné značenie v obci - posledná etapa výmeny
poškodených a nevyhovujúcich značiek.
– zabezpečili sme mobilné WC na cintorín
V roku 2021 sme zrealizovali:
- zakúpili sme rezervačný systém z dôvodu prihlasovania sa obyvateľov na skríningové testovanie pre potreby pravidelného testovania obyvateľov,
- distribuovali sme respirátory a rúška pre našich dôchodcov.
Okrem uvedeného bude obec bežne zabezpečovať služby občanom spočívajúce v prenájme a vývoze kontajnerov na biodpad a
drobný stavebný odpad, opilovanie konárov a stromov, kosenie
a údržbu verejných priestranstiev a ďalšie v rámci kapacitných a
technických možností obci.
Ďakujem za pochopenie a želám vám všetkým hlavne v zdraví
prežitý celý rok 2021!
starostka obce
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POĎAKOVANIE HRDINOM

Dovoľte mi vysloviť jedno úprimné, ale za to
obrovské ĎAKUJEM za pomoc, nasadenie a
profesionálny prístup všetkým zdravotníckym
a administratívnym dobrovoľníkom, dobrovoľnému hasičskému zboru obce, policajtom,
vojakom z VÚ Levice prideleným do jednotlivých odberných miest v Palárikove, zamestnancom OcÚ, domu kultúry, vedeniu ZŠ s MŠ
Palárikovo, Wellness Palárikovo, PD Palárikovo, U nás na Móle, Gold clubu Palárikovo,
Coop Jednote, rod. Dankových, Samuelových,
Foltínových, Rosteckých a ďalším, ktorí priniesli občerstvenie (vynikajúce zákusky a
koláče domácej výroby), všetkým dobrovoľníkom a priateľom ochotných pomôcť. Vďaka
vám bol vždy priebeh testovania bezproblémový. Som na vás všetkých nesmierne hrdá a
ďakujem za to, že ste!

Naši hrdinovia menovite:
Monika Jankechová, Peter Jankech, Katarína Pechová, Katarína Fialová, Sylvia
Fialová, Zuzana Samuelová, Slávka Kucharová, Natália Mišáková, Matej Sventek, Paulína Kitková, Karolína Šimková,
Gabriela Mészarošová, Tatiana Puškášová,
Martina Lavičková, Katarína Csikosová,
Helena Klučková, Vladimíra Tomšíková,

Matúš Hlozák, Veronika Lintnerová, Karolína Juríková, Denis Bachorec, Alžbeta
Jankechová, Erik Brezík, Adam Pecho,
Alexandra Horňáková, Patrícia Jančárová,
Dominika Jarošová, Alžbeta Podhorská,
František Cirok, Daniel Záležák, Michal
Galbavý, Anna Kempová, Viktor Berkeš,
Milan Garaj, Ivan Lukáč, Roman Záležák,

Martin Kutruc, Michal Jarábek, Erik Klinko, Tomáš Slivoň, Štefan Šlahor, Vladimír
Pižúrny, Pavol Kuchar, Tomáš Kádar, Peter Bohunický, Viktor Bögi, Denis Candrák, Peter Vodička, František Ferenc,
Martin Dobrovoczký, Martin Šrámek,
Martin Šátek, Štefan Velčický.
starostka obce

Dôležitá informácia zo zasadnutia RZMO

Dňa 12. februára 2021 sa konal snem
Regionálneho združenia miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti, z
ktorého vzišlo toto uznesenie:

tva SR o rozšírenie „MOM“ na úrovni
krajských a okresných miest a v spádových obciach cez súkromné spoločnosti,
čím sa docieli odbremenenie samospráv
od testovania,
žiada
B/ vládu o naštartovanie ekonomiky, čo
sa týka prevádzky a otvorenia obchodov a
služieb na úrovni miest a obcí,
C/ spustenie a vyhlásenie výziev cez IROP,

Uznesenie č. 01/120221
Snem Regionálneho združenia miest a
obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti
žiada
A/ vládu SR a Ministerstvo zdravotníc-

D/ posilnenie kompetencie samospráv v
zákone o GDPR pre verejné služby a vo verejnom záujme ( otvorenie škôl, predškolských zariadení a verejných zariadení),
podporuje
E/ snahu naprostej väčšiny sudcov, aby
sa súdna mapa nemenila a zároveň nesúhlasíme so zmenou súdnej mapy, nakoľko
sa výkon sudcov od občanov vzdiali.
starostka obce

Výsledky testovania
Deň

22. - 25. 30. - 31. 6. - 7. 2.
1. 2021 1. 2021
2021

počet testovaných

1 807

1 933

1 751

počet pozitívnych

40

28

20

percento pozitívnych 2,21%
1,45%
1,14%
zmena percenta
-0,71% -0,31%
pozitívnych
13. - 14. 20. - 21.
Deň
2. 2021 2.2021
počet testovaných

1 659

počet pozitívnych
6
percento pozitívnych 0,36%
zmena percenta
-0,78%
pozitívnych

Výsledky testovania
2 000
1 950
1 900
1 850
1 800
1 750
1 700
1 650
1 600
1 550
1 500

2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%

22. - 25. 1. 2021

30. - 31. 1. 2021

6. - 7. 2. 2021

13. - 14. 2. 2021

20. - 21. 2.2021

1667

počet test.

1 807

1 933

1 751

1 659

1 667

10
0,60%

% pozitívnych

2,21%

1,45%

1,14%

0,36%

0,60%

-0,77%

-0,31%

-0,78%

0,24%

0,24%

zmena % pozit.

-1,00%

Spracoval: Ing. Marek Galbavý
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – aktuálne informácie
Ako sme vás informovali v predchádzajúcom článku, od 15.2.2021 do
31.3.2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľov, a to prvýkrát v histórii Slovenskej
republiky elektronickým samosčítaním.
To znamená, že každý obyvateľ sa má sčítať sám, a to prostredníctvom sčítacieho
formulára, ktorý bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.
So sčítaním vám môže pomôcť ktokoľvek s pripojením na internet. To znamená, že sčítať sa viete z akéhokoľvek miesta
sveta, ak spĺňate podmienku, že:
- ste štátny občan Slovenskej republiky
s trvalým pobytom alebo prechodným
pobytom na území Slovenskej republiky, alebo
- ste občan Európskej únie s obvyklým
bydliskom na území Slovenskej republiky (ak nie ste štátnym občanom Slo-

venskej republiky s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR), alebo
- ste štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom
alebo tolerovaným pobytom na území
Slovenskej republiky (okrem cudzinca
požívajúceho diplomatické výsady a
imunity na území Slovenskej republiky
podľa medzinárodného práva).
Zároveň sme vás Informovali, že ak sa
obyvateľ nevie sčítať sám, ani pomocou
inej osoby, bude môcť využiť služby kontaktného miesta v obci, kde mu so sčítaním pomôže stacionárny asistent a budú
tiež k dispozícii mobilní asistenti sčítania,
ktorí prídu za obyvateľom domov a tam
mu pomôžu sa sčítať. Pretože v súčasnosti je nevyhovujúca situácia pre návštevy v
domácnostiach a rovnako sú obmedzené
návštevy úradov z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, asistované sčítanie bude

POĎAKOVANIE

V mene obdarených štyroch rodín z Palárikova zo srdca
ďakujeme darcovi firme CALIBRA-STAV s.r.o. Palárikovo za
predvianočný dar vo forme nákupu potravín osobne odovzdaných rodinám darcom p. Róbertom Kelebercom s manželkou.
Ďalšia inšpirácia a milé gesto pre nás všetkých, nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

prebiehať až od 1.4.2021 a potrvá do
31.10.2021.
Dovoľujeme si vás touto cestou vyzvať
a zároveň požiadať, aby ste si splnili
svoju zákonnú povinnosť a sčítania sa
zúčastnili. Ak korektne vyplníte všetky
údaje, pomôže to aj našej obci, pretože
získame ucelený prehľad o jednotlivých
kategóriách obyvateľov, ktoré na území
obce žijú a sčítanie napomôže aj k spravodlivejšiemu deleniu financií zo štátneho rozpočtu.
Všetky údaje, ktoré bude obyvateľ pri
sčítaní zadávať, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu dátumu - k 1. januáru 2021.
Štatistický úrad Slovenskej republiky garantuje zachovanie maximálnej možnej ochrany
osobných údajov. Získané údaje budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.
JUDr. Kristína Slivoňová,
prednostka OcÚ
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PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI PALÁRIKOVA
• Peter Derňár •

V týchto dňoch ma milo
prekvapilo poznanie, že Palárikovo dalo Slovensku nového
trilerového spisovateľa. Keď
mi bolo oznámené, že „máme
osobnosť“ do novín a bude to
nový nádejný autor, myslela
som si, že pôjde o úplne iný žáner. Zároveň som sa aj potešila, pretože pre slovenčinárku,
pre ktorú je kniha najlepším
priateľom, je ako balzam na
dušu rozprávať sa práve o literatúre. A o koho vlastne ide?
Naším dnešným „novinovým
hosťom“ bude Peter Derňár,
ktorý v týchto dňoch uvádza
do sveta svoju románovú prvotinu Škrabot. Nezabudne v
nej ani na Palárikovo, ktoré sa
stáva dôležitým miestom udalostí tohto príbehu.
Peter Derňár vyrastal v Palárikove, po ukončení základnej
školy študoval na Gymnáziu v
Nových Zámkoch a rozhodol
sa pokračovať v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, kde
si vybral odbor filozofia a slovenský jazyk a literatúra. Pro-

fesionálne sa venuje písanému
slovu a už viac než 20 rokov
pracuje ako novinár. Napísal
scenáre pre internetový seriál
a na jeho základe bol natočený
seriál Old Bojs v televízii Joj.
Už vo svojom detstve napísal knižku poviedok a snažil
sa splniť svoj cieľ – stať sa spisovateľom, ako sľúbil svojim
starým rodičom. Myslím si, že
sa mu podarilo splniť sľub. Recenzenti ho na internete charakterizujú ako jedinečného
nového slovenského autora,
ktorý vkladá do svojich kníh
vlastný rukopis.
Ale dajme slovo Peťovi, nech
poodhalí niečo zo svojich tajomstiev aj našim čitateľom.
Peťo, tešíš sa zo svojej knihy?
Zvláštne je, že som sa z nej
tešil oveľa viac pred rokom,
keď som ju práve v tomto období dokončoval. Neviem to
celkom vysvetliť, podobne to
mám dlhé roky aj ako novinár.
Ak sa ma niekto spýta na článok, ktorý práve vyšiel, ja často
ani poriadne neviem, o čom
hovorí, keďže pre mňa ide o
dávno zabudnutú vec prekrytú
materiálmi, na ktorých aktuálne pracujem. Momentálne
som najhlbšie, ako sa dá, ponorený do svojej ďalšej knihy,
možno preto vnímam rozruch
okolo Škrabotu trochu z odstupu. Ale áno, samozrejme,
teším sa. Dávno mi nič nespôsobilo podobnú radosť.
Dlho si na ňu čakal, dlho sa
„rodila“?
Áno a nie. Mám 45 rokov, z
tohto pohľadu som na ňu čakal
nezdravo dlho. Ale narodila sa

veľmi rýchlo. Nejaký čas som
bol presvedčený, že by som
nikomu nemal hovoriť, ako
bleskovo som ju napísal, nech
si ľudia nemyslia, že som to odflákol. Môj vydavateľ je doteraz
presvedčený, že som na nej robil tri mesiace. Nechajme ho v
tom. V skutočnosti som skelet
príbehu vymyslel za pár hodín
a potom som ho počas niekoľkých intenzívnych týždňov vypĺňal stovkami tisíc znakov.
Je Škrabot tvoja prvotina?
Je to moja prvá vydaná kniha, takže v tomto zmysle ide
o prvotinu. Kníh, do ktorých
som sa v minulosti pustil, ktoré
som napísal len vo svojej hlave,
respektíve príbehov, ktoré som
dokončil v počítači, je oveľa
viac. Vždy som však cítil, že nie
sú hodné zverejnenia. V tomto
moja autocenzúra funguje za
hranicou normálnosti a, bohužiaľ, asi nemám dostatočné ego,
aby ju pretlačilo.
Prezradíš nám stručne, o čo v
knihe ide?
Ale iba v náznakoch. Ak by
ju chcel niekto čítať, nech nie
je ukrátený o žiadne z prekvapení. Môj hlavný hrdina sa
rozhodne zresetovať svoj pobabraný život netradičnou terapiou. Od týždňového pobytu
v úplnej tme si sľubuje všetko
to, čo sa dočítal na internete:
zlepšenie spánku, rozbehnutie
kreativity, spoznanie samého
seba. Netuší, že v chutnom
domčeku bez okien v osade
mimo civilizácie (áno, práve tu
sa do hry dostáva Palárikovo,
respektíve Ľudovítov) ho čaká
boj o holý život.

Podľa recenzií je tvoja kniha
Škrabot trilerom. Súhlasíš s
týmto zaradením?
Niektorí píšu aj o horore. Ja
vidím Škrabot ako mysteriózny
triler s hororovými prvkami.
Môže sa niekto z reálnych osôb
v tvojej knihe spoznať v literárnej postave?
Ako to už býva, vždy sa tam
spoznajú najmä tí, o ktorých
pomaly ani neviem, že existujú. Pre všetkých Mederákov je
úplne najpodstatnejšia strana
číslo 9. Nie je očíslovaná, nachádza sa ešte pred prológom
a píše sa tam, že všetky mená,
postavy a udalosti sú výplodom autorovej fantázie... Spozná sa tam len jediný človek,
môj kamarát Braňo, ktorý ma
poprosil, či by som ho nevpašoval do príbehu a ja som mu
rád vyhovel. Má tam skvelú
krčmovú scénu.
Vyskúšal si aj ty terapiu tmou?
Myslíš si, že je účinná, že pomáha ľuďom?
Veď toto... Nápad na knihu
som dostal práve tak, že som
o terapii tmou reálne rozmýšľal. Bol som možno dva kliky o
toho, aby som sa do domčeka
bez okien nasťahoval. Potom
ale začala pracovať moja fantázia. Možno ju nemám celkom
v poriadku... Skrátka, predstavil som si, ako v tej tme-tmúcej niečo začujem. Môže to byť
škrabot myšky či potkančeka,
ktorému sa šikovne podarilo
dostať dnu. Čo urobím? Podľa
mňa aj tí, ktorí nemajú fóbiu z
týchto zvieratiek, túžia zažať
svetlo. Ale aké? A čo keby ma
tam niekto zamkol a predtým
si vypýtal môj mobil, pretože
také sú pravidlá. Idem si predsa od všetkého oddýchnuť...
Takto nejako som sa rýchlo
vyliečil z túžby po skvelej terapii a napísal som radšej o nej
knihu. Predpokladám, že je to
úžasná vec, tá terapia, no určite nie pre každého. Snáď im teraz nejako dramaticky neklesnú tržby, aj keď o to sa zrejme
postarala korona a nikto nebude môcť viniť moju knihu.
Plánuješ napísať ďalšiu knihu?
Samozrejme, ako som už povedal, práve som ňou pohltený
a kým ju zo seba nedostanem,
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V Nemecku, Anglicku či USA
stačí, ak si vašu knihu kúpi jeden človek z tisíc a ste za vodou. Prepočítajte si to na našu
krajinu a hlavne nepredpokladajte, že spisovateľ zhrabne
tých 12-13 eur, čo kniha stojí.

KRIVÁŇ: Z Malých Karpát sa presunul do Vysokých Tatier a začal zostra, Kriváňom.
Hodiny výstupu boli najťažšie v jeho živote.

nebudem vedieť normálne
fungovať. Aj keď nepíšem,
doma len pozerám do steny
a vraj, keď manželke či dcére
odpoviem na nejakú otázku,
vôbec to nedáva zmysel. Kniha sa volá Kladivo a opäť ide
o triler s hororovými prvkami,
mysterióznosť som si pre tentokrát odpustil. Je to príbeh
partie starých kamarátov, ktorí
si na začiatku pandémie zaumienili, že päťdesiatku toho
najstaršieho musia napriek
všetkému osláviť tak, ako to
robia vždy – na chate. Vyberú
sa preto do pustatiny na slovensko-poľských hraniciach,
kde ich okrem nečakane sparťanských podmienok čakajú aj
oveľa horšie zážitky... Skúste
hádať, odkiaľ pochádzajú.
Čo ťa inšpiruje pri písaní?
Zrejme je to z mojich predchádzajúcich odpovedí jasné.
Život. Nijako lepšie to opísať
neviem. A možno len tie tisíce
kníh, čo som prečítal, začali vo

mne spolu komunikovať. Nemám dobrú pamäť na dátumy,
mená či tváre, dobre si však
pamätám emócie a situácie.
Práve čítaním akoby som si v
hlave vytvoril tučnú databázu,
z ktorej teraz podľa potreby a
bez toho, aby som si to uvedomoval, vyťahujem všetko
potrebné, keď sedím za počítačom a ťukám do klávesnice.
Ide to samo.
V akých súťažiach si uspel?
Myslím, že som na regionálnej úrovni zopárkát vyhral beh
na 60 metrov a celkom jasne si
pamätám aj na triumf v súťaži slušnosti. Fakt taká bola,
ale toto asi nemáš na mysli...
V detstve som niečo vyhral v
jednej literárnej súťaži, pani
učiteľka Mária Chovancová
tam vtedy poslala jednu moju
poviedku, volala sa Na bambusoch. Celé je to pre mňa trošku
zahmlené, akurát si pamätám,
že som si mal ísť po cenu do
Trenčína. No a pred desiatimi

HUBY: Rybárčenie pred pár rokmi vymenil za hubárčenie.
Viac pri tom bolia nohy, menej chrbát.

rokmi som vyhral scenáristickú súťaž o Cenu Tibora Vichtu
v kategórii Internetový seriál.
Na nič zásadné si už nespomínam, nie som súťaživý typ.
Máš nejaký spisovateľský vzor?
Alebo ťa niekto v mladosti inšpiroval, prečo si si vybral práve
túto cestu tvorivého umenia?
Vždy som vedel, že sa chcem
živiť písaním. V podstate sa
mi to podarilo, keďže od roku
1999 pracujem ako novinár.
Ale ja mám oveľa radšej vymyslené príbehy a veril som,
že raz by sa mi mohlo podariť prehodiť výhybku. Len
o kúsok. Keď som bol dieťa,
obrovský vplyv na mňa mala
kniha Staré grécke báje a povesti, neskôr som prečítal všetky mytologické príbehy z našej
knižnice, boli tam tuším len na
jednej či dvoch poličkách. Tak
som sa presunul vedľa, k verneovkám, Agathe Christie...
Určite nemáme dostatok
priestoru, aby som pokračoval.
Dá sa písaním kníh na Slovensku uživiť? Ako sledujem aj
činnosť niektorých slovenských
autorov, okrem písania kníh,
sa podieľajú na mnohých iných
činnostiach, dokonca Hevier
učí deti cez internet...
Uživiť sa knihami určite dá,
ale tak ako vo všetkom platí,
že to dokážu len tí najlepší, či,
lepšie povedané, najpredávanejší (a to je rozdiel). Dominik Dán, Jozef Karika, viaceré
spisovateľky píšuce čistokrvnú
romantiku. Sme veľmi malá
krajina: spevák, herec, športovec, musíte byť úplne hore, aby
ste slušne zarobili a pri spisovateľoch to platí dvojnásobne.

Ako vníma tvoja rodina vydanie tejto knihy? Pomáhala ti?
Tešia sa so mnou, samozrejme, a každý pomohol ako vedel. Manželka s dcérou boli
celé dni ticho ako myšky, nech
mám pokoj na písanie, akurát
ma zásobovali jedlom a tekutinami. Sestra Ivanka dodala tému, keďže práve ona ma
namotávala na terapiu tmou,
mama mi pomáhala zisťovať
nejaké fakty z histórie Palárikova, nech sa tá kniha vo
svojej bizarnosti aspoň trochu
opiera o reálie.
Čomu sa ešte rád venuješ v svojom voľnom čase (okrem písania knihy)?
Nič zaujímavé. Trochu behám, trochu cvičím a kým tu
nešarapatila korona, veľa som
chodil po kopcoch. Malé Karpaty mám prelezené zo všetkých strán, musím povedať,
že v tomto je Bratislava fajn,
keďže doslova za činžiakmi
začínajú turistické chodníky.
A, samozrejme, čítam... Skoro
som na to zabudol, je to takou
integrálnou súčasťou môjho
každodenného života, že si to
uvedomujem rovnako málo
ako dýchanie.
V Palárikove nežiješ. Aké mesto
sa stalo tvojím domovom? Vraciaš sa rád do Palárikova?
Posledných 27 rokov fungujem v Bratislave, no dlho
mi trvalo, kým som ju prijal
za svoj domov. Zo začiatku
som naozaj bol v Palárikove
takmer každý víkend, dedina
so všetkým, čo k nej patrí, mi
chýbala. Pred pár rokmi som
spravil zaujímavý kompromis
a presťahoval som sa aj s rodinou do Jaroviec. Ono je to už
síce mestská časť a jazdí k nám
MHD, ale inak je to normálna
dedina, o dosť menšia ako Palárikovo. Samozrejme, do Palárikova sa vraciam rád, aj keď
pandémia sa mi v tomto rázne
postavila do cesty.
Na záver vyzývam naše osobnosti, aby zdieľali nejaký odkaz
Palárikovčanom. Môžem aj
teba vyzvať? Máš niečo na srdci?
Veľa a až sa bojím naplno o
tom hovoriť. Asi viete, že môj
otec tu bol dlhé roky staros-
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tom, takže o problémoch obce
viem mnohonásobne viac, než
mi kedy bolo milé. Prišiel som
v piatok večer domov unavený
po celom týždni v škole či práci a on celý zapálený spustil, čo
všetko plánuje, s čím bojuje, čo
sa podarilo, čo nevyšlo. Taký
čistokrvný a totálne nezištný
záujem o dobro vecí verejných
som nevidel ani vo filme, kde
scenárista premotivoval hlavnú postavu. Palárikovu želám
čo najviac zapálených ľudí,
ktorí chcú úprimne pomôcť
obci a nie sami sebe.

V mene čitateľov Našich novín ďakujem za rozhovor a už
sa teším, keď mi dorazí tvoja
kniha Škrabot a ja budem v
tomto koronovom období pokračovať nie v terapii tmou, ale
v terapii knihou.
A takúto terapiu vrele odporúčam aj našim čitateľom,
ktorí si tiež knihu Škrabot
môžu už teraz zakúpiť v internetových kníhkupectvách,
kde sa prednedávnom spustil
jej predaj.
Slavomíra Slivoňová
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POD TRIBEČOM: Kto videl sfilmovanú Trhlinu Jozefa Kariku, túto bránu pozná.

Technické služby obce informujú

Nakoľko bol začiatok roka pre nás priaznivý, čo sa týka počasia, mohli sme sa venovať opiľovaniu a tam, kde mali občania
aj povolenie k výrubu, i vypiľovaniu drevín. Opiľujeme dreviny, ktoré sú na obecných pozemkoch. Pokiaľ máte záujem o
individuálne opílenie drevín, je nutné si
tieto práce objednať formou objednávky
na obecnom úrade a technické služby potom túto objednávku zrealizujú. Je to ale
za poplatok, ktorý závisí od času, ktorý je
potrebný na zrealizovanie objednávky.
Technické služby v rámci údržby zelene
začali s opiľovaním drevín, a to konkrétne
s topoľovou alejou od cintorína po Ľudo-

vítov. Chceme pokračovať až po križovatku s hlavnou cestou do Nových Zámkov.
Ak nám počasie bude priať, chceli by
sme to dokončiť do konca marca. Čo ma
ale veľmi nemilo prekvapilo, bolo veľké
množstvo odpadu v tomto úseku. Vyzbierali sme 25 veľkých vriec, ktoré sa používajú na separovaný zber a niekoľko z nich
bolo naplnených iba sklenenými fľašami.
Podľa vašich súhlasných stanovísk tento
úsek cesty vyzerá úplne inak ako predtým.
Dúfam, že aj tí občania, ktorí tam vyhadzovali odpad, si všimnú, že tento priestor
je vyčistený a budú aj oni tento priestor
udržiavať čistý a odpad budú vhadzovať

tam, kam patrí - do smetných nádob!
Kompostovisko sme uzavreli do konca februára, aby sme ho mohli vyčistiť a
pripraviť na novú sezónu. V januári sme
odviezli 320 ton bioodpadu a do konca
februára by sme radi zdrtili aj konáre a
drevnú hmotu tak, aby vznikol čo najväčší voľný priestor. Bohužiaľ, tu nás trošku
brzdí počasie, nakoľko vo februári nám
napadal sneh i mráz zodvihol svoje mínusové hodnoty.
Vďaka tejto snehovej nádielke prednosť
dostáva odpratávanie snehu a čistenie
chodníkov. Naša obec disponuje cestami
v dĺžke 47 km, tak si viete určite predsta-

8

| Február 2021 |

viť, že odhrnúť takýto úsek aj nejaký ten
čas trvá. Poslednú takúto aktivitu (myslím, že to bolo 9.2.) som si časovo zmeral. Začali sme o 5.00 hod. ráno a všetky
cesty boli odhrnuté, chodníky posypané
do 10:30 hod. Samozrejme, mám na mysli len chodníky vo verejnom záujme. Je
pravda, že zákon ukladá samospráve starať sa o všetky chodníky, ale dúfam, že mi
dáte za pravdu, že reálne je to nemožné.
Robíme všetko pre to, aby tie chodníky,
ktoré sú potrebné pre fungovanie obce,
boli čo najskôr spriechodnené. Samozrejme, aj pri úprave ciest máme v niektorých
uliciach problémy, a to v tom, že naše ulice
sú dosť úzke a parkovanie na ceste z oboch

SAMOSPRÁVA
strán potom spôsobuje to, že sa traktor s
radlicou v dĺžke 3 m nevie dostať takouto
ulicou pomedzi zaparkované autá.
Ako máme riešiť takúto skutočnosť ?
Riešil som to tak, že traktor danú ulicu
neodhrnul, išiel spriechodniť inú ulicu
a potom sa do tejto uličky vrátil neskôr.
Uznám, že tí, ktorí ste volali na obec a sťažovali sa za neodhrnutú ulicu, ste mali ten
pocit, že sme na vás zabudli, ale môžem
zodpovedne povedať, že sme ako TS urobili všetko pre to, aby cesty boli čo najskôr
odhrnuté a posypané. A to sme aj nad rámec našich povinností odhrnuli tiež hlavnú cestu od Konopníc po Čiky a táto cesta
patrí NSK a cestárom.

NAŠE NOVINY

Čo ma trošku mrzí je to, že sme nestihli
odhrnúť väčšiu časť chodníkov, ale to bola
situácia, kde najprv snežilo, potom pršalo
a zároveň to aj zamrzlo. Nedisponujeme
technikou na odpratanie chodníkov, a tak
všetko, čo sme urobili, sme robili ručne. Je
to aj pre mňa poučenie a urobím všetko
pre to, aby sme do budúcna na takúto situáciu reagovali rýchlejšie a lepšie.
Verím, že sa už počasie umúdri a my
stihneme dokončiť kompostovisko tak,
aby vaše jarné práce mohli začať v dobrom zdraví bez obmedzení.
Za TS Mgr. Rudolf Kodada

Výruby drevín – ako na to
Všetci máme vo svojom okolí nejaký
strom. Rastie si dlhé roky, až si povieme
dosť a treba ho odstrániť. Dôvody má každý iné. Pre jedného je to preto, že bol zasadený nevhodne, priveľmi blízko pri dome,
alebo rastie pod elektrickým vedením, alebo je strom nevhodný do našich zemepisných šírok a jeho korene rastú príliš blízko
povrchu a vytláčajú chodník, cestu, narúšajú základy domu. Preto je najdôležitejšie
už v čase výsadby stromu si uvedomiť, do
akej výšky narastie, aké má vlastnosti, či aj
o desať, či pätnásť rokov bude mať miesto
pre svoj rast na mieste, kde ho sadíme. Pozor aj na ochranné pásmo pre elektrické
vedenie, pod ktoré sa nesmú sadiť dreviny,
ktoré by mohli byť vyššie ako tri metre!
Každý vlastník, správca, či nájomca pozemku je povinný starať sa o dreviny na
ňom rastúce, najmä ich ošetrovať a udržiavať. Ošetrovanie a údržba musia rešpektovať rast stromu. Najmä opiľovanie
konárov sa má robiť tak, aby strom zostal
zdravý a odstránenie konárov ho nepoškodilo. Rez živých konárov listnatých drevín
s priemerom viac ako 5cm sa vykonáva
vo vegetačnom období od 1. apríla do 30.
septembra, najmä v jeho prvej polovici, s
výnimkou obdobia tvorby nových listov. V
inom ako vegetačnom období možno taký
rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia
alebo života človeka, alebo značnej škody
na majetku. Pri ošetrovaní drevín je tiež
potrebné prihliadať na obdobie hniezdenia
jednotlivých druhov vtákov.
Ak už má strom nevyhovujúci zdravotný
stav, je preschnutý, napadnutý hnilobou
a pod., je to dôvod na podanie žiadosti o
vydanie súhlasu s výrubom. Skutočnosť, že
máme alergiu na strom, ktorý rastie pred
naším domom, nie je dôvodom na jeho odstránenie, ak je inak strom zdravý. Orgán
ochrany prírody je v tomto veľmi prísny.
Súhlas s výrubom nepotrebujete:

1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm
meraným vo výške 130 cm nad zemou,
2. súvislé krovité porasty v zastavanom
území obce s výmerou do 10 m2 a za
hranicami zastavaného územia obce s
výmerou do 20 m2,
3. pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných
drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do
18 mesiacov odo dňa výrubu,
4. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm,
meraným vo výške 130 cm nad zemou,
ak rastú v záhradách a záhradkárskych
osadách, okrem stromov rastúcich na
pozemkoch, ktoré sú územným plánom
obce určené na zastavanie.
Súhlas tiež nepotrebujete, ak je bezprostredne ohrozený život a zdravie, alebo bezprostredne hrozí vznik značnej
škody. Tu upozorňujem na slovo BEZPROSTREDNE. Preto ak dlhšie máte
preschnutý strom, nejde o bezprostredné
ohrozenie. Takéto nastáva v situáciách,
napr. po veternej smršti, keď je strom nalomený, čiastočne vyvrátený. Vtedy môžu
hneď nastúpiť pilčíci a strom odstrániť.
V iných prípadoch je potrebné podať na
obecný úrad, ak sa pozemok, na ktorom
strom rastie, nachádza v zastavanom území obce, žiadosť o vydanie súhlasu s výrubom drevín. Vzor žiadosti nájdete na našej
stránke www.obecpalarikovo.sk. Súčasťou
žiadosti je list vlastníctva, katastrálna
mapa s vyznačením rastu dreviny a v prípade, že nie ste vlastníkom pozemku, tak
aj súhlas s výrubom dreviny od vlastníka,
správcu alebo nájomcu pozemku (ak má
oprávnenie taký súhlas udeliť v zmysle nájomnej zmluvy), ak vlastníkom pozemku,
na ktorom drevina rastie, nie je samotný
žiadateľ. Podanie žiadosti je spoplatnené
desaťeurovým správnym poplatkom pre
fyzické osoby a stoeurovým poplatkom
pre právnické osoby. Na základe podanej žiadosti začne správne konanie, ktoré
končí vydaním rozhodnutia, a to buď o

udelení súhlasu s výrubom, alebo o zamietnutí žiadosti.
Ak vám bol vydaný súhlas s výrubom
dreviny príslušným správnym orgánom,
môžete uskutočniť výrub na vlastné náklady osobou s oprávnením na výrub drevín. Zároveň s vydaním súhlasu na výrub
je v rozhodnutí nariadená náhradná výsadba. Platí pravidlo, že za každý vyrúbaný strom treba zasadiť dva nové.
Z pohľadu správneho orgánu je potrebné objektívne posúdiť zdravotný
stav dreviny, to je však len veľmi ťažko
uskutočniteľné mimo vegetačného obdobia. Strom musí mať listy, aby bolo
možné objektívne zistiť jeho zdravotný
stav. Preto ak je doručená žiadosť v zime,
správny orgán by mal prerušiť konanie
až do doby po skončení vegetačného
pokoja a následne vykonať miestne zisťovanie. Preto je lepšie žiadosti o výrub
podávať v jarných a letných mesiacoch, a
potom výrub uskutočniť v čase od 1.10.
až do 31.3. nasledujúceho roka.
JUDr. Kristína Slivoňová,
prednostka OcÚ
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Kultúrny dom
otvára svoje dvere...
Vždy sme túžili po tom, aby v našom kultúrnom dome bolo
veselo a bol to priestor pre príjemné stretnutia s kultúrou či rozvíjanie talentu v rámci záujmovej činnosti detí i dospelých. Áno,
život sa vrátil, dvere sa otvorili a každý víkend nimi prechádzajú
stovky obyvateľov... Žiaľ, ešte stále nie na kultúrne podujatia. V
posledných týždňoch patria priestory dvom odberným tímom
zdravotníkov, pretože v spolupráci s obecným úradom zabezpečujeme pre širokú verejnosť testovacie miesta na ochorenie
COVID-19. Testovanie prebieha veľmi pokojne a bez čakania aj
preto, že záujemcovia sa môžu registrovať na konkrétny termín
prostredníctvom online rezervačného formulára zverejneného
na stránkach obce. Usilujeme sa zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu priestorov, organizáciu príchodu na testovanie a tiež spríjemniť čakanie na výsledok testovania. Profesionálny prístup našich
zdravotníkov pri odberoch vzoriek tiež prispieva k vytváraniu
bezstresovej a priateľskej atmosféry v tomto neľahkom období.
Pred obdobím testovania sme ešte stihli obnoviť kuchynku
nachádzajúcu sa na prízemí, ktorá slúži najmä počas spoločenských udalostí. Pridelené finančné prostriedky nám umožnili
svojpomocne vymaľovať priestory a položiť novú podlahu v kuchynke a susednej miestnosti, ktorá bude slúžiť na odkladanie
jedálenského servisu a prípravu jedál na servírovanie. Veľmi sa
tešíme kuchynskej linke, ktorú sme dostali ako dar do obnovených priestorov od Mareka Šilhavíka. Ďakujeme veľmi pekne a
veríme, že nám všetkým bude dlho slúžiť.
Matúš Hlozák
vedúci DK Palárikovo

Obecná polícia informuje
Chceli by sme popriať všetkým občanom Palárikova do nového
roku 2021 všetko dobré, hlavne veľa zdravia a úspechov, či už v
pracovnom alebo v súkromnom živote.
Ako po minulé roky, aj teraz vás chceme sčasti informovať o
správe o činnosti Obecnej polície za rok 2020.
Obecná polícia pozostávala v roku 2020 z dvoch príslušníkov.
Obecná polícia je v zmysle zákona č.564/1991 Zb., poriadkový
útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, taktiež sa riadi zákonom SNR č.372/90 Zb. Toho času používa služobné motorové vozidlo zn. Škoda Fabia, NZ-278DI, využíva 30 kamier a fotopasce, ktoré sú umiestnené v rôznych lokalitách obce, internetovú sieť, mobilný telefón a digitálny fotoaparát.
Ku dňu 31.12.2020 Obecná polícia evidovala osemdesiat udalostí. Z 80 udalostí bolo: 36 udalostí riešených podaním informácií občanom, nejednalo sa o žiadne protiprávne konanie,16
spracovaných bežných písomností, 20 priestupkov, 8 iných udalostí so súčinnosťou ORPZ Nové Zámky.
Z 20 evidovaných priestupkov bolo 9 vyhľadaných. Išlo zväčša
o priestupky vo verejnom poriadku, priestupky na úseku držania
a chovu psov, priestupky na úseku podnikania a priestupky na
úseku cestnej premávky. Sedem priestupkov bolo objasnených,
išlo o priestupky na úseku držania a chovu psov, proti majetku a
priestupky vo verejnom poriadku.
Dva priestupky boli uložené v zmysle Zák.č.372/90 Zb., 1
priestupok bol predložený v zmysle Zák.č.372/90 Zb. a 1 priestupok bol odovzdaný na inú súčasť v zmysle zák.č.372/90 Zb..
Na záver chceme poďakovať občanom, ktorí prispeli k objasňovaniu priestupkov a trestných vecí za rok 2020.
Martin Šátek
Náčelník Obecnej polície Palárikovo
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NARODILI SA
Tomáš Valášek
Tobias Peszeki
Damian Garaj
Lenka Dančová
Emir Stojka
Ján Židulják
Tomáš Jurík

Ema Zálešáková
Marián Beňo
Samuel Tokár
Patrik Hatina
Sebastián Kotlár
Dorotka Chybová

ROZLÚČILI SME SA
Natália Michálková
Ján Kollár
Ivan Tomšík
Peter Valašek
Július Kovács
Jozef Režňák
Anna Šutková
Vlasta Šarkániová
Helena Bábinová
Alžbeta Borková
Michal Hurban

Daniela Hlozáková
Anna Vácziová
Ondrej Zálešák
Ján Hložek
Karol Garaj
Alžbeta Dojčánová
Jaroslav Mikla
Michal Illéš
Miloslav Pálka
Verona Barusová
Mária Viteková, matrikárka

Život s koronavírusom

• Keď sa asi pred rokom objavili v médiách prvé správy o rozširujúcom sa koronavíruse, asi nikto z nás netušil, ako radikálne sa zmení
náš život. Zo dňa na deň zostali zatvorené školy, obchody, kostoly,
divadlá, kiná či reštaurácie. Kultúrny a spoločenský život sa zastavil.
Ľudia – spoločenské tvory – museli odrazu zostať v izolácii. Na tom
by možno nič nebolo, keby to všetko netrvalo tak dlho...
Rúško, odstup, ruky, vetranie – to sú asi v poslednom období
najviac skloňované slová. Mnohým z nás už možno znejú nepríjemne, ale kto na vlastnej koži okúsil nevyspytateľnosť a zákernosť vírusu Covid 19, isto uzná, že opatrenia majú svoj zmysel.
U nás doma sme sa koronavírusom postupne nakazili všetci.
Nevieme kde, pretože sme sa usilovali dodržiavať všetky opatrenia. Covid sa u každého z nás prejavil inak. Najnepríjemnejší
priebeh choroby sprevádzali dlhotrvajúce vysoké horúčky, následne kašeľ, slabosť a únava, ktoré trvajú až dodnes – pomaly
dva mesiace od prvých príznakov. V tom ľahšom prípade to boli
tiež horúčky spojené so silnou nádchou, kašľom a dlhotrvajúcou
slabosťou. No a ten „najľahší“ priebeh bol u nás spojený len so
zvýšenou teplotou, nádchou, kašľom a stratou chuti a čuchu. Dýchacie ťažkosti sa, našťastie, u nás doma neprejavili.
Život s koronavírusom je veľmi vrtkavý. Jeden deň je lepšie,
iný zasa horšie. V jeden deň sa prejaví jeden príznak, o pár dní
zasa ďalší. Jedno je však isté: kto si myslí, že koronavírus je len
„obyčajná chrípočka“, tak sa veľmi mýli. Je to „neželaný hosť“
do každého jedného domu. No keď nás už navštívi, musíme s
ním dokázať bojovať. A keď tento boj vyhráme a vyzdravieme,
vtedy si uvedomíme skutočné životné hodnoty a začneme sa tešiť
z vecí, ktoré sme doteraz považovali za samozrejmé. Napríklad,
aké krásne je po mesiaci cítiť vôňu teplej kávy a pochutnať si na
chutnom nedeľnom obede...
Vaša spolubčanka
• Na Covid 19 som ochorel ešte na jeseň minulého roku. Ochorenie som dlho podceňoval asi tak ako každý, kto ho nezažil na
vlastnej koži. S prvými príznakmi som si vravel, že to je obyčajné
prechladnutie, ale neskôr to nebolo nič príjemné – nič, s čím by
sa dalo bežne fungovať ako s chrípkou. Môžem povedať, že priebeh som mal našťastie ľahší s miernymi príznakmi a teploty do
38,5 °C odzneli asi po troch či štyroch dňoch, ale únava a bolesti
celého tela, ktoré boli intenzívnejšie ako pri chrípke, pretrvávali
oveľa dlhšie.
Spolubčan...
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História palárikovských hudobných súborov v 20. storočí
• V. časť •
V roku 1984 začala účinkovať nová skupina pod patronátom Základnej požiarnej
ochrany v Palárikove s názvom RYTMIC.
Pri svojom vzniku mala nasledovné obsadenie: Stanistav Učeň – organ, Gabriel
Samuel – basgitara, Erika Karasová –
harmonika, spev, Július Ružička – gitara,
spev, Jozef Kele bicie, spev, Ing. Ľubomír
Michalík – gitara. Skupina RYTMIC zvolila za vedúcu skupiny Eriku Karasovú.
V roku 1984 existovali v Palárikove tri
hudobné súbory schopné účinkovať na
hudobných podujatiach.
Na sklonku roku 1984 znovu nastali
zmeny v zložení hudobných súborov. Z
KRYM-u náhle odišiel Ivan Janáč z Nových Zámkov a na jeho miesto nastúpil
Alexander Ďurica zo skupiny MEDERANKA – METEOR – AKORD. Aj TAURUST
zaznamenal zmeny. Odišiel Milan Hložek
a pribrali dvoch nových členov – Waltera
Kissáryho a Juraja Bencza. V roku 1985
prišlo k ďalším zmenám, v tom roku iba
RYTMIC zostal v pôvodnom obsadení.
Medzi skupinami KRYM a TAURUST
nastali presuny. Walter Kissáry – gitarista
a spevák prešiel do skupiny KRYM, rýchlo sa zapracoval a nahradil Ivana Petráša,
ktorý v tom roku nastúpil na základnú vojenskú službu.
TAURUST za výdatnej finančnej podpory Zväzarmu zlepšil svoju aparatúru a
prijal nového člena Ladislava Krála, saxofonistu zo Šurian. Skupina v tomto obsadení organizovala pod záštitou Zväzarmu
početné zábavy, kde získali zohratosť a
miestnu popularitu. Súbor zmenil svoj
názov na ROXY.

Reklama skupiny KRYM

* * *
KRYM odišiel zo skúšobne z Domu
kultúry a presťahoval sa do neobývaných
priestorov Agrokomplexu Palárikovo, š.
p., kde sa v súčasnosti nachádza reštaurácia Váh. Rýchlo dohnal zameškané a venoval sa obnove aparatúry, rozširovaniu
repertoáru a začleneniu Waltera Kissáryho. KRYM ako prvý prerobil svoju aparatúru na tzv. PA-systém, čo bol predpoklad
držať krok s dobou. Ing. Imrich Szabo kúpil prvý syntetizátor v obci, bola to vtedy
veľká novinka. Ing. Pavol Plesnivý a Walter Kissáry svojimi prenikavými tenormi
brilantne napodobňovali špičkových domácich i zahraničných spevákov. KRYM
po prvýkrát vo svojej histórii rozšíril svoje pôsobenie aj do Bratislavy a získal si
na hudobných podujatiach popularitu, o
čom svedčilo viacero novinových článkov.
* * *
Do roku 1986 vstupovali v Palárikove tri
hudobné súbory. V skupine ROXY nastali
veľké zmeny. Ladislav Král v priebehu niekoľkých mesiacov vymenil väčšinu členov
vrátane vedúceho Ľubomíra Ölveckého.
Vedúcim skupiny sa stal jediný Palárikovčan, Ing. Vladimír Mach. Ostatní členovia
pochádzali zo Šurian, takže v tomto obsadení sa už ťažko dalo hovoriť o domácej
skupine, tým viac, že v Palárikove takmer
ani neúčinkovala. Hudobná skupiny
ROXY zahrala svoju
poslednú zábavu v
marci 1986 a potom
sa definitívne presunula do Šurian.
* * *

RYTMIC pod vedením Eriky Karasovej –
Galbavej zostal v nezmenenom obsadení a
začiatkom roku 1986 zlepšil svoju aparatúru. V máji 1986 prešiel spod patronátu ZO
ZPO pod záštitu ZO Zväzarm Palárikovo.
* * *
KRYM v roku 1986 nezaznamenal žiadne zmeny. Po zohratí sa s Walterom Kissárym nastala stabilná situácia. 9. mája
1986 členovia zostavili a predložili verejnosti Kroniku hudobnej skupiny KRYM,
ktorá v sebe zahŕňala aj históriu ostatných
palárikovských hudieb. Pri otvorení nového Domu kultúry dňa 9. mája 1986 účinkoval KRYM a RYTMIC na zábave spoločne. Obe skupiny predviedli palárikovskej
verejnosti najlepšie ukážky svojej hudobnej produkcie. Bola to dôstojná reprezentácia hudobnej kultúry v Palárikove.
KRYM zaznamenal v roku 1986 dovtedajší
najvyšší rekord v počte odohratých akcií.
* * *
Na sklonku roku 1986 v RYTMIC-u nastali zmeny. Vedúca skupiny Erika Galbavá z rodinných dôvodov odišla z kapely.
V októbri 1986 prijali nového člena Rolanda Zovčáka z Nových Zámkov. Dňa 26.
októbra 1986 sa v novom Dome kultúry
uskutočnila okresná súťaž amatérskych
hudobných skupín, kde skupina RYTMIC
obsadila jedno z dvoch tretích miest.

Pozvánka na I. reprezentačný ples 13. februára 1987 v Hoteli
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Pozvánka na I. reprezentačný ples 13. februára 1987 v Hoteli

* * *
V roku 1987 v Palárikove na hudobných
podujatiach účinkovali dve kapely schopné účinkovať: KRYM pod vedením Ing.
Imricha Szaba a RYTMIC pod vedením
Ing. Ľubomíra Michalíka.
* * *
KRYM zaznamenal viaceré pozitívne
zmeny. Ing. Walter Kissáry dostal do daru
zo zahraničia syntetizátor CASIO a obohatil repertoár dohrávkami, doplnkami
a sólovými prvkami. K stabilnej situácii v
kapele dopomohlo aj vylepšenie aparatúry,
konkrétne obnovenie reproskríň, na čom
mal najväčšiu zásluhu Peter Tomšík. Problémy vznikli v septembri 1987, keď Ing.
Walter Kissáry nastúpil na ročnú vojenskú
službu. Prišlo k výmene hudobníkov, lebo
práve vtedy sa vrátil z vojenčiny bývalý
člen Ivan Petráš. Odchodom Ing. Waltera
Kissáryho KRYM stratil spoľahlivého a výborného člena, ktorý sa zaradil medzi špičkových hudobníkov Palárikova. Poklesla
úroveň vokálnej sekcie skupiny a KRYM sa
dostal do krátkodobej stagnácie.
* * *
Ivan Petráš dva roky účinkoval vo
vojenskom súbore SPOJÁR vo Zvolene. Pokračoval v tvorbe piesní a počas
dvoch rokov úspešne absolvoval viacero

Reklama skupiny KRYM v roku 1985

súťaží ASUT, kde sa so svojimi piesňami
umiestňoval na prvých, resp. popredných
miestach. Hoci prechodné obdobie október – november 1987 bolo ťažké, Ivan
Petráš svoje piesne zaradil do repertoáru
skupiny KRYM a skupina si znovu získala
priazeň mládeže Palárikova.
* * *
Ďalšie zmeny nastali v decembri 1987, keď
odišiel bubeník Alexander Ďurica a vrátil sa
Ľubomír Szabo, ktorý v skupine účinkoval
v rokoch 1978 – 1983. KRYM tieto zmeny
robil ako vždy „za pochodu“ a aj keď spomínané zmeny boli prísľubom pre budúcnosť,
priniesli zároveň dočasnú stagnáciu.
V roku 1987 nastali zmeny aj v RYTMIC-u. Erika Galbavá po materskej dovolenke nastúpila na svoje miesto a Ing.
Ľubomír Michalík zanechal hudobné
účinkovanie. Skupina znovu prijala gitaristu Tibora Cselku z Nových Zámkov.
Vedúcou skupiny zostala Erika Galbavá.
Hudobné súbory KRYM a RYTMIC
urobili v novembri 1987 prehrávky a dostali povolenie účinkovať ďalšie dva roky.
* * *
KRYM a RYTMIC účinkovali aj v roku
1988. Tento rok bol charakteristický veľkou plesovou sezónou. Začiatkom roku
mnohé spoločenské organizácie usporia-

Svadba v kaštieli. Hore zľava: Ing. Walter Kissáry, Ivan Petráš, Ivan Janáč.
Dolu zľava: Ing. Pavol Plesnivý, Ing. Imrich Szabó, Peter Tomšík
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dali plesy, na ktorých sa hojne zúčastňovalo obyvateľstvo obce. Veľkú zásluhu na
tom mali nové a moderné priestory nového Domu kultúry na Poštovej ulici.
Na plesoch hral väčšinou KRYM. Ťažkosti po výmene hudobníkov Ľubomíra
Szaba a Ivana Petráša sa čoskoro vyriešili.
Hudobná skupina rýchlo získala zohratosť, tým viac, že obaja prijatí členovia
boli vlastne „staronoví“. V kapele nastala
stabilná situácia.
Skupina RYTMIC zápasila s ťažkosťami, ktoré sa vyhrotili koncom I. polroku
a vyriešili sa odchodom Rolanda Zofčáka a Tibora Cselku z Nových Zámkov a
taktiež aj vedúcej skupiny Eriky Galbavej.
Odchodom vedúcej by teoreticky skupina
mala prestať existovať až do nových prehrávok (také boli pravidlá), ale zostávajúci
členovia kapely Stanislav Učeň – klávesové nástroje, Július Ružička – spev, Gabriel
Samuel – basgitara a Jozef Kele – bicie,
spev, sa nevzdali a prijali znova gitaristu
Ing. Ľubomíra Michalíka. Do kapely sa
vrátila sa aj vedúca skupiny Erika Galbavá. RYTMIC po roku 1988 organizačne
prestal patriť pod Zväzarm. Zmenu zriaďovateľa na prelome rokov 1988/1989 kapela ešte nemala vyriešenú.
Hudobná skupina KRYM zaznamenala

Na svadbe v Dome kultúry.
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Skupina KRYM na hudobnej produkcii v Hoteli

v roku 1988 opäť rekordný počet odohratých hudobných produkcií. Posledná výmena členov na konci roku 1987 len čiastočne vyriešila nahromadené problémy a
nedostatky. Úroveň rytmickej sekcie prijatím Ľubomíra Szaba sa zvýšila, ale vokálna sekcia nebola po odchode Ing. Waltera Kissáryho na požadovanej úrovni.
Riešením daného stavu bol odchod Ivana
Petráša a prijatie Ing. Waltera Kissáryho
späť do skupiny.

ZO ŽIVOTA OBCE
Rok 1988 z hľadiska vývoja hudobnej
kultúry v obci možno charakterizovať
ako úpadkový. Mládež obce dávala prednosť reprodukovanej hudbe a pomaly sa
strácal kontakt obecenstva a miestnych
hudobných skupín. Ročníky strednej a
staršej generácie boli ešte pod vplyvom
tradícií vytváraných miestnymi hudobnými súbormi ale najmladšia generácia tieto
tradície už neprijímala, vlastné nemala a
ani ich nevytvárala. Mládež už nespievala a strácala záujem o tradičnú domácu
hudobnú kultúru. Spontánny spev taký
charakteristický a neopakovateľný v minulosti sa vytratil aj na svadbách.
V období rokov 1989 – 1990 RYTMIC
zmenil zriaďovateľa a na prelome rokov
1988 – 1989 sa presťahoval sa do jednej
z miestností nového Domu kultúry, kde
mali vyhradené dni a hodiny na nácvik.
Vedúcou skupiny zostala Erika Galbavá,
členmi boli Jozef Kele – bicie, Ing. Ľubomír Michalík – gitara, Gabriel Samuel –
basgitara, Stanislav Učeň – klávesy, Július
Ružička – gitara, spev.
Hudobná skupina KRYM zostala pod
patronátom ZV ROH Agrokomplex, n.
p., ktorý zmenil názov na ZV ROH Štátny
majetok, š. p. Palárikovo. Počet členov bol
už tradične päť, obsadenie sa nezmenilo.

NAŠE NOVINY

V popredí druhá zľava: Danka Mičeková

Pribudol nový klávesový nástroj YAMAHA za 41 000 Kčs, na ktorom hrali Ing.
Imrich Szabo a Ing. Walter Kissáry. Kvalita aparatúry sa nezmenila i keď bol zakúpený nový mixážny pult.
Rok 1989 v oboch skupinách možno
charakterizovať ako rok chorôb a stagnácie. V RYTMIC-u mal veľké zdravotné
problémy s dlhodobou hospitalizáciou
Stanislav Učeň, jeden z kľúčových hudob-

Skupina KRYM na svadbe v Hoteli.
Zľava: Peter Tomšík, Ing. Imrich Szabó, Ing. Pavol Plesnivý, Ivan Janáč, Ivan Petráš

Zľava: Ing. Imrich Szabó, Ivan Petráš, Ing. Pavol Plesnivý, Ivan Janáč, Peter Tomšík

Folklórny prvok v hudobnej produkcii skupiny KRYM.
Zľava: Ing. Pavol Plesnivý, Erika Galbavá, Ing. Imrich Szabó

Skupina KRYM na hudobnej produkcii v Hoteli.
Zľava: Peter Tomšík, Ľubomír Szabó, Ing. Pavol Plesnivý, Jozef Kele, Ing. Imrich Szabó
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níkov. Jeho odchod z kapely prebiehal postupne a začiatkom roka 1990 definitívne
skončil svoje hudobné účinkovanie. RYTMIC i keď v oslabenom zložení, pokračoval ďalej, ale hrali iba sporadicky, najmä
na svadbách mimo Palárikova.
V skupine KRYM bola situácia iba o
niečo lepšia. Začiatkom apríla dlhodobo
ochorel Ľubomír Szabo a bola nutnosť
dočasne ho nahradiť Alexandrom Ďuricom, bývalým členom skupiny. Niekoľkomesačný výpadok, našťastie, nespôsobil
väčšie otrasy. Hudba pokračovala ďalej a

v októbri 1989 Ľubomír Szabo znova nastúpil na svoje miesto. Treba poznamenať,
že Ing. Walter Kissáry dobre zvládol moderný štýl hrania na syntetizátore a repertoár skupiny obohatil novými prvkami.
Bol to jednoznačne pozitívny krok vpred
napriek tomu, že obecenstvo na svadbách,
kde KRYM vtedy najčastejšie hral, si žiadalo väčšinou ľudovky.
Pre celkový vývoj hudobnej kultúry v
tomto období bolo charakteristické, že v
Palárikove sa skončila éra zábav. Mládež
obce sa orientovala väčšinou na reprodu-
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kovanú hudbu a RYTMIC i KRYM hrali už veľmi málo klasických zábav. Malo
to viac príčin. Snáď to bola neschopnosť
a neochota spoločenských organizácií
usporadúvať zábavy, veľkú rolu tu zohrala
snaha za každú cenu na zábavách zarobiť
a v neposlednej miere i apatia a letargia
miestneho obyvateľstva, a azda aj to, že
hudobné skupiny v záplave stále novších
skladieb v tejto dobe iba ťažko držali krok
s turbulentne sa meniacou dobou.
Ing. Imrich Szabó

KAŠTIEĽSKE NOVINKY

Priatelia, začiatok nového roka sa nesie
aj v analyzovaní roka minulého a v stanovení nových cieľov a výziev. Pandémia
nás pribrzdila, no rozhodne nezastavila,
veď posúďte sami.
Svadby, oslavy, ubytovanie, firemné
podujatia, kultúrne podujatia, prehliadky kaštieľa, prevádzka kaštieľa alebo iné
príležitostné udalosti. Všetky tieto služby
kaštieľ Palárikovo poskytuje, pre viac informácií nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na:
Tel. č.: +421 905 425 305, alebo prostredníctvom e-mailu:
kastiel.palarikovo@lesy.sk
V dnešnom článku sme pre vás vybrali
TOP 10 udalostí roku 2020:
1. SVADBY – služby so svadbou súvisiace sú naším primárnym produktom
2. PLES – novinka roku 2020, z ktorej
plánujeme spraviť pravidelnú udalosť
3. UBYTOVANIE – spustenie programu
pravidelného ubytovania
4. PRACOVNÁ PORADA – COVID OBDOBIE – uskutočniteľné za dodržania
prísnych bezpečnostných opatrení v
súlade s platnými pravidlami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ)
5. LETNÁ TERASA - fungujúca prostredníctvom výdajného okienka
6. KONCERT – COVID OBDOBIE uskutočniteľné za dodržania prísnych
bezpečnostných opatrení v súlade s
platnými pravidlami Úradu verejného

zdravotníctva (ÚVZ)
7. SVADOBNÉ OCHUTNÁVKY - v súkromnej jedálni v rámci apartmánu
8. PREZENTÁCIA kaštieľa Palárikovo na
rôznych veľtrhoch
9. PREHLIADKY KAŠTIEĽA
10. NATÁČANIE SERIÁLU - za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení
v súlade s platnými pravidlami Úradu
verejného zdravotníctva (ÚVZ)
Všetko zlé je na niečo dobré – súčasnú
situáciu využívame na zlepšovanie už
existujúcich služieb a údržbu, skrášlenie
interiéru kaštieľa.
Pripravujeme pre vás množstvo noviniek.
Jednou z nich bude spustenie prehliadok
vodárenskej veže či obohatenie už existujú-

cich prehliadok kaštieľa. Prehliadky budú v
jeden deň tak, aby ste svoj deň využili naplno a mohli navštíviť obe miesta.
Prehliadky kaštieľa sú plánované v sobotu o 10:00 hod., prehliadky vodárenskej veže o 11:00 hod. Sezónu prehliadok plánujeme spustiť 01.05.2021 Dňom
otvorených dverí, samozrejme, pokiaľ to
epidemiologická situácia dovolí. Sezóna
prehliadok sa uzavrie koncom septembra
koncertom klasickej hudby – termín tohto podujatia upresníme v priebehu roka.
Kalendár akcií či novinky z prostredia
kaštieľa viete odoberať aj formou e-mailu.
Stačí, ak sa nám ozvete na e-mail:
kastiel.palarikovo@lesy.sk a my vám budeme pravidelne zasielať novinky z prostredia kaštieľa. Všetko aktuálne nájdete
aj na našej facebookovej stránke: Kaštieľ
Palárikovo, a čoskoro aj na vylepšenej
web stránke: www.palarikovo.lesy.sk.
Záverom by sme vám chceli popriať
hlavne pevné zdravie a veľa pozitívnej
energie.
S pozdravom
Váš kaštieľ
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Dňa 28. 1. 2021 veliteľ DHZ
Milan Garaj predniesol na
zasadnutí obecného zastupiteľstva správu o činnosti
DHZ a DHZO za kalendárny
rok 2020. Starostka obce Mgr.
Ľubica Karasová poďakovala

hasičom za ich prácu a Milanovi Garajovi za jeho 22 ročnú
prácu veliteľa dobrovoľných
hasičov. Zároveň bol na zasadnutí schválený nový požiarny
poriadok obce.
Tomáš Slivoň

• HASIČI •

Prvým zásahom v roku
2021 bolo odstránenie osieho
hniezda z povale rodinného
domu. Pri zásahu bol použitý
ochranný oblek proti bodavému hmyzu. Zásah vykonali
dvaja členovia DHZO. V januári bolo skontrolované a
preštartované hasičské vybavenie a absolvovaná aj kondičná

jazda na zásahovom vozidle.
Našich dobrovoľných hasičov
ste stretávali aj na mobilných
odberových miestach, kde sme
vykonávali dezinfekciu priestorov a pomáhali pri organizácii
celého priebehu testovania.
Naďalej pokračujeme v zbieraní materiálov pre vydanie knihy
o histórii hasičstva v našej obci.

Aj v ťažkých časoch si treba

zachovať úsmev na tvári

V týchto dňoch, či mesiacoch, keď platia značné obmedzenia v našej spoločnosti, si seniori navzájom odovzdávajú
informácie o tom, ako sa im ťažko prežívajú tieto dni. Z času
na čas sa stretneme v potravinách, či na pošte alebo u lekára.
Je povzbudzujúce, že mnoho z nás objavilo krásy nášho parku
a využíva ho na pravidelné zdravotné prechádzky. Častejšie si
navzájom zatelefonujeme, aby sme sa porozprávali, navzájom
sa povzbudili v tejto covidovej dobe. Aj v ťažkých časoch si
treba zachovať úsmev na tvári. Toto je ťažká skúška života, akú
si nikto určite neželal a ani si nevedel predstaviť.
Lockdown pretrváva a najnovšie začal platiť upravený covid
automat. Deti po dlhej dobe opäť vyštartovali do školy – otázka
však znie: Na ako dlho?
Začalo sa s vakcináciou, aj naši najstarší seniori už hlásia
svoje prvé skúsenosti po zaočkovaní. Chceme všetci veriť, že
je to cesta, ktorou sa postupne obmedzí šírenie pandémie.
Pokračujeme však aj naďalej v dodržiavaní ochranných

opatrení: nosením rúška, dôslednou hygienou rúk a nepopulárnou sociálnou izoláciou. Touto cestou vyslovujem v mene
seniorov poďakovanie pani starostke za bezplatne poskytnuté a doručené ochranné respirátory na viacnásobné použitie
pre občanov nad 65 rokov.
Stále ešte kraľuje zima, fašiangové zábavy sa nekonajú, môžeme iba spomínať. Ale počas dňa treba niečo robiť, niečím
zmysluplným naplniť tento čas. Niekto sa pripravuje, ako
v tomto roku bude pracovať v záhrade, ostrihá stromy či vinič.
V seniorskom veku si myslíme, že treba neustále niečo robiť,
ako napríklad seniorky sa venujú vyšívaniu, háčkovaniu, štrikovaniu, možno maľovaniu. Ale sú i ďalšie zaujímavé aktivity,
ktorým sa venujú: pečú, varia dobroty pre celú rodinu, možno
fotografujú alebo čítajú zaujímavú literatúru a o poznatky sa
radi podelia s ostatnými priateľmi.
Trápia nás zlé dni, v duchu si ale stále opakujme, že prídu aj
tie lepšie. Keď sa postupne vrátime do normálu, v čo osobne
verím, spoločne pripravíme výstavu prác, ktoré sme vytvorili
počas tejto nezvyčajnej krízy.
Alžbeta Jankulárová,
predseda ZO JDS Palárikovo
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» Mederská gazdinka varí «
Mrkvová nátierka s vajcami

- suroviny: 200 g surová mrkva, 200 g tvaroh, 80 g tuk, 2 ks natvrdo uvarené vajcia, pažítka soľ,
- postup prípravy: tvaroh, tuk, soľ a pokrájanú pažítku dohladka
vymiešame. Vajcia nadrobno posekáme. Mrkvu postrúhame
na jemnom strúhadle a spolu s vajcami vmiešame do tvarohovej hmoty.

- postup prípravy: v hlbšej miske zmiešame pomleté mäso s
mliekom a polovicou postrúhaného syra. Zmes ochutíme soľou, vegetou a korením, dobre zmiešame a zakryté odložíme
na niekoľko hodín do chladu. Na Flore opražíme nadrobno
pokrájanú cibuľu, pridáme očistené a pokrájané huby, podusíme. Vajcia rozmiešame so soľou, vylejeme na huby a urobíme
praženicu. Na kus alobalu rozložíme mäsovú hmotu. Natrieme
ju plnkou, poukladáme hrášok a kapiu. Roládu zvinieme do
alobalu, uzavrieme ho, dáme na pomastený pekáč, podlejeme
a upečieme. Pred dokončením alobal otvoríme, roládu posypeme syrom a dáme zapiecť.

Ťahaná tvarohová štrúdľa

Biela zeleninová polievka

- suroviny: 80 g zelený hrášok, 1 ks menší kaleráb, 1 ks menší
pór, 1 navŕšená PL hladká múka, 200 ml mlieko, 1 kocka masox, olej, soľ, 3 PL detská krupica, 1 ks vajce, 1 PL olej, mleté
čierne korenie, štipka prášku do pečiva, petržlenová vňať,
- postup prípravy: do hrnca dáme lyžicu oleja, hrášok a kaleráb
pokrájaný na kocky. Chvíľu dusíme, podlejeme vodou a varíme do zmäknutia. Pred dokončením pridáme pór pokrájaný
na kolieska. Z 1 lyžice oleja a múky pripravíme bledú zápražku,
povaríme ju s mliekom a vlejeme do zeleninového základu. Pridáme masoxovú kocku, dosolíme, dolejeme vodu (do jedného
litra) a chvíľu povaríme. V miske rozmiešame vajce s olejom a
krupicou. Pridáme prášok do pečiva, soľ, korenie a posekanú
petržlenovú vňať. Lyžičkou naberáme malé kôpky a zavárame
ich do mierne vriacej polievky.

Roláda s hubami
- suroviny: 750 g mleté mäso, 250 ml mlieko, 100 g údený syr,
soľ, vegeta, mleté biele korenie,
- plnka: 4 ks vajcia, flora, 1 ks cibuľa, 15 g hliva alebo šampiňóny,
kapia, sterilizovaný hrášok,

- suroviny: 300 g hladká múka špeciál, 2 ks vajce, 125 g maslo,
jemná strúhanka, olej, ocot, soľ, práškový cukor,
- plnka: 1 kg tvaroh, 3 ks vajce, 250 g kryštálový cukor, 1 balíček
hrozienok, citrónová kôra,
- postup prípravy: k múke pridáme 150 ml vlažnej vody, 1 vajce,
2 lyžice oleja, štipku soli, pár kvapiek octu a vymiesime cesto,
ktoré potom vypracujeme hádzaním o drevenú dosku. Hádžeme tak dlho, kým je úplne hladké a ruka ostáva čistá. Potom
ho zabalíme do olejom natretej mikroténovej fólie a necháme
na teplom mieste 20 – 25 minút odležať. Na stôl dáme starší
čistý obrus a posypeme ho hladkou múkou. Cesto položíme
do stredu, zľahka ho rozvaľkáme, potrieme olejom a začneme od stredu rukami vyťahovať, aby bolo čo najtenšie. Cesto
pokropíme roztopeným (nie horúcim) maslom a posypeme
strúhankou. Tvaroh vymiešame s vajcami, vanilínovým cukrom a pridáme umyté hrozienka. Plnku kladieme na šírku asi
20 cm po dlhšej strane cesta. Posypeme ju kryštálovým cukrom, trochou postrúhanej citrónovej kôry a polejeme zvyškom
roztopeného masla. Okraj cesta prehneme cez plnku a štrúdľu zavinieme tak, že obrus na strane plnky opatrne dvíhame.
Štrúdľu preložíme na vymastený plech, stočíme ju do tvaru U
a potrieme rozšľahaným vajcom. Plech dáme do vyhriatej rúry,
po 5 minútach teplotu znížime a štrúdľu dopečieme dozlatista.
Hotovú štrúdľu potrieme olejom a po vychladnutí posypeme
práškovým cukrom.
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Múčniky p. Sedláčka ● Sviatočné rýchle krémové rezy ●

Budeme potrebovať
nasledovné ingrediencie:
Cesto:

• 4 vajcia
• 24 gramov práškového cukru
• 10 g kakaového prášku
• 60 ml oleja
• 3 dl mlieka
• 40 g múky (hladkej)
• 1 balenie (10 g), prášok do
pečiva

Krém:

• 7 dl smotany
• 7 g cukru
• 15 g tmavej čokolády
• 1 čajová lyžička vanilkového
extraktu
• 1 lyžica rumu

Poleva:

• 15 g tmavej čokolády
• 1-2 lyžice oleja

Takto budeme v recepte postupovať:

• Celé vajcia dôkladne zmiešame s cukrom a kakaovým práškom.
Pridáme olej, mlieko a nakoniec múku, a premiešame.
• Potom rozdelíme cesto a pečieme rozdelené na dva plechy na
180 stupňov v rúre, plechy vyložené papierom na pečenie.
• Zmiešame prísady na krém a vyšľaháme do peny.

Jasličková 2020 online
Na naše pandemické Vianoce už iba spomíname, no krásne veci a udalosti si treba pripomínať stále. Jednou z nich
bola i tohtoročná Jasličková
slávnosť, ktorá sa v normálnom režime nemohla uskutočniť, tak sa jej každoroční organizátori rozhodli, že využijú aj
internet. Začiatkom decembra slovo dalo slovo a zopár
detí si vzalo texty, naučilo sa
ich, tí mladší si ich precvičili
v škole s pani učiteľkou Slávkou, tí starší cez Skype s pani
učiteľkou Dankou. Pastieri s
Máriou a Jozefom a maličkým
Ježiškom potom nahrali tradičné scénky o narodení Božieho Syna a 4 ročné obdobia

s malým Tomáškom nahrali
rozhovory s krásnymi scenériami v pozadí cez internet.
Svojím hlasom doplnil zvukové nahrávky aj Štefan Horváth
a takto za technickej pomoci
Matúša Hlozáka, Pavla Révaya
vzniklo netradičné dielo, aby
potešilo všetkých ľudí dobrej
vôle, ktorí chcú mať Ježiškovo
svetlo stále v srdciach.
Ak ste ešte nestihli pozrieť
našu netradičnú Jasličkovú
slávnosť 2020, stále je v ponuke na youtube:
https://www.youtube.com/
watch?v=wMH9rZAgbO8
Podieľali sa na nej malí herci:
Ježiško: Richard Naď
Mária: Adela Naďová

• Rozpustíme čokoládu a pridávame za stáleho miešania do peny.
• Do formy vložíme jednu vrstvu cesta a pokryjeme vrstvou
krému, prikryjeme druhým cestom.
• Rozpustíme čokoládu a zmiešame ju s olejom, vzniknutú zmes
nalejeme na povrch torty.
• Necháme stuhnúť v chladničke a potom nakrájame na plátky
a podávame
Jozef: Marek Galbavý
Tomáško: Nicolas Morvay
Ročné obdobia: Zoja Kollárová, Adela Židuljáková, Laura
Szabóová, Paulína Jankechová
Anjeli: Terézia Hrubá, Sofia

Klimajová, Paulína Drgonová,
Karolína Drgonová
Pastieri: Christián Remenár,
Radim Rusnák, Sebastian Ježo,
Daniel Lajda
Slavomíra Slivoňová
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Kúpim odznak s erbom obce Palárikovo,
alebo ho vymením za iné odznaky.
Volajte na tel. 0908 297 334,
alebo ponuku zašlite na email:
i.miskolci@centrum.sk.
Vopred veľmi pekne ďakujem
za ústretovosť.
S pozdravom a za krajší život
Igor Miškolci
emeritný starosta obce Alekšince

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Naučiť sa otvoriť srdce, podeliť sa, potešiť tých, ktorí sú na tom
horšie ako my, prejaviť ľudskosť... To bol zámer nášho triedneho projektu. Sme hrdé na naše deti a ich rodiny. Hrdé na to, že
sme ešte stále ľuďmi, ktorí myslia aj na iných. Žiaci 4. B triedy
so svojimi blízkymi naplnili krabičky, vyrobili krásne pozdravy,
ktoré naplnili hrejivými slovami. Nakoľko žijeme v dobe plnej
obmedzení, darčeky ukryté v obyčajnej krabici od topánok sme
odovzdali pre deduškov a babičky v domove Jesienka v Šuranoch
iba na prahu ich terajšieho domova.
Týmto sme im všetci z celého srdca zavinšovali pokojné vianočné sviatky.
Janka Šutková, Janka Mrázová a žiaci 4. B triedy s rodinami
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Červený deň
Červená farba je farba energie, tepla, lásky a sily. V živote môžeme pozorovať červenú farbu v prírode, móde, dizajne, jedle,
vo vesmíre...
15. februára si vyskúšali žiaci 4. B projektový „Červený deň“.
A ten je potrebné prežiť všetkými zmyslami. Zrakom, čuchom,
chuťou, hudbou i poznaním nových tém, ktoré súviseli s červenou farbou. Žiaci pracovali na témach – Kvapka krvi, Jahoda,
Červená vo svete módy, Mars - červená planéta, Červené odrody
jabĺk, Červená zelenina a ovocie ...
Počítali sme červené oblečenie a doplnky, v čom vyhrala Vikinka Mitrová, naučili sme sa ľudovú pieseň o červenom víne a nevernej galánečke, chytali sme základné polkové kroky, koštovali
sme červené biojablká, pili malinový kokteil a pracovali na našich projektoch. Bolo to výživné. Tešíme sa na ďalšie farebné dni.
Janka Šutková a žiaci zo 4. B

Úspešný matematik
Adam Klučka
Tesne pred Vianocami a vianočnými prázdninami sa
stihlo uskutočniť školské kolo tradičnej matematickej súťaže - Matematickej olympiády. V tomto pandemickom čase
organizátori opäť využili internet a žiaci riešili školské kolá
online formou. Z 5.B postúpil Adam Klučka, ktorý automaticky postúpil do okresného kola. To sa uskutočnilo dňa
27. januára 2021. Adam vynikajúco reprezentoval našu
školu, pretože patril medzi najlepších – s počtom bodov
16, len so stratou dvoch bodov na víťaza sa umiestnil na
vynikajúcom 4. mieste z celkového počtu žiakov 36, z čoho
bolo 27 úspešných riešiteľov. Adamovi gratulujeme a prajeme naďalej veľa úspešných olympiád!
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Klubové podujatia ŠKD ŠIKOVNÍCI od začiatku roka 2021 sú počas
pandémie predovšetkým zamerané
na individuálne výchovné aktivity.
I keď súčasná situácia s pandémiou
COVID-19 nie je priaznivá, v klube sa snažím spríjemniť deťom čas
strávený po vyučovaní rozmanitými
činnosťami.
Máme rôzne aktivity, ktoré sú zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, rozvoj matematických a
jazykových znalostí, venujeme sa
vzdelávacím a náučným aktivitám,
deti zaujímajú všetky aktivity spojené s využívaním interaktívnej tabule,
rôzne didaktické a náučné hry a samozrejme naše tvorivé dielne- zima,
Valentín, Fašiangy. Nezabudli sme
ani na KARNEVAL, ktorý deti prežili s ohromnou zábavou a súťažami.
Verím, že takto v zdraví sa budeme
stretávať a užívať si naše spoločné
aktivity s radosťou.
Všetkým prajem hlavne veľa zdravia a pozitívnej energie.
Jarmila Žirková

2. miesto na
BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDE
a úspech na
DEJEPISNEJ OLYMPIÁDE
V predchádzajúcich dňoch
sa deviatačke Miške Senkovej
podaril veľký úspech. Získala
druhé miesto na okresnom
kole Biologickej olympiády.
Spomínaná olympiáda má
viacero kategórií a Miška sa
zúčastnila v časti POSTER. Jej
úlohou bolo vypracovať výstižný projekt alebo skôr plagát
o niečom, čo by určite zaujalo
porotu. Vybrala si slaniská,
ktoré sa nachádzajú aj v okolí
Palárikova. A vybrala si dobre, keďže jej projektové dielo
vyhodnotili veľmi pozitívne.
Celkovo získala 49 bodov, čím
si zabezpečila 2. miesto, z kto-

rého postupuje na krajské kolo
olympiády. V ďalšom kole jej
budeme držať palce a dúfať, že
poster zaujme ďalšiu komisiu.
Deviatak Lukáš Karas opäť
bodoval na okresnom kole
Dejepisnej olympiády, ktorá
sa uskutočnila online formou
12.2. 2021. Lukáš sa musel pripravovať z tém, ktoré sa teraz
učia v rámci predmetu dejepis
a z navyše určených tém. Podarilo sa mu obsadiť 10.miesto
a svojím počtom bodov bol zaradený medzi úspešných riešiteľov olympiády.
Slavomíra Slivoňová
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