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„Farma ošípaných Palárikovo - Šándor“
Milí spoluobčania, dovoľte
mi, aby som vás informovala
o najnovších veľmi nepriaznivých udalostiach v našej obci,
týkajúcich sa farmy ošípaných.
Dňa 28.2.2019 Slovenská inšpekcia životného prostredia
v y d a l a integrované povolenie, ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke
„Farma ošípaných Paláriko-

vo - Šándor“ pre prevádzkovateľa AGROVÝKRM a. s.,
Senica. Povolením prevádzky
by prišlo k ohrozeniu zdravia,
pohody, kvality, atraktivity
života, k znehodnoteniu majetku obyvateľov Palárikova a
okolitých obcí.
Obec Palárikovo sa voči
uvedenému rozhodnutiu odvolala. Dňa 15. 4. 2019 sa v
Dome kultúry konalo pracov-

Výročie
oslobodenia obce
Dňa 29.3.2019 sme si pripomenuli 74. výročie oslobodenia
Palárikova vojskami Červenej armády. Pri tejto príležitosti sa
uskutočnil akt kladenia venca k Pomníku obetiam padlým v II.
svetovej vojne, ktorého sa zúčastnili starostka obce, zamestnanci
obecného úradu, zástupcovia DHZ a obyvatelia obce. Starostka
predniesla krátky príhovor, v ktorom upozornila na hrôzy vojny.
Je veľmi dôležité, aby sa hrôzy vojny deťom a mladým ľuďom
pripomínali častejšie ako len na hodinách dejepisu v škole.
Všetkým zúčastneným ďakujeme.
Kristína Slivoňová
prednostka OcÚ

né stretnutie predstaviteľov
NSK, okolitých miest a obcí s
cieľom vyjadriť nesúhlas proti integrovanému povoleniu
prevádzky. Všetci zúčastnení
vyjadrili spoločný nesúhlas s
vydaným integrovaným povolením a tento nesúhlas reprezentuje názor obyvateľov
regiónu. Výsledkom stretnutia
bolo „Vyhlásenie“ všetkých
zúčastnených predstaviteľov, v

ktorom ŽIADAME Inšpekciu
z r u š i ť Rozhodnutie v plnom
rozsahu.
Obec podniká ďalšie dôležité kroky, aby k uvedenej prevádzke neprišlo.
Pozn.: Rozhodnutie IŽP, Odvolanie obce Palárikovo i Vyhlásenie nájdete na webovej
stránke obce.
Starostka obce

Obecné zastupiteľstvo
prijalo nasledovné uznesenia:
- Prevádzkový poriadok detského ihriska v areáli Základnej školy s materskou školou
Karola Strmeňa Palárikovo, na
ulici Jána Amosa Komenského
8.
- Časové plány zasadnutí orgánov obce Palárikovo na I.
polrok 2019.
- Doplnenie plánu činnosti a
previerok hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019.
- Prebytkový rozpočet obce
vrátane rozpočtovej organizácie na rok 2019.
- Súhlasí s uzatvorením Dodatku č. 17 Zmluvy o zriadení
spoločného stavebného úradu
uzatvorenej dňa 26.2.2003
v súlade s doručeným návrhom tak, že Obec Palárikovo
v roku 2019 prispeje na jeho
činnosť sumou 8.379,00 Eur,
tak ako je to uvedené v rozpočte obce na rok 2019.
- Správu o činnosti obecnej
polície Palárikovo za rok 2018
podľa predlohy.
- Výsledky inventarizácie
majetku obce k 31. 12. 2018.
- Súhlasí s investičným zá-

merom po doručení písomného kladného stanoviska príslušného orgánu so vstupom
spoločnosti CONEL, s.r.o.,
Považská 2, Nové Zámky,
IČO: 36 560 456 do priemyselného parku Čiky, Palárikovo a s jeho investičným zámerom prevádzkovať na parcele
o výmere cca 3.000 m2, ktorá
vznikne oddelením z parciel
CKN 4906/22 a 4907/6, k.ú.
Palárikovo, logistické centrum.
- Súhlasí s prevodom pozemkov parcela číslo 4536/50, parcela číslo 4536/51 a schvaľuje
uzatvorenie Kúpnej zmluvy č.
180377-L13.0658.14.0011-KZ
za odplatu vo výške 390,00
Eur so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, Bratislava.
- Schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti na parc. č.
549/47, parc. č. 701/74, parc.
č. 1908/685.
Uznesenia v plnom znení
nájdete na
www.obecpalarikovo.sk
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Palárikovský triedený zber naďalej v centre záujmu

Vo februári zberný dvor
navštívila delegácia poslancov obecného zastupiteľstva z
Veľkých Ulian na čele so starostom obce Ing. Františkom
Gőghom. Obe naše obce sú
počtom obyvateľov zrovnateľné. Účelom ich služobnej
cesty bol záujem o náš systém
triedeného zberu, režim poplatkov, nakladanie so zmesovým odpadom, odpadmi zo
zelene a stavebným odpadom.
V príjemnej priateľskej atmosfére sme si vymenili názory
na rozličné témy komunálneho hospodárstva a pohľady na
spôsoby riešenia rozličných
samosprávnych úloh. Z oboch
strán vyšlo úprimné konštatovanie, že stretnutie bolo užitočné, vzájomne prospešné a
obohacujúce.
Nenápadný, a pritom výnimočný človek
Za svojským imidžom Juraja
s dlhou bradou a ešte dlhšími vlasmi sa skrýva obrovský
ľudský potenciál a prirodzená
inteligencia. Juraj Macák je
jedným z pracovníkov pracujúcich v rámci projektu Národného úradu práce. Bývalý majster Československa v boxe vo

svojej váhovej kategórii, hráč
druhej futbalovej ligy v Nových Zámkoch, úspešný účastník niekoľkých maratónov ešte
stále potichu láme svoje rekordy. Je vyučeným krajčírom, otcom troch detí, mužom, ktorý
vlastnými rukami dokonale
zmodernizoval a prestaval rodinný dom. Pracoval ako šofér.
Bol veľkým pestovateľom a
predajcom zeleniny. Zdravotný stav mu už dlhší čas neumožňoval riadne pracovať na

trvalý pracovný pomer, a teda
bol dlhú dobu bez práce. Do
dôchodku mu chýbalo deväť
mesiacov. Obec mu ponúkla prácu drobných obecných
služieb. Ďury si doslova každú
prácu užíva. Inak to ani nemôže byť, lebo efekt z každého
jeho pracovného úkonu je fantastický. Pre potreby zasadacej
miestnosti zberného dvora
zrenovoval starý nepoužiteľný nábytok úplne jedinečne.
Ožil v ňom maliar, natierač,

obkladač. Zasadil a stará sa o
tzv. „Jurajovu lipovú alej“ pred
areálom budúceho zberného
dvora na Ľudovítove. Je za ním
veľa, veľa bežných prác, ale aj
takých, ktoré vyžadujú kumšt.
Sú vykonané vždy perfektne!
Vidno, že aj medzi tzv. verejno-prospešnými pracovníkmi
sú vzácni a výnimoční ľudia,
ktorí si zaslúžia uznanie a pozornosť. Patrí im obrovská
vďaka!

Vždy perfektne urobené

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NARODILI SA
Jurajova lipová alej

Ivana Návojská
Barbora Orelová
Júlia Rumanovská

Anastázia Lakatos
Leontýna Tatayová
Bibiána Bršelová

UZAVRELI MANŽELSTVO
Peter Reichel – Soňa Jarábeková
Róbert Keleberc – Ing. Martina Mišáková
Marek Antal – Eva Gašparovská

ROZLÚČILI SME SA
Mária Chovancová
Helena Baloghová
Elena Hrubšová
Juraj pri práci

Alexander Lukáč
Michal Arendáš
Terézia Lehotská
Mária Viteková,
matrikárka
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Veľkonočné dielne pre deti
a tvorivé stretnutia pre seniorov
Už niekoľko rokov vytvárame v dome kultúry priestor
na pravidelné stretávanie sa
našich seniorov aj formou
tvorivých popoludní. Tešíme
sa veľkému záujmu o tieto
stretnutia, počas ktorých sa
vzájomne učíme rôznym výtvarným technikám, povymieňame si skúsenosti, recepty,
porozprávame si rôzne životné, ale i humorné príbehy. Veľmi radi medzi sebou privítame
všetkých, ktorí nechcú tráviť
svoj čas osamote a neboja sa
pritom zapojiť do rôznych aktivít. Stretnutia pre seniorov sa

uskutočňujú podľa harmonogramu každú stredu od 13.30
hod. Ak sa časový harmonogram z dôvodu iných podujatí presúva na iný deň, upovedomíme občanov reláciou v
miestnom rozhlase.
Tematicky pripravujeme tvorivé dielne aj pre naše deti. 11.
apríla sme v dome kultúry zorganizovali Veľkonočné dielne
pre deti. Deti zo školskej družiny ZŠ Karola Strmeňa v Palárikove mali možnosť vyrobiť
si milé veľkonočné dekorácie.
Ďalšie stretnutie plánujeme
18. apríla o 13.00 hod.

Aj naši najmenší sa zabávali
Prvá marcová sobota patrila v Dome kultúry jednoznačne deťom. Konal sa tradičný Karneval, takže o zábavu nebolo núdze.
Detičky sa mohli dosýta vyšantiť pri rôznych súťažných disciplínach, do ktorých sme aj tentokrát zapojili dospelákov, či už to
boli rodičia, alebo starí rodičia. Karnevalovú atmosféru umocnili
viaceré aspekty. Výborná nálada, farebná výzdoba, rytmické pesničky pre detičky z reprodukcie DJ Bousa a v neposlednom rade
krásne karnevalové masky.

Keď mi to okamžite neprídete zobrať,
hodím to do najbližšieho jarku
Palárikovský triedený zber –
hromada telefonátov, nadávok
a nepríjemnej komunikácie. V
telefóne otázka nespokojného
občana: „Kde je uverejnené, čo
sa vlastne v separáku zbiera?“
Odpoveď: „Každoročne na začiatku roka dostanete do domácností kalendáre zvozov. Na
druhej strane je podrobný popis zbieraných zložiek. Navyše,
pred týždňom sme do domácností rozdávali brožúrky s popisov triedeného zberu.“ Nespokojný občan pokračuje:
„Kto to má čas čítať. Nezobrali
ste mi plášte, bicyklové gumy.
Drevené okná ste pobrali, nechali ste plastové.“ Odpoveď:
„Bicyklové gumy a plášte neberieme. Prepáč – patria do

komunálu. Drevené okná zoberieme. Plastové by Ti pri výmene mala zobrať firma, ktorá
ich mení. PVC okenné rámy
nezbierame. Na zložky, ktoré
nie sú predmetom triedeného
zberu je potrebné odovzdať
žetón na zmesový odpad.
Potom Ti ten odpad vezmeme.“ Nespokojný občan: „Z
druhých dedín pravidelne nosíte bordel.“ Odpoveď: „Čo
tvrdíš, nie je pravda. Všade
vedia pochopiť, čo sa zbiera.
Aj tam nechávame komunál,
ak ho náhodou ľudia pripravia
k zberu.“ Rázna odpoveď nespokojného občana: „Keď mi
to okamžite neprídete zobrať,
hodím to do najbližšieho jarku.“ Koniec. Píp, píp, píp...
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Konštatovanie: Všade sa dohovoríme, len doma veľmi
ťažko. Vskutku sa dlho spamätávame z nášho triedeného
zberu. Nie z titulu množstva,
ale z dôvodu znečistenia. V papieri večne triedime usmrkané
vreckovky, hygienické vložky,
často aj použitý toaletný papier - pod ľudskú úroveň. Triedený zber je zber vytriedených
komodít, nie zber komunálu.
Často volajú nespokojníci:
„Vyložili sme vrecia a zase nám
nič nezobrali!“ A tak okamžite
vyrážame do terénu. Prší! A
napodiv vrecia s materiálom
sú akoby božím zázrakom suché. (Neboli práve pred niekoľkými minútami vyložené?!)

Sú však aj momenty, kedy zistíme, že ste mali pravdu a Vaše
rozhorčenie bolo opodstatnené. Vtedy sa hlboko ospravedlníme, lebo aj zberači sú len
ľudia. Čo je svätá pravda!
Napriek týmto „minivýkyvom“ sme ešte stále slovenská
špička. Musíme sa však naučiť pokojnejšie konať, slušne
pýtať a s pokojom odpovedať.
A hlavne nepodporovať devastačné, krčmové a ničím nepodložené reči. Keby sme túto
prácu nerobili dobre, určite by
sme neboli centrom inšpiratívneho záujmu iných samospráv a environmentálnych
organizácií. A takto to je !!!

verejných akciách v obci. Ku
dňu 31.12.2018 ObP evidovala štyridsaťšesť udalostí riešených podaním informácií
občanom, nešlo o žiadne protiprávne konanie.
Za rok 2018 bolo evidovaných deväť priestupkov, z toho:
päť vyhľadaných priestupkov
– išlo o priestupky na úseku
proti bezpečnosti a plynulosti nad cestnou premávkou,
priestupky na úseku verejného
priestranstva a na úseku držania a chovu psov. Dva objasnené priestupky –priestupky na

Technické služby informujú
Vážení spoluobčania! Iste ste
si všimli, že v našej obci sme v
čase vegetačného pokoja vypilovali staré, choré a vyschnuté
stromy. Tie bolo potrebné čím
skôr odstrániť, lebo z ich strany pretrvávalo nebezpečenstvo
spadnutia. Ide o rôzne druhy
stromov – čerešne, lipy, orechy, brezy a vŕby. Bohužiaľ, za
obeť museli padnúť aj vŕby na
novom cintoríne, ktoré boli
napadnuté drevokaznými hubami, larvami a „ošetrené“
ďatľami. Tie narobili do stromov diery po love, a tak boli
stromy odsúdené na vypílenie.
Konáre a kmene boli práchnivé
a pri silnom vetre nebezpečné.
Ale kde jeden život končí, iný
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Ing. Iveta Markusková

Obecná polícia informuje
Obecná polícia doposiaľ pozostáva z dvoch príslušníkov
a používa služobné motorové
vozidlo Š-Fábia EČ-278DL.
Ako aj po minulé roky počas celého roka 2018 úzko
spolupracovala s hliadkami
OOPZ Nové Zámky, exekútormi, súdmi, kurátorkami,
ako aj obecnými a mestskými
políciami na území SR. ObP
sa počas celého roka zúčastňovala v rámci zabezpečenia
verejného poriadku podľa potreby a príkazu starostu obce
celkovo na tridsiatich piatich
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začína, a tak sme na ich miesto
dosadili pekné guľovité agáty
vrúbľované na kmienku – Agát
biely (Robinia pseudocacacia
Umbraculifera), ktorým do
budúcna ponecháme väčšiu
korunu, aby aspoň trochu nahradili majestátne vŕby. Do
Parku mládeže, ale aj do iných
parčíkov, sme vysadili gaštany
– Pagaštan pleťový (Aesculus x
carnea), vŕby a pár kríkov. Ďalej sme vysadili 1500 dvojročných kvetín do kvetinových záhonov pri Vendelínovi, v kvetináčoch pri pomníkoch, okolo
obecného úradu a pri kostole.
Ešte sme zasadili jeden nádherný strom pred lekárňou
na ul. Hlavnej – Ambrovník
styraxový (Liquidambar styra-

úseku držania a chovu psov a
na úseku verejného priestranstva. Odovzdaný priestupok
– jedenkrát oznámenie týkajúce sa priestupku proti občianskemu spolunažívaniu –
predložený na Okresný úrad
Nové Zámky na prejednanie.
Jedenkrát bol uložený priestupok –išlo o priestupok proti
verejnému priestranstvu. ObP
tak ako v roku 2018, tak i v
roku 2019 bude po obci Palárikovo náhodne rozmiestňovať fotopasce, ktoré budú
hlavne na miestach, kde neprispôsobiví občania vytvárajú
čierne skládky, a tak narúšajú
verejný poriadok. Po odhalení

priestupkov budú títo občania
riešení podľa zákona. Chceli
by sme informovať občanov,
aby v prípade zistenia poškodenia ich majetku alebo krádeže na Železničnej stanici
Palárikovo o udalosti informovali Železničnú políciu, keďže
areál železničnej stanice je v
pôsobnosti Železničnej polície
Nové Zámky. Na záver chceme
poďakovať občanom obce Palárikovo, ktorí sa podieľali na
odhaľovaní priestupkov a inej
trestnej činnosti v obci.

ciflua). Tam počítame do budúcna s odstránením krušpánu, ktorý nám sústavne napáda vijačka krušpánová.
Ako v každej spoločnosti, tak
aj u nás sa nájdu nespratníci a
aj neprajníci, ktorí našu prá-

cu znehodnocujú a kazia. Aj
v tomto prípade niekto zlomil
gaštany a vŕbu, vysadené len
pred mesiacom, ktoré mohli
byť okrasou parku Mládeže.
Nuž, ale nebudú.
Technické služby

Martin Šátek
náčelník ObP Palárikovo

Smutný pohľad na zlomené stromčeky
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Knižnica informuje...
Tak ako v minulých rokoch,
aj tento rok sa mesiac marec
niesol v znamení podujatí,
ktoré boli veľmi úzko späté s
knihou. Pripravili sme rôzne
podujatia pre materskú školu,
základnú školu a špeciálnu základnú školu, deti z družiny...
Spomeniem aspoň niektoré.
Deti z materskej školy ilustrovali rozprávky, čítali sme
si rozprávky, skladali puzzle,

v knižnici si prezreli usporiadanie kníh, aby sa naučili, že
každá kniha má svoju adresu,
preto je potrebné vrátiť knihy
na svoje miesto, lebo majú
značku a to je ich adresa.
Žiaci základnej školy postupne prichádzali do knižnice po
vzájomnej dohode, aby si neprekážali. Ako prví prišli druháci. Pripravila som pre nich
prekvapenie v podobe fixiek

SAMOSPRÁVA
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a výkresov. Zostali prekvapení, lebo očakávali kvíz o knihe
Danka a Janka. Bola som presvedčená, že všetky deti hravo
zvládli čítanie zadanej knihy,
preto som im dala šancu, aby
si precvičili svoju fantáziu a
každé dieťa malo ilustrovať
jednu rozprávku, ktorú čítali v knihe. Spomedzi seba si
vybrali, kto nakreslí titulnú
stranu rozprávky. Po skončení
ilustrovania som všetky práce
zozbierala, dopredu som dala
titulnú stranu, toto som urobila ešte niekoľkokrát a takto
sme spolu vytvorili leporelá
Danka a Janka pre malé deti,
ktoré ešte nevedia čítať.
Prváci tiež prišli do knižnice, zapísali sa za členov knižnice, porozprávali sme sa o
knihách, recitovali sme si básničky, predbiehali sa, kto vie
viac. Takto si pospomínali aj
na také, ktoré sa učili ešte na
začiatku školského roka. Pani
učiteľky boli prekvapené, že si
pamätali básničky zo začiatku
školského roka. Na pamiatku
dostala každá trieda náučnú
knihu, ktorú budú môcť využiť
pani učiteľky pri vyučovaní.
Štvrtáci súťažili z knihy
Junácka pasovačka. Vytvárali
rébusy, v ktorých boli skryté názvy rozprávok. Súťažili
medzi sebou, kto ich vie viac,
predbiehali sa v rýchlom skladaní puzzle, niektorí stihli ilustrovať aj rozprávky. Bolo to

krásne predpoludnie.
Tretiaci mali za úlohu prečítať knihu Trojruža. Žiaci sa
rozdelili do skupín, ich úlohou
bolo spolupracovať, pomáhať
si a navzájom vytvoriť otázky
pre susednú skupinu, ktorá
musela na vytvorené otázky
odpovedať. Otázky sa týkali
rozprávok z knihy Trojruža.
Na záver ilustrovali rozprávky
z danej knihy.
Piataci a šiestaci pri návšteve
knižnice súťažili o Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi, prejavili svoju literárnu tvorivosť,
vytvárali krátke literárne diela,
či už prózu alebo poéziu. Súťažili, kto z nich dokáže napísať
čo najviac názvov rozprávok.
Rozprávky museli byť knižne publikované a nie filmové.
Týmto zadaním sme sa snažili
motivovať deti, aby čítali a boli
hrdé na naše klasické rozprávky, na naše kultúrne dedičstvo,
aby ich zachovávali do budúcna aj napriek vymoženostiam
súčasnej doby.
Sociálne siete ľudia milujú,
od rána do večera sa cez ne
zbližujú.
Na snapchate fotky robím,
denne na ňom filtre mením.
Na istagram pridám príspevok
a k tomu citát ako popisok.
Facebook je najznámejšia sieť,
každý ju dnes bude chcieť.
Cez youtube videá sledujeme,
stále odoberáme a likujeme.

NAŠE NOVINY

PROJEKTY...

V knižnici prebieha projekt
pod názvom Prednášky, besedy a tvorivé dielne. Každý
mesiac je jedno podujatie. V
mesiaci marec sme mali ako
hosťa pozvaného ilustrátora
Mira Regitka, ktorý ilustruje
časopis Fifík. Za celé roky, čo
časopis vychádza, prispel viac
ako 30 000 ilustráciami k jeho
vydaniu. Prezentoval sa svojou
tvorbou, priniesol rôzne ukážky svojej práce. S deťmi, ktoré
navštevujú školské kluby, mal
tvorivé dielne, spolu ilustrovali škriatkov. Svojou šikovnou
rukou nakreslil na pamiatku
do školských klubov ilustráciu
aj s originálnym podpisom,
podpisuje sa so štetcom namočeným do tušu. Toto podujatie

z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Dovoľte mi, aby som vás informovala, že som vypracovala dva projekty. Jeden pod
názvom Renovácia interiéru
knižnice, na výmenu nábytku
v knižnici. Chcela by som, aby
sme vymenili opotrebované regále za nové, vyrobené na mieru. Tým by sa potom zmenilo
aj dispozičné riešenie knižnice,
pribudol by výpožičný pult a
kreslá so stolíkmi. V čitárni by
sme mali nové stoly, stoličky a
zvýšil by sa počet miest v čitárni a vytvoril by sa detský kútik
pre malých čitateľov.
Druhý projekt pod názvom
Akvizícia knižnice sa týka nákupu knižničného fondu, aby
sa skvalitnil a rozšíril fond

Vyhodnotenie regionálnej
výtvarnej súťaže
„Zvieratá v našom lese“
Dom kultúry v Palárikove
je už niekoľko rokov vyhlasovateľom regionálnej súťaže
výtvarných prác žiakov základných škôl na tému Zvieratá v našom lese. Do súťaže sa
zapojilo 162 výtvarných prác z
desiatich základných škôl (ZŠ
s MŠ Maňa, ZŠ Trávnica, ZŠ
Dvory nad Žitavou, ZŠ Moj-

zesovo-Černík, ZŠ Bešeňov,
ZŠ Šurany SNP, ZŠ Zemné, ZŠ
Kolta, ZŠ Tvrdošovce, ZŠ s MŠ
Palárikovo) a DK Palárikovo.
Vyhodnotenie týchto krásnych prác a ocenenie samotných mladých autorov týchto
prác sa konalo v dome kultúry
dňa 10. apríla.

Veľkonočné trhy
Na tohtoročných veľkonočných trhoch, ktoré sa konali
13. apríla v Dome kultúry Palárikovo, boli v ponuke drevené výrobky, veľkonočné dekorácie, bižutéria, kozmetika,
textilné hračky, bytové doplnky, vyrezávané mydlá a mydlové kytice, háčkované výrobky,
maľované kraslice, šité dekorá-
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cie, veľkonočné venčeky, lapače snov, pagáče a trdelníky od
19 predajcov nielen z Palárikova, ale aj z Nesvád, Nových
Zámkov, Veľkého Kýru, Lipovej, Komjatíc, Levíc, Nitry,
Veľkých Loviec a Nového mesta nad Váhom.
Texty a fotografie:
Erika Galbavá

knižnice. Oba projekty som
zaslala na Fond na podporu umenia. Dúfam a verím,
že budeme medzi vybraný-

7

mi projektami, ktoré podporí
Fond z verejných zdrojov.
Mária Slažanská,
vedúca knižnice
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Uplynulo 25 rokov od založenia JDS ZO Palárikovo
Dňa 25.3.2019 sme usporiadali slávnosť pri príležitosti
25. výročia založenia našej
základnej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku.
S radosťou sme medzi nami uvítali našich vzácnych hostí:
Mgr. Ľubicu Karasovú, starostku
našej obce,
Mgr. Annu Oťapkovú, krajskú
predsedníčku JDS ,
Dr. Pavla Drieňovského, podpredsedu krajskej organizácie
JDS,
Máriu Kuklovú, okresnú predsedníčku JDS,
delegáciu mesta Zubří z ČR na
čele s:
Ing. Ľubomírom Vaculínom, starostom mesta Zubří
a Mariou Mizerovou, predsedníčkou Zväzu žien, s ktorými
máme dlhoročnú spoluprácu,
delegáciu z obce Skýcov na čele s:
Mgr. Tomášom Kolembusom,
starostom obce
a Alžbetou Pavkovou, predsedníčkou ZO JDS.
Ďalej sme medzi nami privítali:
pána farára Vdp. Mgr. Juraja
Plutu,
bývalého starostu našej obce Dr.
Bernarda Rošteckého,
pozvaný bol aj Mgr. Jozef Derňár,
ktorý sa však ospravedlnil,
a všetkých členov našej jubilujúcej základnej organizácie JDS.

Slávnostný príhovor predniesla predsedníčka ZO a pokračovala s odovzdaním ocenení zakladajúcim členkám
výboru Helenke Jančárovej,
Irenke Krásnej a Margitke
Jančárovej. Ďakovné listy našej organizácii za účinnú podporu a efektívnu pomoc pri
rozvoji a činnosti JDS počas
rokov pôsobenia vo funkcii
starostu obce odovzdala pre
Karola Bradáča, in memoriam,
a Dr. Bernardovi Rošteckému.
Osobitne poďakovala členkám
tanečného súboru SENIORKA za reprezentovanie organizácie, ale aj obce – Julke
Krajniakovej, Márii Stríčekovej, Gabike Súčovej, Helenke Juríkovej, Milke Backovej,
Kvetke Némethovej, Helenke
Chovanovej, Evičke Fialovej
a tiež vedúcim súboru Nórike
Kodadovej a Erike Galbavej.
Za spoluprácu, za vytváranie
podmienok pre prácu seniorov, za dobré nápady a inováciu poďakovala Marte Révaiovej, vedúcej DK.
K oslavujúcim seniorom sa
veľmi citlivo a dojímavo prihovorila Mgr. Ľubica Karasová, starostka našej obce.
Mgr. Anna Oťapková, predsedníčka krajskej organizácie
vo svojom vystúpení podrobnejšie hovorila o práci v
ústredí JDS a rokovaniach na

úrovni s Ministerstvom práce
a sociálnych vecí, ako i vlády SR k zlepšeniu životných
podmienok seniorov. V závere
odovzdala pamätný list Krajskej organizácie Nitra pre ZO
JDS Palárikovo.
Pani Mária Kuklová, okresná
predsedníčka, predniesla zdravicu a odovzdala ďakovný list
našej ZO za dobrovoľnú a záslužnú prácu v prospech starších ľudí.
Srdečnými slovami o spolupráci sa vyjadril Ing. Ľubomír
Vaculín, starosta mesta Zubří,
a o pokračovaní vzájomnej
spolupráce hovorila pani Majka Mizerová. Vyjadrila presvedčenie, že na jeseň v tomto
roku sa spoločne stretneme v
Zubří. Veľké poďakovanie za
spoluprácu s blahoprajným lis-

tom odovzdala Betka Pavková,
predsedníčka JDS ZO Skýcov.
O kultúrny program sa postarali naše členky z tanečného súboru SENIORKA a žiaci
základnej školy podvedením
Mgr. Slávky Slivoňovej. V
rámci kultúrneho programu
sme si spoločne pozreli krátke video – ako spomienku na
naše spoločné aktivity a zaspievali sme si hymnu palárikovských seniorov. Slávnostný
prípitok predniesol Stanislav
Jurík, po ktorom bolo podané
občerstvenie.
K zatraktívneniu našej slávnosti boli pripravené sprievodné akcie:
Výstava fotografií o podujatiach našej organizácie a výstava ručných prác našich členov,
ktoré boli umiestnené vo foaé
domu kultúry.
Ďakujem všetkým seniorom,
ako aj ďalším spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na
príprave a priebehu slávnosti z
príležitosti 25. výročia založenia JDS ZO Palárikovo.
Alžbeta Jankulárová
Predsedníčka
ZO JDS Palárikovo
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Skýcovská tragédia
15. marca 1945 zaútočili nemecké jednotky tankami a
pancierovými autami na Skýcov zo všetkých strán. Obec
obsadili bez boja. Ľudí, prevažne starcov, ženy a deti, vyhnali a obec podpálili. Muži
boli v partizánskom odboji.
Túto nesmiernu tragédiu si
pravidelne každoročne pripomínajú. 17.3.2019 spoločne
s predstaviteľmi obrany SR,
poslancami NR SR a zástupcami samospráv okolitých obcí

položili veniec k pamätníku
obetiam 1. a 2. svetovej vojny
Mgr. Ľubica Karasová, starostka obce a Alžbeta Jankulárová, za ZO JDS .
Na pamätnej doske pomníka je veľavravný nápis: „Vďaka
večná hrdinom padlým v boji
v časoch poroby – neslobody.
Za krajšiu budúcnosť nás i našich detí, obeť vaša nás zaväzuje a svätí..“
Alžbeta Jankulárová
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Poľovníci zbierali odpad a likvidovali čierne skládky v chotári
Poľovníci z poľovného združenia dňa 23.3.2019 zorganizovali zber smetí a likvidovali
čierne skládky v chotári.
Za pomoci obecného úradu,
ktorý nám poskytol traktor
a veľkokapacitné kontajneri,
sme zbierali odpad, ktorý bol
povynášaný do prírody. Za
štyri hodiny dvadsaťtri ľudí

naplnilo odpadom dva kontajneri rôznym odpadom od
množstva detských plienok až
po sedačku z obývacej izby.
Smutné na tom je, že tieto
čierne skládky vytvárajú niektorí občania našej obce a vôbec si
neuvedomujú nebezpečenstvo
a hrozbu, ktorú predstavujú. Aj
napriek tomu, že obec zabezpe-

čuje vývoz komunálneho odpadu, takýto odpad čoraz častejšie
nachádzame od nezodpovedných obyvateľov na rôznych
miestach v našom katastri.
Je potrebné, aby sa dotyční
zamysleli nad svojou činnosťou
pri nakladaní s odpadom a neznečisťovali zbytočne naše prostredie, najmä ak sú vytvorené

podmienky na zber odpadu.
Treba si však aj uvedomiť, že
to robíme zdarma, lebo nám
na tom záleží, ale likvidáciu a
uloženie odpadu musí uhradiť
obec a v konečnom dôsledku
to zaplatia všetci občania našej
obce kvôli jednotlivcom.
Miroslav Pápeš

Chovateľská prehliadka trofejí spojená s výstavou ulovenej zveri
za rok 2018 v okrese Nové Zámky

Aj tento rok zazneli v kultúrnom dome tóny lesníc na otvorení poľovníckej výstavy trofejí, ktorú organizuje Obvodná
poľovnícka komora v Nových
Zámkoch, PZ Bažant Palárikovo a Obecný úrad v Palárikove. Dňa 9.- 10. 3. 2019 bola
výstava otvorená pre verejnosť.
Svoje trofeje tu prezentovalo
82 poľovníckych spoločností

z celého okresu. Sedem rokov
túto výstavu organizujú naši
poľovníci u nás v Palárikove.
Celkovo bolo vystavených 900
trofejí zo srnca, jeleňa, daniela,
muflóna, diviaka, líšky a jazveca. Z nášho PZ dosiahli trofeje
srnca medailové ohodnotenie,
ktoré ulovili Očadlík Pavol st.
a Barus Stanislav ml.
Počas celého víkendu sa pre-

mietali filmy s poľovníckou
tematikou a poľovníci, i nepoľovníci si mohli u predajcov
zakúpiť rôzne poľovnícke doplnky. Taktiež sa podával guláš
z diviny, ktorý pripravilo PZ a
rod. Juríková z miestnej pizzériie pripravila tatarák
a pečené kolená.
Na záver by som chcel poďakovať vedeniu obce, kul-

túrnemu
domu,
pizzérii
v kultúrnom dome, Matúšovi
Hlozákovi a všetkým, ktorí
nám akýmkoľvek spôsobom
pomohli s organizáciou tejto
výstavy. Dúfam, že o rok zase
všetky poľovnícke cesty povedú do Palárikova.
Miroslav Pápeš
podpredseda Opk Nové Zámky
predseda Pz Palárikovo
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Hospic nie je len budova
„Kým máme čas, usilujeme
sa robiť dobro.“ V duchu týchto slov sa nesie aj prevádzka
Hospicu Sv. Františka z Assisi
v Palárikove. Základný kameň
bol posvätený pápežom Jánom
Pavlom II. dňa 14 .9. 2003
a výstavba bola ukončená v
marci 2007.
Hospic sa delí na dve oddelenia: zdravotnícke zariadenie
na prvom poschodí a špecializované sociálne zariadenie na
druhom poschodí.
Hoci je pobyt niektorých pacientov odkázaný na odbornú
starostlivosť, títo ľudia chodia
s úsmevom na tvári. Ich deň
pozostáva z ranného budíčka,
ktorý nie je časovo ohraničený
a krátkej rozcvičky pod vedením rehabilitačnej pracovníčky. Po rozcvičke sa klienti
posilnia raňajkami. Nasledujú
skupinové aktivity, ktoré nesú
pomenovanie „škola“. Pacienti
sa počas aktivít zameriavajú na
rozvoj osobných schopností,
citového vývinu a medziľudských vzťahov v podobe arteterapie, ergoterapie či pracovnej terapie alebo muzikoterapie. Svoju tvorivosť i kreativitu
môžu využiť, napríklad, pri
každoročnom pečení medovníkov, výrobe sviečok, ale aj
zdobení veľkonočných kraslíc.
Ich život sa odohráva aj mimo
stien hospicu v podobe výletov
do hvezdárne v Hurbanove,
Bojníc, Ostrihomu, plavby po
Dunaji, návštevy rôznych múzeí či obyčajných prechádzok v
parku pri kaštieli v Palárikove.
Pacienti sa tešia každej návšteve. Mnoho prekvapení si

pre nich počas roka prichystajú aj deti zo Základnej školy
Karola Strmeňa svojimi vystúpeniami pri príležitosti Dňa
matiek, Vianoc a rôznych ďalších. Tento rok počas fašiangov
v hospici vystúpil tiež súbor
Matičiarik. Na rozdiel od nemocníc, návštevy v hospici nie
sú časovo obmedzené. Počas
jedného letného popoludnia si
klienti spolu s rodinnými príslušníkmi grilujú na terase. Neoddeliteľnou súčasťou klientov
v hospici je i duchovný život.
Jeden až dvakrát do týždňa
hospic navštevujú rehoľné
sestry z Kongregácie Sestier
Božského Vykupiteľa v Nesvadoch. Svätá omša sa koná
pravidelne raz mesačne, ktorú
slúži pán farár alebo pomocný
kňaz farnosti Palárikovo.
V súčasnosti v hospici pracuje
celkom 34 zamestnancov, ktorí
sa vzorne, svedomito a najlepšie
ako vedia starajú o pacientov a
klientov hospicu, za čo im patrí
veľký obdiv a vďaka.
Kristína Hoľková
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Vážení priatelia! Dnešný
článok bude informatívneho
charakteru. Zhrnieme si rôzne možnosti, akcie, ktoré sa
v kaštieli dajú zorganizovať a
okrem toho vás, samozrejme,
budeme informovať o očakávaných podujatiach.
Čo všetko sa dá v kaštieli
robiť, zorganizovať a na čo
kaštieľ slúži?
Kaštieľ Palárikovo je viacúčelové zariadenie patriace pod
štátny podnik LESY SR.
Okrem využitia interným zákazníkom – štátnym podnikom, ponúka kaštieľ v Palárikove rozsiahlu škálu produktov pre externých záujemcov
– od menších rodinných osláv
až po akcie na najvyššej spoločenskej úrovni.
Svadba. Naše priestory sú
ideálnou voľbou pre organizovanie tejto slávnosti. U nás
sa nebudete musieť hanbiť za
priestor či kvalitu služieb. Veľ-
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kou výhodou je, že zákazník
má všetko pod jednou strechou. Okrem samotného svadobného priestoru, ktorý pojme až 80 ľudí, je svadobčanom
plne k dispozícii aj ubytovacia
kapacita kaštieľa, a to 53 lôžok.
Dokonca sa u nás dajú zorganizovať svadobné obrady, či už
vonku alebo vo vnútri kaštieľa.
Oslavy. Akéhokoľvek druhu,
či už sú to krstiny, oslava narodením, alebo rozlúčka so slobodou, dohodnúť sa dá naozaj
všetko. Kaštieľ Palárikovo zatiaľ nie je dennou prevádzkou,
preto je jedinou limitáciou
veľkosť oslavy, ktorú si môžete
zorganizovať - minimálne 10
ľudí. Samozrejme, dohodnúť sa
dajú rôzne výnimky, všetko záleží od toho, o čo máte záujem.

Mladí hasiči súťažili
Na rok 2019 sme si dali úlohu zorganizovať detskú halovú súťaž. Takýto typ súťaže
sme v Palárikove organizovali
prvýkrát. Súťaž sa uskutočnila 16.3.2019 v našom Dome
kultúry Palárikovo a začala sa
slávnostným nástupom o 9.00
hod. Pozvanie prijali za HaZZ
riaditeľ OR z Nových Zámkov
Marek Zajíček a veliteľ hasičskej stanice v Šuranoch Tomáš
Vereš. Z Dobrovoľnej požiarnej ochrany to boli člen Prezídia DPO Peter Kunkela, člen
Krajského výboru Nitra Pavol
Šuvegeš a tajomník Územnej

organizácie v Nových Zámkoch Ladislav Búcsi. Všetkých hostí a hlavne súťažiace
kolektívy privítala starostka
obe Mgr. Ľubica Karasová.
Celé podujatie moderoval a
riadil Tomáš Slivoň. Na súťaž
sa prihlásilo 32 družstiev mladých hasičov z desiatich obcí:
domáce Palárikovo, Šurany,
Jasová, Semerovo, Trávnica,
Čechy, Branč, Ivanka pri Nitre,
Dyčka, Tesárske Mlyňany. Súťažili štvorčlenné chlapčenské
a dievčenské družstvá rozdelené do ďalších kategórií podľa
veku. Spolu sa súťaže zúčast-

Firemné podujatia. Ubytovacia kapacita, množstvo
krásnych priestranných salónikov, nádherné prostredie. To
všetko robí z kaštieľa perfektné miesto pre organizáciu rôznych firemných podujatí, či už
sú to školenia, semináre alebo
rôzne teambuildingy.
Ubytovanie. Toto je služba,
v ktorej sme v značnej miere
limitovaní, ubytovanie dokážeme poskytnúť, no musí ísť
o menšiu skupinu ľudí, počet
ľudí sa určuje podľa druhu
izby. V našich priestoroch zatiaľ nie je zriadená recepcia,
z tohto dôvodu zatiaľ nie je
možné poskytovať ubytovanie
na dennej báze. Momentálne
však pripravujeme ubytovacie
balíčky, ktoré budeme ponúnilo 128 detí, čo bola spolu s
trénermi a ďalším sprievodom
slušná masa ľudí, ale myslím,
že sme sa v našom DK pomestili. V hlavnej sále sme
pripravili dve súťažné dráhy a
vo vestibule boli priestory na
sedenie. Každé družstvo absolvovalo dva súťažné pokusy.
Za DHZ Palárikovo sa na súťaži zúčastnilo päť družstiev,
dve dievčenské a tri chlapčenské. Všetci naši mladí hasiči sa
snažili a obsadili dve 3. miesta,
jedno 5. a dve 7. miesta. Víťazmi v jednotlivých kategóriách
sa stali: v chlapčenských DHZ
Trávnica a DHZ Semerovo, v
dievčenských DHZ Jasová a
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kať vo vyhradených termínoch, aby aj jednotlivci dostali
možnosť sa u nás ubytovať.
Prehliadky kaštieľa. Naše
skvostné priestory si môžete
prezrieť každý utorok o 11.30
a o 14.00 hodine. Okrem samotných priestorov býva v
tento deň prehliadka kaštieľa
obohatená o kvalitný výklad
prostredníctvom našej skvelej
sprievodkyne. Samozrejmosťou je možnosť zorganizovať
skupinovú prehliadku kaštieľa
aj mimo prehliadkových dní.
Rôzne akcie. Tento rok sme
pre vás zorganizovali viacero
akcií, napríklad valentínsku či
MDŽ akciu. V tomto trende
plánujeme naďalej pokračovať. Ak chcete vedieť o najčerstvejších novinkách, tak dajte
like na našu facebook stránku
Kaštieľ Palárikovo.
Viac informácií na tel.:
+421 905 425 305
Tešíme sa na vašu návštevu.
DHZ Trávnica. Pohár od starostky obce Palárikovo za najlepší čas získalo družstvo DHZ
Tesárske Mlyňany. Všetci súťažiaci si od nás odniesli darčeky
a pre všetkých účastníkov bolo
zabezpečené jedlo a nápoje. V
priestoroch DK boli zároveň
vystavené kresby žiakov našej
školy s hasičskou tematikou.
Keďže sme známi aj separovaným zberom, v DK boli
umiestnené koše na jednotlivé
zložky separovaného odpadu a
myslím, že sa väčšinu odpadu
podarilo vyseparovať a deti si
mohli separovanie vyskúšať v
praxi.
Súťaž prebehla bez väčších
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problémov, a tak sme na konci mohli skonštatovať, že sme
zorganizovali vydarenú akciu
pre naše deti. Aj na tomto podujatí sme sa presvedčili, že naši
dobrovoľní hasiči sú schopní
zorganizovať úspešné a vydarené podujatie. Myslím, že
po tomto nultom skúšobnom
ročníku sa halová súťaž stane
pravidelnou súčasťou práce
palárikovského DHZ. Za finančnú a materiálnu pomoc
pri organizácii tohto podujatia ďakujeme Obci Palárikovo, DK Palárikovo a firmám
Otolitf, Husqvarna, Poľno Sme
a Agrodružstvu TP, Techmar,
Novofruct, RoNi kebab. Samozrejme, nesmiem zabudnúť
na mojich kolegov, dobrovoľných hasičov, ktorí sa podieľali
na hladkom priebehu súťaže a

náročných prípravách. Veľká
vďaka patrí pani starostke za
podporu a účasť na súťaži, kde
pomáhala pri sčítavaní a zapisovaní výsledkov.
Keď sme už boli súťažne naladení, tak o týždeň sme sa
zúčastnili na halovej súťaži v
Slepčanoch. Na prípravu sme
mali len jeden tréning v stredu. Súťaž v Slepčanoch mala
iné pravidlá, ale podarilo sa na
ňu pripraviť jedno chlapčenské
a jedno dievčenské družstvo.
Deti sa snažili a predviedli
opäť výborné výkony, keď celú
súťaž absolvovali bez trestných
bodov. Dievčatá obsadili 2.
miesto a chlapci skončili na 4.
mieste z celkovo 35 družstiev
mladých hasičov.
Tomáš Slivoň
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Plánované a uskutočnené
akcie Zväzu záhradkárov
v roku 2019:
1, 2. február – sobota: Ochutnávka liehovín a likérov, súťaž o najlepšiu nátierku a
výrobok zo zemiakov.
Akcie sa v Dome kultúry zúčastnil predseda
OV SZZ Nové Zámky Ing. Peter Balážovič s
manželkou a záhradkári zo Šurian, Dolného
Ohaja, Mane, Bánova, Nových Zámkov,
Lipovej, Kostolného Seku a, samozrejme,
z Palárikova .
Z 36 vzoriek destilátov
1.miesto: Miroslav Vöröš – hruškovica – ZO SZZ Dolný Ohaj
2. miesto: Martin Dobiáš – marhuľovica – ZO SZZ Lipová
3. miesto: Jozef Kočiš –čerešňovica – ZO SZZ Lipová
Zo 46 vzoriek najlepšia nátierka
1. miesto: Zuzana Zálešáková – cesnaková – ZO SZZ Palárikovo
2. miesto: Darina Sucháňová – oškvarková – Palárikovo
3. miesto: Ing.Helena Grófová – zemiaková – ZO SZZ Bánov
Najlepší výrobok zo zemiakov
1. miesto: Lenka Šimková – lokše s pečienkou – ZO SZZ Palárikovo
2. miesto: Lenka Šimková – makový závin – ZO SZZ Palárikovo
3. miesto: Monika Bišťanová – zemiakovo-oštiepkové tyčinky –
ZO SZZ Bánov
Zo 7 vzoriek likérov bol najlepší vaječný likér –
Ľudmila Košíková – ZO SZZ Palárikovo
Stretnutie asi 150 záhradkárov spríjemnila kapela „Lipovčanka“ z Lipovej a krásny zážitok bol prednes básne Cyrila Tomšíka.
2, 30. marec – nedeľa: Výročná členská schôdza – veľkonočné
aranžovanie.
Na výročnej členskej schôdzi záhradkárov sme prijali 14 nových
členov, schválili tento plán akcií r. 2019, vypočuli si prednášku
Ing. Heleny Grófovej z Bánova o kompostovaní, p. Jozef Sivák z
Bánova nás naučil pliesť korbáčiky a počas celej schôdze sme sa
mohli tešiť pohľadu na krásne naaranžované stoly Evy Balážovičovej z Nových Zámkov, Anny Kvasňovskej z Bánova a Helenky
Rošteckej, Lenky Šimkovej a Ľudmily Košíkovej z Palárikova.
Plánované akcie v roku 2019:
3, 27. apríl – sobota: 10. požitavská výstava vín – verejná degustácia ZO SZZ Šurany,
4, jún – letný rez ovocných stromov – SPTŠ Šurany – doc. Oleg
Paulen – vlastnými autami,
6, 13. júl – sobota: zájazd festival Detva – folklór,
7, 17. august – sobota: zájazd festival Hontianska paráda Hrušov

HASIČI
Dňa 3. 4. 2019 ráno bol Operačným strediskom IZS vyzvaný
Dobrovoľný hasičský zbor na zásah pri hasení požiaru rodinného domu v Palárikove. Horel rodinný dom na ul 29. augusta. Požiar uhasili hasiči z Nových Zámkov v spolupráci s našimi
dobrovoľníkmi. Majiteľovi vznikla škoda približne 10 000 €.
Postupne by do každej domácnosti mal prísť leták s názvom:
Protipožiarna prevencia v obciach. Tieto informácie spracovala požiarna technička obce. V letáku nájdete stručné rady, ako
predísť vzniku požiarov vo vašich domácnostiach. Preventívne
protipožiarne kontroly sa budú v tomto roku vykonávať hlavne
v prevádzkach u fyzických osôb - podnikateľov.
Tomáš Slivoň
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– folklór + dobré jedlo,
8, 13. - 15. september: zájazd vinobranie Pezinok alebo 7. – 9.
júna – Keramické trhy Pezinok, alebo 24. augusta – FYZULNAČKA - medzinárodná súťaž vo varení fazuľovej polievky,
9, 21. - 23. september: záhradkárska výstava v dome kultúry ,
chovateľská, včelárska, poľovnícka,
10, 28. september – sobota: zájazd na slávnosti v Sebechleboch –
Stará hora-pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Predpredaj vstupeniek 5 EUR, na mieste 6 EUR,
11, 11. - 12.október: celoslovenská výstava Trenčín – súťaž o najkrajšie jablko – zájazd OV SZZ,
12, 19. október – sobota: brigáda na starom cintoríne,
13, 12. november – sobota: posedenie v dome kultúry – vyhod-

NAŠE NOVINY

notenie výstavy, blahoželanie jubilantom (možný iný termín).
14, 16. november – sobota: Martinské požehnanie mladých vín
Úľany nad Žitavou,
15, 31. december – silvestrovské posedenie,
----------------------------------------------------------------------16, účasť na benefičnom podujatí OZ „Naše deti Palárikova“,
17, ukážky na poliach rodiny Markuskovej – kvety, zelenina,
18, posedenia v záhradách členov.
Preds. ZO SZZ Ľudmila Košíková

Múčniky p. Sedláčka
• Štafetky •
Suroviny
Cesto:
320 g vaječný bielok
210 g cukor kryštál
90 g orechy vlašské mleté
80 g múka hladká
Krém:
40 g múka hladká
40 g maslo

1 PL káva
200 ml mlieko
150 g cukor mletý (práškový)
250 g maslo
1 PL rum
Poleva:
100 g čokoláda na varenie
30 g tuk 100%

V prípade štafetiek je dobré bielky odvážiť. Orientačne je to asi 7-8 bielkov, ale
záleží od veľkosti vajec. Bielky vyšľaháme
a postupne do nich prišľahávame cukor.
Potom už len zľahka primiešame pomleté
orechy a múku. Túto hmotu rozotrieme
na dva papiere, ktoré na plechu upečieme.
Pred pečením cesto sitkom jemne poprášime mletým cukrom. Pečieme v rúre
rozohriatej na 200 stupňov asi 8 minút,

nie príliš tmavé, aby sa nelámali. Cesto
po upečení ide pekne odlúpnuť, je tvárne
a vychladnuté ho rozdelíme po dĺžke radielkom na tri pruhy.
Krém pripravíme tak, že zo 40 g múky
a 40 g masla usmažíme svetlú zásmažku,
pridáme kávu (prášok) a zalejeme mliekom. Hmotu prevaríme na kašu. Kávu
môžeme použiť nescu, alebo pol na pol
so zrnkovou. Necháme vychladnúť, občas

premiešame. V miske vyšľaháme zmäknuté maslo s cukrom a prišľaháme kávovú
kašu. Dbáme na to, aby všetky suroviny
mali rovnakú teplotu. Do krému nakoniec
metličkou vmiešame lyžicu rumu.
Krém nanesieme na pláty cesta do troch
štvrtín a zavinieme roládky. Poukladáme
ich na plech a dáme stuhnúť do chladničky. Potom ich nakrájame asi na 5 cm kúsky
a konce ponamáčame v čokoláde.

V kuchyni pani Kalincovej
1. Vyprážaný zeler
- suroviny: 1 stredne veľký zeler, soľ, citrón, hladká múka, 1 vajce, 4 lyžice mlieka, strúhanka, tuk na vyprážanie.
- postup prípravy: zeler očistíme, umyjeme, vložíme do osolenej vody, pridáme šťavu ½ citróna a varíme 10 minút. Uvarený
zeler pokrájame na pol centimetra hrubé kolieska, obalíme ich
v múke, vo vajci rozšľahanom s mliekom a strúhanke. Vyprážame z oboch strán v rozohriatom tuku.

2. Hubový paprikáš

- suroviny: 200 g čerstvých húb (hliva, šampiňóny), 2 lyžice masti (oleja), 1 cibuľa, soľ, rasca, 1 lyžička mletej červenej papriky,
1 čerstvá paprika.
- postup prípravy: huby očistíme, pokrájame, zľahka opražíme na
rozohriatom tuku, pridáme pokrájanú cibuľu, osolíme, posypeme rascou a paprikou. Premiešame, podlejeme trochou vody a
dusíme asi 15 minút. Papriku pokrájame na pásiky, pridáme k
hubám, podľa potreby podlejeme vodou a dusíme do mäkka.
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3. Kuracie prsia na bylinkách

- suroviny: 600 g kuracích pŕs, soľ, 1 strúčik cesnaku, olej, 2
vrchovaté lyžice posekaných čerstvých alebo sušených bylín
(mäta, majorán, pažítka, petržlenová vňať), 1 lyžica Ramy, citrón.
- postup prípravy: z mäsa si pripravíme rezne, mierne ich naklepeme, osolíme, potrieme pretlačeným cesnakom a opekáme na
oleji z každej strany 5 minút. Časť posekaných bylín vysypeme
na teplý tanier, opečené mäso uložíme na bylinky, posypeme
ho zvyškom posekaných bylín a polejeme rozpustenou Ramou.
Pred podávaním pokvapkáme šťavou z citróna.
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SPOMIENKA

Dňa 14. mája 2019 si s láskou pripomíname nedožité
111., resp. 90. výročie narodenia našich drahých zosnulých

4. Ryba v kôprovej omáčke

- suroviny: ryba 500 g, soľ, mleté čierne korenie, olej, 1 lyžica
hladkej múky, 1 lyžica horčice, 200 ml smotany, citrónová šťava, kôpor.
- postup prípravy: rybu pokrájame na porcie, vykostíme, osolíme, okoreníme a opečieme na oleji. Vyberieme na tanier,
do výpeku dáme múku a urobíme svetlú zápražku. Zalejeme
ju smotanou, pridáme horčicu, osolíme a povaríme. Napokon
pridáme citrónovú šťavu, kôpor a ešte krátko povaríme.
Dobrú chuť želá Bc. Alžbeta Kalincová

Karola Markuska
*14.5.1908 †28.4.2006

Alexandra Markuska
*14.5.1929 †22.12.2014

Ďakujeme všetkým, ktorí si na ich láskavosť, dobrotu,
múdrosť, úctu k ľuďom a prírode spolu s nami spomenú.
rodina Markusková a Husková

Úspech v súťaži Čo vieš o hviezdach?
Vedomostnú súťaž Čo vieš
o hviezdach už 29. rok organizuje Slovenská ústredná
hvezdáreň v Hurbanove pre
žiakov, ktorí sa zaujímajú o
astronómiu. Súťaž prebieha v
3 kategóriách:
1. kategória – žiaci 4.-6.ročníka ZŠ, 2. kategória – žiaci
7.-9. ročníka ZŠ, 3.kategória
– žiaci SŠ.
Tento rok nás 19. a 20. mar-

ca 2019 reprezentovali 4 žiaci
pod vedením Ing. T. Krištofovej a všetci veľmi dobre obstáli. V 1. kategórii obsadili 1. aj
3. miesto naše žiačky z 5.A:
1. miesto - Adela Židuljáková
a 3. miesto - Stella Krištofová. Obe postupujú na krajské
kolo, ktoré sa uskutoční v máji.
V 2. kategórii sme mali
úspešných: Jakuba Munku,
ktorému sa podarilo obsadiť

4. miesto, a Lukáša Karasa,
ktorému patrí 6. mieto – obaja
sú zo 7.B.
Žiaci si overovali vedomosti
z histórie astronómie, z mapy
hviezdnej oblohy a starším
pridali astronomické výpočty.
Nasledujúci mesiac budeme
držať palce našim malým astronómkam, aby nás na kraji
opäť výborne reprezentovali.

Rastú nám talenty
2. miesto Karin Rybárovej v Galérii talentov
Tohto roku sa naša škola zapojila do ďalšej umeleckej súťaži pod názvom Galéria
talentov. Jej dlhoročným organizátorom
je Štátna vedecká knižnica - Literárne a
hudobné múzeum v Banskej Bystrici a
Základná škola s MŠ Jána Bakossa v Banskej Bystrici. Súťaž zahŕňa výtvarnú, literárnu, fotografickú, spevácku a hudobnú
oblasť a má celoslovenský záber.
Žiaci našej ZŠ poslali vlastné literárne
práce – básne v rámci literárnej časti a
osobne sa zúčastnilo na speváckej súťaži 5 žiačok z 2. stupňa: Karin Rybárová
z 5.A, Nikola Čapuchová zo 6.B, Sofia
Tantošová zo 6.A, Nataša Šlahorová zo
7.B a Lenka Šimková zo 7.A. Speváčky
boli rozdelené do kategórií podľa veku
a podľa druhu spevu: ľudový a populárny spev, žiaci od 6 – 10 rokov a žiaci
od 11 – 15 rokov. V kategórii mladších
spevákov nás zastupovala Karin Rybá-

rová populárnou piesňou a v druhej
kategórii spievali populárnu pieseň Nikola Čapuchová a duet Nataša Šlahorová a Lenka Šimková. Mederské ľudovky
predviedli porote Sofia Tantošová a
Nataša Šlahorová.
Z našich speváčok sa najviac porote
zapáčila Karin Rybárová, ktorá svojím
výborným podaním piesne Pátá získala
krásne 2. miesto a s ním i diplom a vecné odmeny. No každá jedna naša speváčka si zaslúži obdiv už len za to, že
dokáže vystúpiť pred publikum a krásne a intonačne správne zaspievať staršie
i novšie hity.
Všetky dievčatá pravidelne navštevujú krúžok pani učiteľky S. Slivoňovej,
na ktorom sa venujú i spevu. Tri z nich
sa zdokonaľujú na hodinách spevu
Mišky Juhásovej, ktorej patrí tiež naše
poďakovanie za spoluprácu.
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Fašiangový karneval
Posledný deň pred jarnými
prázdninami (22. 2. 2019) sa
naša telocvičňa premenila na
karnevalový svet. Navštívili
ju rôzne rozprávkové bytosti,
športovci, princezné, piráti,
zvieratká či šašovia – ktoré
predstavili naši žiaci z 1. – 4.
ročníka. Po promenáde masiek
a ich predstavovaní nasledovalo vyhodnotenie. Najpôsobivejšie masky boli ocenené diplomami a všetky získali sladkú
odmenu. TOP maskou karnevalu 2019 sa stala Terezka Hrubá z 2. A triedy – maskou páva.
Po vyhodnotení nasledovala
diskotéka – voľná zábava.
Veľké poďakovanie patrí rodičom za prípravu masiek a p.
J. Ivaničovi za sponzorovanie
sladkostí pre našich žiakov.
Mgr. A. Jančárová

Svetový deň vody
22.marca 1992 Organizácia
spojených národov vyhlásila
Svetový deň vody. Odvtedy
si každoročne pripomíname
dôležitosť tejto tekutiny, bez
ktorej by nejestvoval život. Jej
dôležitosť pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Tohtoročnou témou Svetového dňa
vody je Voda a bezpečnosť

potravín, ktorú každoročne
vyhlasuje OSN.
Žiaci našej základnej školy si
počas 22. marca tiež uvedomovali jej dôležitosť. Okrem toho,
že sa po celý deň snažili piť čistú vodu, pozreli si aj dokumentárny film Žijem Dunajom, na
ktorom spolupracoval aj Palárikovčan Dušan Senko.
Slavomíra Slivoňová

Návšteva knižnice
Mesiac marec sa tradične nesie v znamení knihy. Naši žiaci navštevujú pravidelne v tento mesiac obecnú knižnicu, aby si zmerali
svoje čitateľské a literárne schopnosti formou zábavných úloh,
ktoré pre nich pripravuje pani knihovníčka Mária Slažanská.
Prváci sú pri tejto príležitosti pasovaní za čitateľov a členov knižnice, druhákov, tretiakov a štvrtákov táto návšteva pobáda, aby si
vypožičali knihy na spestrenie svojich voľných chvíľ. Ďakujeme
pani Slažanskej, že si opäť našla čas a vytvorila pre každý ročník
kvíz, nechala žiakov poprezerať si knihy i priestory knižnice.
vyučujúce 1.-4.ročníka
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Pod hríbikom

Žiaci školského klubu Základnej školy s materskou školou Karola Strmeňa v Palárikove, Šmolkovia, si pripravili
divadelné predstavenie „Pod
hríbikom“ pod kreatívnym
okom Mgr. Evy Dubcovej.
Postavy stvárnili:
Dubáčik - Dávidko (1.B);
Muška - Emka G. (1.B);
Ježko - Marek (1.B);
Žabka - Tamarka Ď. (1.B);
Zajko - Alexko S. (1.B);
Myška - Emka O. (1.B);
Líška - Dominika G. (1.B);
Rozprávač - Vaneska Cs. (1.B).
Predstavenie bolo so sprievodom Martinky M. (4.B), Sali
H. (4.B), Dianky T. (4.B), Laury Sz. (4.B).
Žiaci ukázali predstavenie

mamičkám 12.3.2019 pri príležitosti MDŽ, kde si pre ne
pripravili aj prekvapenie v
podobe vlastnoručne vyrobenej papierovej pohľadnice na
pamiatku. Svojich rolí sa žiaci
zhostili zodpovedne a s jedinečnou atmosférou, za čo ich
obecenstvo odmenilo krásnym potleskom pretkaným
dojatím i hrdosťou.
Predstavenie bolo veľmi
úspešné aj u mladších divákov,
detí materskej školy a žiakov
1. stupňa základnej školy. Tí
sledovali predstavenie so zatajeným dychom. Pri záverečnej
pesničke očarene odmenili kamarátov potleskom, poďakovaním a úprimnou pochvalou.
Lenka Marhevková

BEE A READER
7.3. 2019 sa na našej škole uskutočnila anglická súťaž "Bee a
Reader", ktorej cieľom bolo motivovať našich žiakov k tomu, aby
čítali i anglickú literatúru.
Zapojili sa deti zo 6. až 9. ročníka. 12 členov našej školy muselo
prečítať príbeh alebo rozprávku v angličtine a urobiť powerpointovú prezentáciu. Atmosféra bola na začiatku veľmi nervózna, no
po chvíli sa uvoľnila. Predsa rozprávať v cudzom jazyku a pred
cudzími dá zabrať. Všetky prezentácie však boli veľmi záživné a
veľmi pekne prepracované. A tak po rozhodnutí všetci dostali
diplom, pero a sladkosti.
Sofia Srncová, 7.A
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Zápis do 1.ročníka
2. a 3.apríl 2019 bol na našej
škole výnimočný deň. V tento
deň prišli na zápis do 1.ročníka budúci prváčikovia. Počiatočnú ostýchavosť im pomohli
prekonať pani učiteľky z materskej
školy. Pani učiteľky zo základnej školy preverili ich pripravenosť do školy pomocou
zaujímavých úloh. Deti si vedeli napísať svoje meno, počítať do 10, dokázali, že poznajú
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geometrické útvary, zaspievali
pesničku alebo zarecitovali
básničku, kreslili pekné obrázky a zvládli aj iné činnosti.
Zápisu sa zúčastnilo 35 detí.
Zo zápisu odchádzali s veľkým
úsmevom na tvári, s pamätným listom, ktorý im bude pripomínať tento výnimočný deň
a s batôžtekom, ktorý bol plný
školských potrieb, ktoré budú
už od septembra potrebovať.
Mgr. Monika Horváthová
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Beseda so Zuzanou Belkovou
V piatok 22. marca 2019 sa
v rámci mesiaca knihy uskutočnila beseda o literatúre so
Zuzanou Belkovou, ktorá pracuje v RTVS. Prišla na pozvanie našich vyučujúcich slovenčinárok.
Zuzka Belková, pochádzajúca z Palárikova, je vedúcou
oddelenia pôvodnej slovenskej tvorby. V rozhlase pracuje
vyše 20 rokov. Hodnotí knihy
našich autorov, preto veľa číta
a má neskutočný prehľad o
literatúre, o čom sme sa sami
presvedčili. So žiakmi sa bavila

o ich učebniciach literatúry, o
tom, čo oni čítajú, a aj o tom,
čo by im ona odporučila.
Zuzka pred rokmi sedávala
v laviciach našej školy a, ako
ona sama povedala, práve v tej
triede, v ktorej sa konala beseda. Teraz stála na opačnej strane a veľmi ochotne odpovedala
na otázky našich žiakov i pani
učiteliek. Povzbudila žiakov,
aby čítali, aby veľa čítali a obohacovali si prehľad. Zuzke patrí
naše poďakovanie a platí ďalšie
pozvanie do budúcnosti.
Slavomíra Slivoňová

Výchovný koncert
,,Voda je kolískou života na našej planéte. Má pre človeka nesmierny význam. Bez vody niet života. Znečisťovanie vody je
škodlivé pre človeka i ostatné živé tvory.“ I takéto vety odzneli
na výchovnom koncerte "ŽIVÁ VODA" pre žiakov 1.- 4. ročníka dňa 20.3.2019. Environmentálny program umeleckej agentúry
Amos o ochrane vody a prírody bol doplnený o vizuálnu prezentáciu obrázkov spätých s touto tematikou. Piesne sa striedali s hovoreným slovom a obrazom. Formou súťaží, spevom a pohybom
sa s nadšením zapájali i žiaci. S blížiacim sa "Dňom vody", ktorý si
pripomíname 22.3., bola téma koncertu nanajvýš aktuálna.

Návšteva divadelného
predstavenia v Nitre

Marec – mesiac knihy
Žiaci našej základnej školy si
rôznymi spôsobmi pripomenuli marec- mesiac knihy.
V dňoch 11. a 19.marca zorganizovali žiačky 5.ročníka a
jedna deviatačka s pani učiteľkou S. Slivoňovou burzu kníh.
Žiaci si mohli prísť vymeniť
alebo predať za symbolickú
sumu knižku, ktorú už prečítali. Iní si zas prišli zaobstarať
novú knižku. Pre veľký záujem
sa burza uskutočnila aj v ďal-

šom termíne.
Na hodinách literatúry sa
viac venovali mimočítankovej literatúre, tvorili projekty
o prečítaných knihách, starší
žiaci besedovali so Zuzanou
Belkovou a skoro všetky ročníky navštívili našu miestnu
knižnicu. Tam sa im venovala
pani Mária Slažanská, ktorá
pre jednotlivé triedy pripravila
zaujímavé čitateľské aktivity, za
čo jej patrí naše poďakovanie.

Žiaci druhého stupňa navštívili divadelné predstavenie
Prízraky v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.
Najprv vo štvrtok 14. marca
2019 sa pozbierali do autobusu všetci šiestaci a v druhom
termíne 15. marca odviezol
autobus do Nitry siedmakov a
piatakov.
Divadlo bolo pre našich žiakov
náhradou za pôvodne zvolené
predstavenie v decembri - Vianočný zázrak. No keďže mala
naša škola chrípkové prázdniny,
divadlo ponúklo predstavenie
Prízraky. Príbeh vychádzajúci z
tínedžerského prostredia žiakov
zaujal. A to nielen im blízkym

vyjadrovaním, ale i kostýmami
a piesňami.
Mladé dievča Duk po strate
matky žije iba so svojím ťažko
chorým otcom. Spolu čakajú
na návštevu sociálnej pracovníčky, ktorá im môže spôsobiť
problémy. No našťastie príbeh
má dobrý koniec a Duk sa v konečnom dôsledku venuje naplno svojej záľube - písaniu kníh.
Po vyše 100 minútach sa žiaci
vyvetrali v nákupnom centre
a šťastne docestovali domov,
ale druhá skupina sa odviezla
tento raz vláčikom cez Nové
Zámky, čo bolo pre niektoré
deti veľkým zážitkom.
Slavomíra Slivoňová
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ŠKD a ich aktivity

Každý, kto pracuje s deťmi, túži vidieť
ich radosť. Pri vyberaní činností pre našich žiakov dbáme hlavne o správnu motiváciu. Spestrením programu ŠKD sú
rôzne zábavné a didaktické hry, súťaže,
besedy, vedomostné kvízy, tvorivé aktivity. ŠKD Šikovníci sa zapojila i do súťaže
Vesmír očami detí. Čakalo nás prekvapenie v podobe Čarovného klobúka, kde
sme si vyčarovali hry a súťaže v telocvični
za pomoci p. Tóthovej. Musím pochváliť
deti za výborné vedomosti v našich rôznych vedomostných kvízoch. Máme za
sebou karneval, kde nás prekvapili krásne
masky a prežili sme veselé popoludnie.
Deti čakala sladká odmena.
Deti z ŠKD Šikovníci a Piráti sa spoločne vybrali do kina v obci Podhájska na
rozprávku, ktorá sa deťom veľmi páči-

NAŠE NOVINY

la. Navštívili sme aj p. Garaja, kde si deti
mohli popozerať a pohladiť zvieratká rôznych druhov. Dozvedeli sa nové informácie o chove zvierat. Za ochotu sa chceme
poďakovať. Prežili sme pekné popoludnie
na čerstvom vzduchu.
Ďalšie kroky nás zaviedli na exkurziu i
do záhradkárstva Alberi, kde sme sa tiež
dozvedeli veľa zaujímavostí o kvetoch a
stromoch. Deti si zakúpili i kvety, ktoré si
spolu s rodičmi doma vysadia. Rôznymi
aktivitami sa snažíme u detí budovať lásku
k prírode.
Najviac si ale deti užívajú hry a súťaže
na detských ihriskách, v telocvični aj na
školskom dvore. Vidieť spokojné tváričky
detí a počuť detský smiech je najkrajšia
odmena.
Jarmila Žirková

Deň narcisov 2019
Dňa 11. apríla 2019 sa aj naša
škola opäť zapojila do Dňa
narcisov, ktorý každoročne
organizuje Liga proti rakovine. Žiaci, študenti a iní dobrovoľníci ponúkajú žlté narcisy
všetkým okoloidúcim a ochotným ľuďom a tí prispejú ľubovoľnou sumou do označenej
pokladničky.
A na koho sme vlastne mysleli, keď sme vhadzovali dobrovoľnú sumu do kasičky a
pripínali si žltý narcis na naše
odevy? Žltým narcisom, ktorý sme dostali, sme podporili

onkologických pacientov a
aktivity v oblasti prevencie a
informovanosti verejnosti o
predchádzaní onkologickým
ochoreniam. Pomocou žiakov,
rodičov, pedagogického zboru,
ale aj iných zúčastnených ľudí
sme spolu nazbierali 240 €.
Ďakujeme všetkým, ktorí si
11. apríla pripli narcis a venovali myšlienku niekomu, kto
zápasí s chorobou, a všetkým,
ktorí povýšili narcis na kvet
pomoci, nádeje a spolupatričnosti, a to už 23. rok.
Lucia Kuciaková, 8.A

ZÁPIS DETÍ DO
MATERSKEJ ŠKOLY
na školský rok 2019 / 2020
Základná škola s materskou školou K. Strmeňa Palárikovo
oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy a uskutoční v dňoch.
6. 5. 2019 od 8.00 hod. do 11.00 hod. –
Deň otvorených dverí
7. 5. 2019 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
Uvítame, ak rodičia prídu na zápis aj s dieťaťom. Na zápis
je potrebné priniesť svoj občiansky preukaz, kópiu rodného
listu dieťaťa, vyplnenú prihlášku, potvrdenú od detského lekára aj s údajmi o povinnom očkovaní. Prihlášku si môžete
vyzdvihnúť v materskej škole alebo ju nájdete na stránke ZŠ
s MŠ K. Strmeňa Palárikovo a na facebooku. Prijímame od 3
do 6 rokov, v prípade, že kapacita nebude naplnená, prijmeme aj deti mladšie ako 3 roky, nie však mladšie ako 2 roky.
Prosíme rodičov, ktorí prídu s dieťaťom na Deň otvorených
dverí, aby priniesli svojmu dieťaťu aj prezuvky.

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU.
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S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo
školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.
Ján Amos Komenský
Tradične sa mesiac marec spája nielen s príchodom jari, ale aj s
knihami. Aj my v ŠKD Šikovníci sme chceli podporiť záujem detí
o knihy. Preto nás čakal zaujímavý mesiac. Kniha ako najväčší
priateľ človeka je neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Život
bez kníh si ani nevieme predstaviť. V tomto období sme našim
žiakom ukazovali krásu kníh a formovali v nich pozitívny vzťah
ku knižnej kultúre. Vyrobili sme si zaujímavé záložky do knihy,
vyrobili sme si vlastnú rozprávkovú knihu, vytvorili sme si roz-

Malý futbal
4. apríla 2019 sa žiaci 5.- 7. ročníka zúčastnili obvodného kola
v malom futbale mladších žiakov. V skupine mali: ZŠ zo Semerova, ZŠ na ulici G.Bethlena a G.Czuczora s VJM z Nových Zámkov. Naši futbalisti skončili v skupine na 3. mieste. Reprezentovali nás: S. Agh, M. Almáš, A. Jančár, Samír Ameti, A. Jurík, D.
Vincze, M. Oszvald, P. Sucháň, T. Remenár, D. Noskaj.
Boj proti rasizmu
Dňa 21.3.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili projektu v ŠZŠ v
Palárikove ,,Boj proti rasizmu“, kde si zahrali futbal. Aj takýmto
spôsobom prezentovali myšlienky rovnosti všetkých ľudí, to, že
šport spája všetkých ľudí bez rozdielu rasy. Zodpovedne nás reprezentovali žiaci z 5.-7.ročníka: Tatár, Jankulár, Beňo, Agh, Hatina, K. Šilhavík, P. Sucháň, T. Remenár.

právkové písmenká, čítali rozprávkové knihy a veľmi nás bavilo
maľované čítanie.
Spolu s ŠKD Piráti sme boli na exkurzii v našej knižnici. Deti
prežili zábavné popoludnie a zasúťažili si. Veľmi nás upútala beseda s ilustrátorom M. Regitkom. Ilustruje detskú literatúru,
učebnice a detský časopis. Tvorí voľnú grafiku, venuje sa i portrétnej karikatúre. Beseda s ním bola veľmi pútavá. Deti tvorili
úžasných škriatkov. Pán Regitko nám do ŠKD namaľoval na pamiatku krásny obrázok, ktorý si vystavíme v každej ŠKD.
Veríme, že takéto úžasné akcie nás ešte čakajú v knižnici a deti
si vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, pretože knihy sú otvorené
dvere do čarovného sveta.
Jarmila Žirková

Materská škola v novom šate
V apríli pribudla do materskej školy nová, dlho očakávaná trieda. K triede pribudlo aj detské ihrisko s umelým trávnikom, hracou vežou a lavičkami. V septembri teda materská škola otvorí
7 tried a my sa už teraz tešíme, že materskú školu vďaka obci
Palárikovo a projektu „Rozšírenie kapacít MŠ Palárikovo“ bude
môcť navštevovať namiesto 119 až 140 detí.

PaedDr. Miroslava Tóthová

Deň vody v MŠ
22. marca si materská škola pripomenula Svetový deň vody.
Prostredníctvom rôznych aktivít si deti uvedomili, aká je voda
pre život vzácna, nenahraditeľná, a preto je potrebné ju chrániť
a neplytvať ňou. Aj takýmto spôsobom vedieme deti k ochrane
životného prostredia a veríme, že ani v budúcnosti im prostredie, v ktorom vyrastajú, nebude ľahostajné.
Bc. Danica Gáspárová
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Prehadzovaná
Päť tímov sa podujalo zmerať
si sily a obratnosť v súťaži Prehadzovaná, ktorá sa konala na
našej základnej škole 14.marca. Zúčastnili sa jej žiaci 7.-9.
ročníka a prvenstvo si vybojovalo družstvo deviatakov

v zložení: Furugláš, Paulík,
Garaj, Čapala, Keleberc, Zástera. Na druhom mieste sa
umiestnilo družstvo z 8.A a
tretie patrí 7.B. Víťazné tímy si
odniesli spomienkové poháre
a všetci účastníci diplomy, kto-

Hravé učenie Aurelium
Všetky deti sa rady hrajú.
Keď sa učia vlastnou aktivitou,
spoločne riešia úlohy v skupinách, zvyšuje sa ich motivácia
a škola sa mení na zážitok myslenia. Aj o tom je Aurelium v
Bratislave, ktoré sme v sobotu
6. apríla so žiakmi navštívili.
Stála interaktívna expozícia
v zážitkovom centre vedy ponúka možnosť oboznámiť sa
s fyzikálnymi zákonitosťami
a javmi z oblasti matematiky,
fyziky, chémie, svetla, optiky
a vlastností zvuku zábavným
spôsobom. A my sme sa zabávali, obnovili svoje poznatky zo školy a načerpali nové
vedomosti. K dobrej nálade
prispelo aj slnečné jarné počasie. Cesta domov bola príjemným zakončením nášho výletu
plného zábavy a zážitkov.
PaedDr. Miroslava Tóthová

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
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ré im odovzdali pán riaditeľ
Mgr. Boris Holič a pani učiteľka PaedDr. Miroslava Tóthová,
organizátorka súťaže. Nezabudlo sa ani na občerstvenie v
podobe ovocia a sladkostí.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a sponzorom: ZŠ s MŠ
K. Strmeňa a DO - Fénix Trnovec nad Váhom, ktorí toto
podujatie podporili.
PaedDr. Miroslava Tóthová

Mladší žiaci IV. liga MŽ U12
ObFZ NZ – sk. C

Dospelí VII. liga ObFZ NZ
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

Palárikovo – Podhájska
Štúrovo B – Palárikovo
Palárikovo – Pozba
Bardoňovo – Palárikovo
Palárikovo – Rastislavice
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0:3 (0:1)
2:2 (2:1) g.: Richter, Skyba
0:4 (0:2)
0:0
1:2 (1:1) g.: Kollár

Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

1

FK Sokol Pozba

16 14

1

1

65:7

43 14

2

ŠK Termál Podhájska

16 13

2

1

77:17

3

TJ Družstevník Komoča

17 11

3

3

4

OFK Kolta

17

9

2

5

MŠO Štúrovo B

17

8

6

FK Slovan Rastislavice

17

8

7

FC Strekov

17

8

FK Čechy

9

21. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

K

predohrávkaPalárikovo – Komoča
Tvrdošovce – Palárikovo 1:1 (1:0)
Palárikovo – Union NZ
1:4 (0:1)
Komoča – Palárikovo
11:0
V

R

P

Skóre

B

K

1 TJ Lokomotíva Bánov

12 11

0

1

89:21 33

7

41 13

2 TJ Družstevník Komoča

13 10

1

2

79:17 31

6

51:19

36 12

3 TJ AGRO Zemné

12

9

0

3

73:29 27

5

6

41:30

29 11

4 FC Union Nové Zámky

12

5

1

6

39:46 16

4

2

7

55:50

26 10

5 FC Veľký Kýr

12

3

1

8

20:58 10

3

2

7

26:32

26

9

6 OTJ Palárikovo

13

1

2

10 18:96

5

2

7

4

6

25:32

25

8

7 ŠK Tvrdošovce

12

1

1

10 16:67

4

1

16

5

5

6

26:31

20

7

Futbalový klub
FC Bardoňovo

17

5

4

8

35:44

19

6

10

OTJ Palárikovo

17

4

3

10 25:50

15

5

11

ŠK-Sokol Jasová

17

3

4

10 23:56

13

4

12

TJ pri OÚ Nána

16

2

3

11 23:61

9

3

Por.

13

ŠK Radava

16

1

1

14 11:54

4

2

1.

14

TJ SOKOL Gbelce
(odstúpené)

0

0

0

0

0

1

Remízy

Prehry

Skóre

Body

ŠK Vlkas B

20

17

1

2

258:102

55

2.

MŠO Štúrovo C

20

17

1

2

269:91

55

3.

20

14

1

5

221:139

49

20

13

0

7

213:147

46

5.

20

12

1

7

208:152

45

g.: Hlozák,

Zemné/Komoča B
Družstevník
Pribeta A
Družst. Dvory
n/Ž B

6.

TJ Mužla B

20

9

0

11

177:183

38

g.: Brezík
g.: N. Vin-

7.

ŠK Radava A

20

6

3

11

154:206

35

8.

TTC N. Zámky F

20

5

2

13

143:217

32

9.

g.: S. Beňo

Starší žiaci IV. liga SŽ U15 ObFZ
NZ - sk. B
12. kolo Tvrdošovce – Palárikovo 13:1 (7:0) g.: F. Stojka
13. kolo Palárikovo – Dvory n/Žit 4:1 (2:1) g.: F. Stojka 2, M.
Stojka, vlastný
14. kolo Bešeňov – Palárikovo
0:7 (0:2) g.: D. Vincze 2,
Štepník 2, Ameti, Keresztes, M. Stojka
Z

Tabuľka súťaže po 22. kole základná časť
Výhry

Dorast VI. liga D U19 ObFZ NZ

Klub

Z

Stretnutie

0:0

15. kolo Palárikovo – Nána
8:1 (3:1)
2, Kováč 2, N. Vincze, Pecho, Markusek, Vybíral
16. kolo Šurany B – Palárikovo
5:3 (3:0)
Keleberc, Brezík
17. kolo Palárikovo – SDM Dominik B 1:2 (1:2)
18. kolo Palárikovo – Semerovo
6:0 (2:0)
cze 2, T. Stojka, Kováč, Markusek, Pecho
19. kolo Andovce – Palárikovo
3:0 (2:0)

Klub

0:7 (0:2)
g.: S. Ďurica
g.: B. Židuliak

V

R

P

Skóre

B

K

1 TJ Lokomotíva Bánov

14 14

0

0

102:9

42

8

2 ŠK Tvrdošovce

14 10

1

3

84:24

31

7

3 ŠK Andovce

14

8

0

6

52:36

24

6

4 FC Veľký Kýr

14

7

2

5

40:33

23

5

5 OTJ Palárikovo

14

6

0

8

28:72

18

4

Družstevník
6 TJ
Dvory nad Žitavou

14

4

0

10

32:62

12

3

7 TJ Veľké Lovce

13

3

1

9

38:46

10

2

8 TJ Družstevník Bešeňov

13

1

0

12 10:104

3

1

4.

Mužstvo

TJ Mužla C

20

5

2

13

140:220

32

10. OTJ Palárikovo A

20

4

3

13

130:230

31

11. STO Svodín A

20

1

0

19

67:293

22

Stolný tenis 7. liga
OSST Nové Zámky
16. kolo Palárikovo – Mužla C
9:9
Kleman 3,5;
Šimo-Svrček 3,5; Mančík 2
17. kolo Pribeta A – Palárikovo
15:3 Mančík 2,
Šimo-Svrček 1
18. kolo Palárikovo – Radava A
3:15 Mančík 2,
Tomšík 1
19. kolo voľno
20. kolo TTC NZ F – Palárikovo
16:2 Šimo-Svrček 2
21. kolo Palárikovo – Dvory n/Žit. B 11:7 Paulenka 4,5;
Šimo-Svrček 2; Hlavačka 2,5; Mančík 2
22. kolo Zemné/Komoča B – Palárikovo
9:9
ŠimoSvrček 2,5; Hlavačka 2; Mančík 2; Šiška 1,5; Tomšík 1
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U12 zimný halový turnaj

Drahí spoluobčania,
veľa z vás sa ma pýtalo, kedy
bude opäť detské ihrisko v
parku na Kerestúri. Toto ihrisko nevyužívali iba obyvatelia z Kerestúru, ale aj mnohí z
dediny a tak isto aj základná
škola. S radosťou vám môžem
oznámiť, že ihrisko je už k dispozícii. Teším sa, že Kerestúr
opäť ožije džavotom detského
smiechu.
Lukáš Krásny
poslanec OZ
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Privítajme leto s deťmi na Lavórovica feste 2019!
Lavórovica fest 2019 sa nenávratne blíži a s ňou i veľké
množstvo zábavy pre najmenších účastníkov. Palárikovské
detičky sa majú na čo tešiť!
22. júna 2019 ich na miestnom
ihrisku poteší svojím vystúpením zoskupenie Paci-pac,
Hanička a Murko i svetoznámi
Mimoni a popri nich čakajú na
detičky i skákacie hrady, maľovanie na tvár, drevený kolotoč
i grafity.
PACI PAC sa predstavia o
13.05 hod. piesňami zo svojho
prvého i druhého CD a DVD,
no zaznejú i detské piesne z
aktuálneho CD – Paci pac deťom. Nebude chýbať vodník
Ferko a deti si môžu zaskákať
na opicu, zadupať na slona,
povoziť sa na vláčiku a zatlieskať si známy hit Ťapi ťap.
Účinkujúci detskí zabávači Adriána v podaní Paci, Mário
v podaní Paca, perkusionista
Peťo, alternujúci herci Matúš
a Andrej i nová členka tímu,
šikovná klaviristka, herečka a
speváčka Beáta predvedú na
javisku množstvo chytľavých
piesňových hitov v prekrásnych farebných kostýmoch
zvieratiek a v nich zaujmú –
malých i veľkých divákov.
Veselé zoskupenie PACI PAC
o 15.15 hod. prestriedajú. na
pódiu milé mäkučké bábky dievčatko Hanička a kocúrik
Murko. Ich spevácko-divadelné predstavenie je určené predovšetkým pre škôlkarov, no
skúsení bábkoherci i speváci,

ktorí sú zároveň aj animátormi, roztlieskajú a roztancujú aj
starších divákov.
Maľovanie na tvár je veľmi obľúbenou, populárnou
atrakciou a nesmie chýbať ani
na našom feste. Každé dieťa
môže byť v túto júnovú sobotu zadarmo premenené na
rozprávkovú bytosť, zvieratko
alebo filmového hrdinu, ak
sa dá namaľovať odborníkom
antialergénnymi farbičkami a
mamičky sa nemusia obávať
nežiaducej reakcie.
V skákacom hrade HEROES, v labyrinte TOY STORY
a na šmykľavke BUNNY si
malí nezbedníci môžu vybúriť
energiu, ktorá im ešte zostane
po predstaveniach Paci pac
a Haničky a Murka. Alebo sa
dosýta zatočia na drevenom
detskom kolotoči. A cestou na
cukrovú vatu, ktorá bude mimochodom tiež zdarma ako
všetky spomínané atrakcie, si
deti splnia sen – stretnú a odfotia sa s Mimoňmi.
Zdá sa vám všetko len pre
maličkých? A čo bude pre školákov, pubertiakov?
Napríklad Graffiti TV. Svoje umelecké alebo kreatívne
vlohy si môžete vyskúšať a
predviesť priamo na festivale.
K dispozícii bude fotograf a
Graffiti TV s veľkou dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 165 cm, jednoduchým
používaním a množstvom zaujímavých funkcií, pomocou
ktorej si hocikto pohodlne

upraví a dokreslí svoje fotografie. Všetko sa dá spraviť
veľmi jednoducho – prstom
ako na mobile len na oveľa
väčšom displeji.
Čo dodať? Naplánované
predstavenia a aktivity hovoria samy za seba. Treba detičky

vziať na prvý ročník Lavórovice a takto privítať začiatok leta.
Neváhajte, lístky sú dostupné
za akciovú cenu na stránke:
www.lavorovica.sk
Slavomíra Slivoňová

Kaderníctvo Marika
na ul. Zápoveď č. l oznamuje,
že kaderníctvo je

opäť otvorené.

Objednať sa môžete aj na t. č.

0908 756 992
Majiteľka sa teší na vašu návštevu.
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