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Vianoce, nová príleitos

Váení spoluobèania!
Ïakujem Vám za Vau priazeò
a spoluprácu v roku 2008.
K vianoènému stolu Vám
z celého srdca elám ve¾a lásky,
pokoja a radosti.
V novom roku 2009 úspené zvládnutie
vetkých u¾achtilých predsavzatí.
Mgr. Jozef, Deròár starosta obce

A

je to opä to výnimoèné obdobie, keï si ove¾a viac ako inokedy uvedomujeme poradie hodnôt, ktoré napåòajú ¾udské
astie. K tomuto obdobiu patrí aj zvýené upratovanie domácností,
hodnotenie ekonomických výsledkov v závodoch, úvahy o preitom
roku v rodinách. Nejeden z nás si chce uprata aj svoje vzahy k blízkym, priate¾om, susedom, spolupracovníkom, k iným ¾uïom.
Obvykle si chceme urobi poriadok aj sami v sebe, vo svojom srdci,
postojoch k okoliu a ivotu. Záverom týchto analýz a sebareflexie
bývajú obyèajne predsavzatia, ktorými sa chceme v budúcnosti vy-

varova zlého konania a posilni v sebe sebaúctu, pokoru a oh¾aduplnos k iným.
Vianoce sú úasným obdobím pre emocionálne pookriatie, nadobudnutie harmónie due a poteenie zo ivota. K Vianociam rovnako
patrí ochota deli sa, darova, pomáha a robi dobré skutky.
Vyuime teda Vianoce, túto úasnú motiváciu a príleitos, sta sa
takými, akými by sme chceli by, aby sme si mohli vái sami seba.
Mgr. Jozef Deròár,
starosta obce

DESA KROKOV ÈINNOSTI SAMOSPRÁVY V ROKU 2008
R

ok 2008 bol v plánoch naej obce definovaný ako ROK
PRÍPRAVY PROJEKTOV na rôzne vyuitie trukturálnych fondov EÚ a zároveò to bol i ROK VÝZNAMNÝCH JUBILEÍ OBCE.
Naa samospráva poèas roka venovala náleitú pozornos aj ostatným
oblastiam, ktoré prispievajú k vestrannému rozvoju obce.

I. STRATEGICKÉ INVESTÍCIE

- patria k dlhodobej iniciatíve naej obce. Aj v tomto roku bol spracovaný ïalí doplnok územného plánu obce s cie¾om vytvori predpoklady a podmienky pre oèakávaný príchod strategických investorov.
Najdlhie pripravovaná investícia spoloènosti YSSEL bola pribrzdená
pred rokom v dôsledku nefunkènosti SPF, ktorý spravuje druhú èas pozemkov v budúcom priemyselnom parku. Zaèiatkom decembra t.r. sa
uskutoènilo na MH SR ïalie rokovanie, ktoré zásadne posunulo celý
proces prípravy PP dopredu. Obec vytvorila predpoklady pre monos
investovania aj v ïalej èasti katastra v oblasti Ve¾ké Èiky, kde sú vysporiadané pozemky v rozsahu 40 ha. V súèasnosti prebiehajú rokovania

s MH SR a Sariom o monom vyuití budúceho priemyselného parku
v tejto lokalite.

II. PRÍPRAVA PROJEKTOV  VLASTNÉ
INVESTIÈNÉ ZÁMERY

V snahe vyui zdroje v rámci FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE i tuzemské granty v priebehu roka 2008 sme pripravili nieko¾ko projektov,
ktorých realizácia by prispela ku skvalitneniu technických podmienok
infratruktúry samosprávy.
Prvý projekt  je zameraný na ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
v rámci zdruenia obcí pre trvalo udrate¾né nakladanie s komunálnym
odpadom. Projekt bol u schválený a v týchto dòoch sme v tádiu prípravy verejného obstarávania na dodávate¾a schváleného vozidla s lineárnym stláèaním a zberných hniezd, ktoré budú rozmiestnené v èlenských
obciach ZDRUENIA. Výka grantu schváleného projektu je 6,4 mil. sk.
Druhý podaný projekt je zameraný na KOMPLEXNÚ REKON-

pokraèovanie na str. 3

Uznesenie z XV. riadneho zasadnutia Obecného zastupite¾stva
V

Dome kultúry Palárikovo sa 11. decembra 2008 konalo XV. riadne zasadnutie Obecného zastupite¾stva za úèasti ôsmich poslancov.
Svoju neúèas vopred riadne ospravedlnili poslanci Bc. Erika Brelová,
Ing. Ladislav Janèár a Ing. Richard Markusek.
Na záver zasadnutia poslanci schválili nasledovné uznesenie:
I.
Obecné zastupite¾stvo správu o èinnosti obecnej rady od 30. októbra
2008 do 11. decembra 2008 a kontrolu plnenia uznesenia zo XIV. zasadnutia obecného zastupite¾stva, zo dòa 30. 10. 2008
A/ berie na vedomie a súèasne ju
B/ schva¾uje bez pripomienok poslancov obecného zastupite¾stva.
II.
Obecné zastupite¾stvo schva¾uje
1/ správu o plnení úloh na úseku poiarnej ochrany za rok 2008 a
2/ hlavné úlohy na úseku PO v èinnosti obecného hasièského zboru pre
rok 2008, pod¾a predlohy.

III.
Obecné zastupite¾stvo k správe o èinnosti obecnej polície, ako poriadkového útvaru pri zabezpeèovaní verejného poriadku, ochrany ivotného
prostredia a plnení úloh vyplývajúcich zo veobecne záväzných nariadení obce, za konèiaci sa rok 2008
A/ kontatuje, e obecná polícia
- rieila poèas hodnoteného obdobia celkom 83 priestupkov,
- 20 priestupkov rieila uloením blokovej pokuty,
- 1 priestupok bol rieený uloením blokovej pokuty ako pokutu nezaplatenú na mieste,
- 5 priestupkov bolo uloených,
- 1 priestupok bol odloený,
- ostatné priestupky boli rieené dohováraním, alebo dohodou zúèastnených strán,
- z celkového poètu 78 priestupkov objasnila, 5 priestupkov zostalo
neobjasnených,
- celkom vyinkasovala pokuty v hodnote 13.300,- Sk,
- zaznamenala 17 trestných èinov, z ktorých 13 objasnila a odovzdala
kriminálnej polícii,
- vykonala bezpeènostnú akciu zameranú na osvetlenie cyklistov,
- odchytila 17 psov, ktorý sa vo¾ne potulovali po obci,
- vykonávala pravidelnú kontrolu na trhovisku, kde vyinkasovala poplatky vo výke 51.440,- Sk,
- venovala pozornos preventívnej èinnosti, napr. formou prednáok
v základnej kole, ale aj pre èlenov jednoty dôchodcov.
B/ schva¾uje správu o èinnosti obecnej polície za rok 2008, pod¾a
predlohy
C/ ukladá p. Alexandrovi Turanovi, náèelníkovi obecnej polície pre
nastávajúce obdobie zvýenú pozornos venova najmä:
- preventívnej èinnosti,
- dôsledne vyuíva k odha¾ovaniu priestupkov intalované fotopasce,
- zvýi súèinnos so kolou pri odha¾ovaní zaèínajúceho sa ikanovania a terorizovania medzi iakmi.
IV.
Obecné zastupite¾stvo, v súlade s §6 a §11 zákona è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení sa uznáa
1/ na veobecne záväznom nariadení o podmienkach urèovania a vyberania dane z nehnute¾ností na území obce Palárikovo,
2/ na veobecne záväznom nariadení o výke úhrad za sluby poskytované v rámci opatrovate¾skej sluby na území obce Palárikovo, pod¾a
predlohy, s úèinnosou od 1. januára 2009.

VI.
Obecné zastupite¾stvo, s poukazom na §18 a/ zákona è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov volí Ing. Petra Tomíka,
za hlavného kontrolóra, na es roèné funkèné obdobie, s pracovným úväzkom 0,5 od 01. 01. 2009.
VII.
Obecné zastupite¾stvo schva¾uje plán kontrolnej èinnosti a previerok
hlavného kontrolóra na rok 2009, pod¾a predlohy.

VIII.
Obecné zastupite¾stvo, po prerokovaní predloeného návrhu, berúc do
úvahy odporúèania komisie finanènej, pre správu obecného majetku
a podnikate¾skú èinnos, obecnej rady ako aj v zmysle stanoviska hlavného kontrolóra schva¾uje
1/ hlavné úlohy rozvojového programu obce na rok 2009,
2/ rozpoèet obce, vrátane rozpoètovej organizácie Z K. Strmeòa
s M, na rok 2009 ako vyrovnaný rozpoèet, pod¾a predlohy, takto:
a/ celkové príjmy
44.678 tis. Sk, èo tvorí 1.483.083 ,
z toho: príjmy Z
130 tis. Sk,
4.315 ,
b/ celkové výdavky
44.678 tis. Sk,
1.483.038 ,
z toho: výdavky Z
11.030 tis. Sk,
366.129 .
3/ informatívny rozpoèet obce na rok 2011 takto:
a/ celkové príjmy
47.613 tis. Sk,
1.580.461 ,
z toho: príjmy Z
130 tis. Sk,
4.315 ,
b/ celkové výdavky
47.613 tis. Sk,
1.580.461 ,
z toho: výdavky Z
11.430 tis. Sk
379.406 .
IX.
Obecné zastupite¾stvo schva¾uje èasové plány práce orgánov obce na
I. polrok 2009, pod¾a predlohy.
X.
Obecné zastupite¾stvo, po prerokovaní predloeného návrhu schva¾uje
odplatný prevod nehnute¾ností z majetku obce v k.ú. Palárikovo zapísaného na LV è. 1 ako pozemok parc. è. 1139/50 vo výmere 357 m2, zastavaná plocha a nádvorie a pozemok parc. è. 1139/74 o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvorie v prospech iadate¾ky:
Martina migurová, bytom J.A. Komenského è. 10, Palárikovo, za
obvyklých podmienok, t.j. v cene po 70,- Sk/m2.
XI.
Obecné zastupite¾stvo, na základe dosiahnutých výsledkov v roku
2008 a v zmysle predloeného návrhu schva¾uje
1/ v intenciách § 18c/ odst.5 zák.è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení odmenu pre Ing. Petra Tomíka, hlavného kontrolóra,
vo výke 20% roèného platu.,
2/ v intenciách §5 odst.1/ zákona è. 253/1994 o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorích predpisov, odmenu pre Mgr. Jozefa Deròára, starostu obce vo výke
15% roèného platu.

Oprava plota cintorína,
ktorý zdemoloval
ofér osobného auta

V.
Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie predloenú správu o vyhodnotení plnenia úloh kontrolnej èinnosti a výsledkov previerok za rok
2008.
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TRUKCIU DOMU KULTÚRY. Proces hodnotenia a schva¾ovania
projektu ete nie je ukonèený. Zatia¾ obec prela cez dva stupne hodnotenia a v súèasnosti èakáme na závereèný energetický audit.
Tretí projekt, ktorý obec spracovala, je zameraný na rekontrukciu
terajieho obecného úradu. Vyhlasovate¾om výzvy je SPP a cie¾om rekontrukèných prác pri schválených projektoch je dosiahnu tepelné úspory vo verejných budovách.
tvrtým podaným projektom v rámci výzvy EUROFONDOV je
PROJEKT REKONTRUKCIE VEREJNÉHO OSVETLENIA. Jeho
cie¾om je dosiahnu komplexnou rekontrukciou VO zníi energetickú
nároènos, spotrebu a súèasne skvalitni úèinnos verejného osvetlenia
v obci.
Piaty pripravený projekt, ktorý má pre nau obec zásadný význam,
má názov REGENERÁCIA SÍDIEL. Výzva na podanie projektu bude
v januári 2009. Projekt je zameraný na opravu a budovanie ciest, chodníkov, parkov, parkovísk a pod.
iestym projektom je projekt zameraný na investièné èinnosti v areáli OTJ. Jeho súèasou je nová studòa a polievacie zariadenie slúiace na
údrbu hracej plochy. Podarilo sa tu vybudova vodovod a kanalizáciu.
V týchto dòoch sa zaèalo s výstavbou novej sociálky, ktorá zlepí hygienické podmienky pre portovcov i návtevníkov areálu OTJ.
Ïalie dva investièné projekty boli podané do NSK. Zo samosprávneho kraja iadame príspevok na rozvoj kultúry a na pripravovanú výstavbu nového basketbalového ihriska v areáli OTJ.

III. ÚDRBA OBCE

V roku 2008 sa podarilo realizova ve¾ký rozsah prác zameraných na
údrbu obce.
Ø Uskutoènila sa oprava presklenenej èasti strechy domu kultúry, ktorá bola mnoho rokov pokodená a zatekala. V DK sa uskutoènila
i údrba podlahy ve¾kej sály.
Ø Vybudovali sa bezbariérové vchody do DK a na zdravotné stredisko. Uskutoènili sa i stavebné práce na lávke cez Cergát s cie¾om
vytvori bezbariérovos pre vozíèkarov.
Ø Uskutoènila sa rozsiahla údrba zelene na starom cintoríne.
Ø Bolo zrekontruované ozvuèenie na novom cintoríne.
Ø Celoroène sa venovala pozornos údrbe a výsadbe zelene v parkoch
a na verejných plochách.
Ø Èiastoène sa uskutoènila vysprávka výtlkov komunikácií.
Ø V tomto roku obec rieila i váne problémy v nájomnom byte na
Mládeníckej ul. s elektrickou energiou. Po týdòoch neobvyklých
javov, keï elektrická energia zapa¾ovala zásuvky v byte aj pri odpojení bytovky od elektrickej energie sa veci dúfajme, u natrvalo
dali do normálu.
Ø V tomto roku boli kompletne dokonèené vetky priestory zberného
dvora.

IV. SEPAROVANÝ ZBER

- je pre Palárikovo i naïalej významnou prioritou. Jeho význam rastie
stále viac pre hospodárenie obce v odpadovom hospodárstve. Teí nás aj
sústavná popularita Palárikova v rámci celého Slovenska v tejto oblasti
a pre mnohé samosprávy sme príkladnou kolou separovania. Tu vïaka
patrí predovetkým svedomitosti naich obèanov, pre ktorých sa separovaný zber stal trvalou súèasou environmentálneho ivotného týlu.
Vïaka dobrým výsledkom v separovanom zbere Palárikovo bolo v 3.
tvrroku 2008 intitútom pre ekonomické a sociálne reformy vyhodnotené na prvom mieste v rámci SR v reitingu najlepích a najhorích
samospráv Slovenska.

V. VÝROÈIA, TRADIÈNÉ PODUJATIA

- kultúrno-spoloèenský ivot patrí trvalo k cie¾avedomým èinnostiam
naej samosprávy. V roku 2008 sme sa zamerali predovetkým na oslavu významných výroèí obce. Medzi prvé a najkrajie podujatia organizované ZPOZom nesporne patrí spoloèné uvítanie novorodencov. Teí
nás, e kadý rok nám pribúdajú vo väèej miere noví obèania obce.
Tradiène so iakmi koly organizujeme branný pretek na poèes oslobodenia naej obce v II. svetovej vojne. Stavanie mája v predveèer 1. mája a prehliadka historických vozidiel na hody spolu s Vatrou zvrchovanosti u tradiène patria medzi ob¾úbené kultúrno-spoloèenské podujatia obce.

Nae noviny

Tri dni trvali OSLAVY 760. VÝROÈIA prvej písomnej zmienky o obci
a 60. výroèia premenovania Slovenského Medera na Palárikovo. Na záver
roka sa uskutoènila oslava ZLATÝCH SVADIEB, KONCERT ÚCTY
K STARÍM a napokon tradièný VIANOÈNÝ KONCERT VÏAKY.
Aj v tomto roku sme vydávali ob¾úbené NAE NOVINY, bola spracovaná nová MAPKA OBCE, ktorú si môu obèania kúpi na obecnom
úrade. S podporou obce vyli dve nové knihy, ktoré obohatili literárne
bohatstvo obce. Ing. Imrich Szabó s Mgr. Jaroslavom Nemeom napísali vynikajúce faktografické a dokumentaèné dielo Historické cintoríny
Palárikovo a pani uèite¾ka Mária Chovancová je autorkou jej ïalej
knihy poviedok SÝKORIENKA.

VI. SPOLOÈENSKO-ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

patria medzi vzácne hodnoty naej obce. Poïakova treba vetkým,
ktorí svojou obetavou organizaènou prácou vytvárajú podmienky pre rozvoj a uplatòovanie záujmov naich obèanov. Naa samospráva aj v tomto
roku poskytla zo svojho rozpoètu adekvátny finanèný príspevok vetkým
organizáciám na ich èinnos, ktoré o dotáciu poiadali. Významnou súèasou záujmovo-kultúrneho rozvoja obce sú aktivity DK zamerané predovetkým na najmladiu generáciu.

VII. VEREJNÝ PORIADOK

patrí k významným oblastiam sústavnej starostlivosti samosprávy.
Èierne skládky, vandalizmus, krádee, túlavé psy, spa¾ovanie biologického odpadu, to sú najèastejie priestupky v obci. Aj keï obecná polícia
pomerne úspene odha¾uje páchate¾ov týchto deliktov, trvale sa tomu
dá zabráni len dlhodobou výchovou ¾udí, ich sebadisciplínou a charakterným správaním. Vrcholom bezcitnosti a cynizmu je zlodejina na cintoríne pred sviatkami zosnulých. V snahe predchádza týmto smutným
javom obec zakúpila nieko¾ko prenosných malých kamier  fotopascí,
ktoré monitorujú problémové lokality v obci. Veríme, e tým prispejeme
hlavne k prevencii v tejto oblasti, resp. nám kamery pomôu odhali páchate¾ov po¾utovaniahodného konania.

VIII. SOCIÁLNA STAROSTLIVOS

je zameraná na viaceré oblasti:
Ø Donáka stravy a príspevok pre dôchodcov na kadé jedlo. Túto
slubu vyuívalo v tomto roku pribline 70 stravníkov. Obec poskytovala individuálnu pomoc aj osamelým odkázaným obèanom.
Ø Obec poskytovala v spolupráci s ÚPSVaR i sociálnu pomoc deom
a obèanom v hmotnej núdzi.
Ø Poèas roka sme vytvorili pracovné príleitosti pribline pre pädesiatich nezamestnaných uchádzaèov o prácu v rámci aktivaèných
prác. Väèina nezamestnaných pracovala na zbernom dvore zapojením do separovaného zberu

IX. PORTOVÉ AKTIVITY

obce sú zamerané predovetkým na postupové futbalové súae, turnaje neregistrovaných hráèov a turnaje v iných druhoch portu.
Mimoriadne úspene si poèínali nae futbalové mustvá od PRÍPRAVKY, IAKOV, DORASTU, B-MUSTVA a po A-MUSTVO.
Uskutoènili sa turnaje vo futbale, basketbale a stolnom tenise. Pri farskom úrade bol v lete zorganizovaný turnaj v pláovom volejbale, rybári zorganizovali súa v portovom rybolove.

X. PARTNERSTVO  ZDRUENIA

Palárikovo je aktívnym èlenom dvoch zdruení. Najdlhie partnerstvo
má naa obec s Mestom Zubøí. I v tomto roku boli ivé kontakty medzi
naimi samosprávami. Nai hasièi podpísali ZMLUVU O SPOLUPRÁCI so svojimi partnermi v Zubøí. O podobné partnerstvo prejavilo záujem
i po¾ovné zdruenie Zubøí s naimi po¾ovníkmi.
U nieko¾ko rokov úspene funguje spolupráca takmer tridsiatich obcí v rámci ZDRUENIA PRE TRVALO UDRATE¼NÉ NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM.
Najnovím zdruením obcí, ktoré spája osobnos Jána Palárika, je
ZDRUENIE IVOTNÝMI CESTAMI JÁNA PALÁRIKA. Zdruenie
podpísalo Zmluvu o zaloení v Palárikove 6. septembra t.r. a jeho èlenom sa stali: Raková, Majcichov, Starý Tekov, tiavnicke Bane, Banská
tiavnica, Trnava, Hronské K¾aèany, Hoste, Abrahám, Palárikovo.
Mgr. Jozef Deròár,
starosta obce
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MIESTNE DANE A POPLATKY V ROKU 2009

M

iestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady doposia¾ upravoval
zákon è.582/2004 Z.z., ktorý bol u osemkrát novelizovaný. Citovaný zákon zavádza fakultatívne
miestne dane, ktoré môu obce uklada, a to sú daò z nehnute¾ností, daò za psa, daò za uívanie verejného priestranstva, daò za ubytovanie, daò za predajné automaty, daò za nevýherné hracie prístroje, daò z motorových
vozidiel, ktorú môe uklada vyí územný celok. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady je obligatórny, obec si ho zaviedla.
Obecné zastupite¾stvo, vzh¾adom na zavedenie euro meny, schválilo prísluné veobecne záväzné nariadenia s úèinnosou od 1. 1. 2009. Nebolo záujmom obce zvyova daòové zaaenie daòovníkov, to znamená, e
od nového zdaòovacieho obdobia dôjde v podstate iba k zmene meny.
Daòovníci, u ktorých nedochádza k zmenám v predmete dane, nemusia podáva nové daòové priznania. Nové daòové priznania k dani z nehnute¾nosti (pozemky, domy, byty a pod.) musia poda v lehote do
31. januára iba daòovníci, ktorí nadobudli nehnute¾nosti a sú novými vlastníkmi k 1. januáru zdaòovacieho obdobia (2009). Nové tlaèivá sú k dispozícii na obecnom úrade.
Obec v priebehu prvého tvrroka bude pripravova výruby daní, následne ich daòovníkom doruèí a ich povinnosou bude vyrubenú daò uhradi v stanovenej lehote.
Ak správca dane vyrubí miestnu daò a poplatok po 1. januári 2009 za predchádzajúce zdaòovacie obdobia
v sume vypoèítanej pod¾a predpisov úèinných do 31. 12. 2008, túto sumu prepoèíta konverzným kurzom na
eurá.
Albeta Jankulárová
Prednostka OcÚ

SPOLOÈENSKÁ
RUBRIKA
V mesiaci november 2008
ivotné jubileum oslávili:
70 rokov
Magdaléna Benczeová
Alexander Chovanec
Mikulá Kádar
tefan Kovaèik
Irena Ölvecká
Karol rámek
75 rokov
Milan Brel
Albeta Hrubá
Veronika Oèadlíková
Karol imko
80 rokov
Elena Krásna
90 rokov
Juraj Krajèi

KALENDÁR KULTÚRNYCH PODUJATÍ V ROKU 2009

dátum

podujatie

miesto

V mesiaci december 2008
ivotné jubileum oslávili:

10. 1. 09
21. 1. 09
24. 1. 09
30. 1. 09
31. 1. 09
3. 2. 09
09. 2. 09

Ples portovcov
Degustácia pre èlenov organizácie
Cirkevný ples
Karneval
Ples motorkárov
Páraèky
Výroèná èlenská schôdza
COOP Jednoty SD
Ples po¾ovníkov
Výroèná èlenská chôdza
Jednoty dôchodcov
Ples dôchodcov
Prázdninový týdeò pre deti

Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry

OTJ
ZO SZ záhradkárov
RK Farnos
Dom kultúry

Jednota dôchodcov
ÈZ COOP J-SD

Dom kultúry
Dom kultúry

Po¾ov. zdruenie Baant
Jednota dôchodcov

70 rokov
Mária Chovancová
Valéria óová
Margita Tomíková
75 rokov
Apolónia Chovanová
tefan Lacko
Anna Rybárová
Helena Rybárová
Alexander ilhavík
80 rokov
Albína Ulická

Dom kultúry
Dom kultúry

Jednota dôchodcov
Dom kultúry

Peèenie iiek pre deti
Súané popoludnie pre deti
Ples SÈK
Výroèná èl. schôdza záhradkárov
Mesiac knihy
Spoloèné uvítanie novorodencov
Obecné oslavy dòa uèite¾ov
Nielen chlebom je èlovek ivý
Popoludnie s poéziou- posedenie pri èaji
Slávnostné posedenie z príleitosti
15. výroèia zaloenia Jednoty dôchodcov
Tvorivé dielne
Civilizaèné choroby  zdrav. prednáka
Predve¾konoèné popoludnia

Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
kninica
OcÚ
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
DK

Dom kultúry
Dom kultúry
ZO SÈK
ZO SZ záhradkárov
Dom kultúry
ZPOZ
obec
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov

Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry

Dom kultúry
Jednota dôchodcov
Dom kultúry

Jarné prebudenie  výstava prác
Branný pretek z príleitosti
výroèia oslobodenia obce

Dom kultúry
strelnica

Dom kultúry
obec so Z

14. 2. 09
16. 2. 09
16. 2. 09
16. 2. 
20. 2. 09
18. 2. 09
19. 2. 09
21. 2. 09
22. 2. 09
marec
marec
marec
13. 3. 09
27. 3. 09
16. 3. 09
16. 3. 09
17. 3. 09
31. 3. 
3. 4 .09
8. 4. 09
apríl
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organizátor

pokraèovanie na str. 11

Narodili sa:
Ján Sama
Laura ilhavíková
Samuel Markusek
Adam Hatala
Alex Pilek
Kristián Lakatos
Boris Stanko
Damián Marek Marko

Uzavreli
manelstvo:
Roman
Boho
Ondrej
Vanèo




Marianna
Berkeová
Zuzana
utková

Rozlúèili sme sa:
Ruena Poláková
84-roèná
Margita utková
78-roèná
Jozef Smolárik
77-roèný
Juliana Piklerová
77-roèná
tefánia Homporová 73-roèná
Helena Machová
78-roèná
Mária Viteková,
matrikárka Ocú
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Obecná polícia informuje
SPRÁVA O ÈINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE ZA ROK 2008
V

áení obèania! Ako kadý rok ani tento nie je výnimka  koncom roka bilancujeme, hodnotíme úspechy, ale aj rozmýlame,
èo ete zlepi. Tentokrát Vám priblíim prácu obecnej polície v èíslach, ktoré mapujú celoroènú prácu v roku 2008. Obecná polícia pozostáva z dvoch prísluníkov, a to náèelníka ObP Alexandra TURANA a p. Vladimíra DORNÍKA. Obecná polícia pôsobí ako poriadkový útvar pri zabezpeèovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany ivotného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo
Veobecne záväzných nariadení obce. Riadi sa zákonom SNR è.
564/1991 v znení neskorích predpisov. V rámci svojich právomocí
riei a objasòuje priestupky,ukladá pokuty v blokovom konaní, spolupôsobí s príslunými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku
obce, obèanov ako i iného majetku v obci pred znièením, pokodením,
stratou alebo pred zneuitím. Veci, ktoré obecná polícia nie je kompetentná riei, odovzdáva orgánom na to urèeným. V tejto súvislosti
úzko spolupracuje s PZ SR, prokurátorom a ïalími intitúciami tátnej správy, exekútormi, súdmi, kurátorkami, ako aj obecnými a mestskými políciami.
Celkový poèet priestupkov bol 83, èo je 10% pokles oproti roku
2007 a 20% nárast oproti roku 2006. Aj tu je vidie, e práca OP je
nároènejia, aj keï urèitý pokles tu vidie. Z celkového poètu priestupkov 83 bolo uloením blokovej pokuty rieených 20 priestupkov,
v jednom prípade bol v blokovom konaní vydaný blok na pokutu nezaplatenú na mieste, 5 priestupkov bolo v zmysle §-u 60 odst. 3,
písm.b) zákona 372/90 Zb. uloených a v jednom prípade bol v zmysle §-u 60 odst. 3 písm a) citovaného zákona odloený. V ostatných prípadoch boli priestupky vyrieené dohováraním alebo dohodou zúèastnených strán.
Z 83 priestupkov za rok 2008 bolo 78 objasnených a 5 neobjasnených.
Najviac priestupkov 35 bolo rieených za poruenie §-u 50, èo sú
drobné krádee a pokodzovanie majetku. Ïalej to bolo za § 47 a 48,
èo sú priestupky proti verejnému poriadku ako neuposlúchnutie výzvy
verejného èinite¾a alebo zneèisovanie verejného priestranstva atï.
Takýchto priestupkov bolo 8. Priestupky proti obèianskemu spolunaívaniu riei § 49. Tieto priestupky sa rieia iba na návrh zo strany obèanov. Väèinou sú to spory medzi susedmi, ktoré rieime dohováraním, nako¾ko rieenie prostredníctvom obèianskoprávneho konania
na súdoch alebo na obvodnom úrade je zdåhavé a viedlo by ete k väèiemu prehåbeniu sporov. V niektorých prípadoch bola dostaèujúca
prítomnos obecného policajta, aby sa vec - spor urovnal. Takýchto
návrhov zo strany obèanov sme rieili 5.
Paragraf 22 riei priestupky proti bezpeènosti a plynulosti cestnej
premávky. Takýchto priestupkov, ktoré spadajú do kompetencie obecnej polície, bolo zaznamenaných 3. Veobecné záväzné nariadenia 
sem spadajú vetky VZN, nad ktorými OP vykonáva kontrolu. Hlavne
sú to VZN è. 3/2002 a VZN è. 2/2005. V prvom prípade ide o záväzné nariadenie, ktoré upravuje podmienky drania psov a v druhom prípade upravuje podmienky nakladania s komunálnym odpadom. Na
tomto úseku bolo zaznamenaných 27 priestupkov. Medzi ostatné
priestupky sa zaraïujú ïalie priestupky pod¾a priestupkového zákona, ktoré je kompetentná riei obec. V tomto prípade sú to priestupky pod¾a §-u 24 odst.1 písm.d) a to na úseku podnikania ako sú neoprávnený predaj bez náleitého oprávnenia  ivnosti, alebo iné poruenia v zmysle uvedeného §-u, ktorého sa obèania dopúajú na
trhovom mieste na Potovej ul.. Takýchto priestupkov sme rieili 5.
Trestných èinov sa dotknem iba okrajovo, celkovo ich bolo obecnou políciou zaznamenaných 17, z toho sa nám podarilo objasni 13.
Vo väèine prípadov bol páchate¾ zistený obecnou políciou a odovzdaný kriminálnej polícii.
V ïalej èasti správy by som chcel zhodnoti dopravnú situáciu
v obci. Aj na tomto úseku úzko spolupracujeme s PZ SR. Vykonávajú
sa spoloèné hliadky, pri ktorých sa zameriavame na kontrolu vodièov
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motorových vozidiel, cyklistov a iných úèastníkov cestnej premávky.
Vykonali sme bezpeènostnú akciu zameranú na osvetlenie cyklistov,
boli zakúpené tzv. blikaèky, ktoré sme rozdávali cyklistom miesto pokút v prípadoch, keï neboli osvetlení. Akciu sme viackrát zopakovali. V prvom rade nám ilo o bezpeènos obèana a nie represívne rieenie problematiky. Na tefánikovovej ul. bol osadený meraè rýchlosti, èo tie má prinies meniu nehodovos v naej obci. K problematike státia kamiónov sa vraca nebudem, v ojedinelých prípadoch sú
vodièi nedisciplinovaní a poruujú zákaz. V takýchto prípadoch to rieime blokovou pokutou. Pri dopravných nehodách, pri ktorých sme
zvyèajne prví, zabezpeèujeme miesto nehody a do príchodu hliadky
PZ. V roku 2008 sme boli pri 3 nehodách.
Ïalou témou sú túlavé psy. Kadoroène sme mali problém, èo s túlavými psami. V areáli strelnice sme vytvorili priestory, ktoré slúia
na ich prechodný pobyt. Pravidelne vykonávame odchyt túlavých
psov a na nevyhnutnú dobu ich ukladáme na strelnici. Zisteným majite¾om je pes vrátený aj s blokovou pokutou, ale vo väèine prípadov
nie je moné zisti majite¾a. V týchto prípadoch je so psom nakladané v zmysle zákona. V tomto roku bolo odchytených 17 psov.
Medzi ïalie nae povinnosti patrí kontrola trhového miesta na
Potovej ul., kde kontrolujeme pravos predávaného tovaru, doklady
o kúpe tovaru, registraèné pokladne a ivnostenské oprávnenia. Kadé
poruenie zákona rieime v blokovom konaní alebo odstúpením veci
na colnú správu. Vyberáme poplatky za prenájom trhového miesta celoroène, ale aj poèas hodových slávností. Za uvedené obdobie bolo
v súhrne vybraných poplatkov v sume 51.440,- Sk (1.707,49 ).
Napriek vetkým uvedeným èíslam a èinnostiam si myslím, e najdôleitejou oblasou je prevencia. Preto sme rok 2008 nazvali rokom
prevencie. Spolupracujeme so základnou kolou pri brannom preteku,
pri rôznych súaiach o doprave a rôznych iných aktivitách.
Vykonávali sa prednáky v kolách na rôzne témy. Po dohode s riadite¾om základnej koly sme vytvorili spoloèné hliadky so iakmi 6.
roèníka, v ktorých sme sa snaili ukáza iakom prácu polície ale aj
problémy, s ktorými sa obecná polícia pri výkone stretáva. Ïalej sme
vykonali prednáku pre Jednotu dôchodcov. V prevencii sa zameriavame aj na poívanie alkoholu a hrania na výherných automatoch maloletými alebo mladistvými obèanmi naej obce. Pravidelne bola
v spoluprácii s PZ SR vykonaná kontrola v miestnych pohostinstvách
a retauráciách a v niektorých prípadoch bolo zistené poruenie zákona. V týchto prípadoch prichádza na rad kurátor, ktorý kadý prípad
prevezme a riei v rámci svojich kompetencií.
V poslednej èasti mojej správy sa chcem vyjadri k ïalej èinnosti OP, k jej cie¾om a predstavám. Obec Palárikovo patrí medzi najväèie na Slovensku. Rok èo rok sa viac rozrastá, prichádzajú nové
firmy, ale aj noví obèania a vznikajú nové problémy, na ktoré sme
museli reagova a prispôsobova èinnos OP v prospech vetkých
obèanov a nie jednotlivcov. Poiadavky kladené na obecnú políciu sa
darí plni, objasnenos priestupkov a trestných èinov rieených OP je
viac ne 90%. Ako ste mohli zisti, OP pri plnení svojich úloh potrebuje stále viac techniky, èi u je to motorové vozidlo, zariadenie na
zabránenie odjazdu motorových vozidiel, alebo iné doplnky, ktoré
OP pouíva pri výkone svojich právomocí. V roku 2008 sme naintalovali kamery, ktoré snímajú vytipované lokality, nebudem uvádza,
ktoré sú to.
Na záver mojej správy chcem poïakova vetkým obèanom, ktorým vzh¾ad obce a správanie niektorých takzvaných tie obèanov nie
je ¾ahostajný, za ich aj keï niekedy iba anonymné oznámenia.
Výrazne nám pomohli pri objasòovaní priestupkov ale aj trestnej èinnosti v obci. Nebránime sa ani kritike, pokia¾ je oprávnená.
Hlavným cie¾om v roku 2009 bude zvýenie bezpeènosti na cestách
a ochrana majetku obèanov obce.
Alexander TURAN,
náèelník ObP
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Poïakovanie

Ú

zemný spolok Slovenského Èerveného kría Nové Zámky vyslovuje poïakovanie Miestnemu spolku SÈK v Palárikove a Obecnému úradu za plnenie úloh. Poèet èlenov MS-SÈK v Palárikove na poèet obyvate¾ov nie je vysoký, ale výsledky ich práce sú vynikajúce.
Medzi hlavné úlohy MS patrí darcovstvo krvi. Pod vedením predsedníèky pani Márie átekovej, ktorá je i èlenkou Výkonnej rady ÚzS-SÈK
Nové Zámky, sa tejto oblasti venuje ve¾ká pozornos. V roku 2008 sa
v Palárikove uskutoènili tri hromadné odberi krvi, ktoré za úèinnej pomoci obecného úradu mali vynikajúce výsledky. Je obdivuhodné, e prilo i 30 prvodarcov krvi, èo je ve¾ký prís¾ub do budúcnosti. Bol to nezabudnute¾ný úspech, ktorý sa málokedy zopakuje.
Je v rámci okresu výnimoèné, akú pozornos darcom krvi prejavuje
obec Palárikovo na èele so starostom Mgr. Deròárom. Okrem úèinnej pomoci pri akciách Èerveného kría, starosta obce kadoroène na vianoènom koncerte odovzdáva prvodarcom osobitne malú pozornos a ïakuje
im za odvahu. Pri tejto príleitosti ïakuje i viacnásobným darcom krvi,
ktorým odovzdáva predsedníèka ÚzS-SÈK Nové Zámky niektorú s plakiet profesora Janského.

Kultúrno-spoloèenskej èinnosti èlenovia SÈK v Palárikove tie venujú ve¾kú pozornos. A to hlavne starím obèanom a zaslúilým èlenom, ktorí svojou
dobrovo¾nou èinnosou prispievali k plneniu úloh, ktoré boli kladené na SÈK.
Èervený krí si v tomto roku pripomenul 145. výroèie èinnosti, do ktorej sa
v tomto období zapojilo vo svete cez 265 miliónov èlenov. Jeho zakladate¾
Henry Dunnant v roku 1901 ako prvý na svete obdral Nobelovú cenu za mier.
Albeta Dubnická
predsedníèka Územného spolku SÈK Nové Zámky

Obdivuhodná ena

ne zásluhy a rozvoj organizácie, ktoré obdrala
tesne pred rozdelením Èeskoslovenska v r. 1992.
Ideály a princípy Èerveného kría pani
Dubnická nenosí iba v srdci, ale odzrkad¾ujú sa
jej i na tvári. Nikomu sa nechce veri, e táto
neuverite¾ne aktívna, milá a krásna pani, ktorá
úsmevom a láskavosou rozdáva optimizmus
okolo seba, nedávno oslávila 81 rokov ivota.
S¾úbila, e ak jej to nepredvídané okolnosti
neznemonia, urèite príde aj na tohoroèný
Vianoèný koncert vïaky a odovzdá naim darcom krvi ocenenie, pretoe sa v Palárikove
ve¾mi dobre cíti a vdy u nás naèerpá silu na
celý ïalí rok.
eláme pani Dubnickej, aby sa pozitívna
energia, ktorú íri okolo seba, znásobená dobroprajnosou ¾udí vrátila naspä k nej a dodala
jej síl do ïalieho aktívneho ivota.
Ing. Albeta Husková

K

adoroène sa na Vianoènom koncerte
vïaky oceòujú viacnásobní darcovia krvi Janského plaketami, ktoré u tradiène odovzdáva predsedníèka Územného spolku
Slovenského Èerveného kría Nové Zámky pani
Albeta Dubnická. Je to obdivuhodná ena, ktorá celý svoj ivot presadzuje základné princípy a
poslanie Èerveného kría - ¾udskos, nestrannos, neutralitu, nezávislos, jednotu, dobrovo¾nos a medzinárodný charakter. Snaí sa íri
ideály Èerveného kría - predchádza a zmieròova utrpenie ¾udí bez oh¾adu na národnos, jazyk, rasu, pohlavie, náboenstvo. Ako jedna
z mála ¾udí na Slovensku je nosite¾kou najvyieho vyznamenania Èeskoslovenského Èerveného kría Ocenenia H. Dunanta za mimoriad-

Predvianoèné popoludnie dôchodcov

P

osledná novembrová nede¾a bola prvou adventnou nede¾ou. Advent
je cie¾ovou rovinkou pred Vianocami a predchádza Vianoce od 7.
storoèia. V tomto èase èastejie skloòujeme slová: adventný veniec,
Mikulá, Lucia, stromèek, Betlehem, darèeky, domov, rodina, láska...
Výbor ZO JDS v Palárikove na èele s p. G. rámkovou zorganizoval dòa
5. decembra 2008 vo ve¾kej sále DK mikuláske posedenie pre svojich èlenov, tých sa zilo 111. Prítomných priiel pozdravi starosta obce Mgr.
Deròár, ktorý ich oboznámil s aktivitami obce za r. 2008 a struène naèrtol
plány na r. 2009. Samozrejme, e vetkým zaelal pokojné sviatky a v novom roku zdravie a astie. Do vianoènej atmosféry nás svojím programom priviedli èlenovia krúkov pri DK. Vystúpenie bolo ve¾mi pôsobivé
s ukákami zachovaných ¾udových tradícií a zvyklostí. Vïaka! Ako jedna
rodina sme si predstavovali ako doma vonia ihlièie aj kapustnica, blikajú
svieèky na stromèeku, ako s láskou balíme darèeky pre svojich najbliích.
S rovnakou láskou boli vetci prítomní èlenovia obdarení malými sladko ovocnými balíèkami, ktoré im rozdali Mikulá, èert a anjel. Tie sme nezabudli na naich jubilantov, ktorí sa v II. polroku 2008 doili významného ivotného jubilea. K mikuláskemu balíèku im pribudol aj malý darèek.
Mikulásky darèek bol len doplnkom lásky, pohody, spolupatriènosti.
Preili sme krásne popoludnie pri káve, príjemnom rozhovore, v spomienkach na Vianoce náho detstva, o radostiach, starostiach, o zdraví a chorobe, teda o témach, ktoré kadý dôchodca dobre pozná.
Nako¾ko 1. januára 2009 Slovensko prechádza na novú menu euro,
pani riadite¾ka DEXIE banky v Nových Zámkoch nás informovala o
vetkom, èo je potrebné vedie o euro mene.
Blíia sa Vianoce a s nimi dlhé zimné veèery, keï máme dos èasu spo-
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mína na udalosti dávno minulé ale i èerstvé. Podstatou vianoèných sviatkov je láska. Láska má ve¾a podôb, ktorá z nich je najdôleitejia, ako poveda. Zatia¾ èo u nás existuje pre lásku jediné slovo, v gréètine - v jazyku
Nového zákona má láska tyri pomenovania. Prvé hlavné - agapé, v zmysle veobecnej lásky k Bohu, jeho zákonom, morálke a etike. Od nej sa odvíjajú vetky ostatné : filia, èie priate¾ská láska, náklonnos, storge - láska
k rodine a napokon - eros - láska mua a eny. No kým èlovek nemá v sebe tú najdôleitejiu lásku, bude ma zákonite problémy vo vetkých ostatných. Najastnejí je ten, èo je obdarovaný vetkými láskami... Vzájomná
láska je to najcennejie, èo si môeme pod stromèek darova. A v mene lásky viacerí èlenovia ZO JDS vyuili monos posla finanènú èiastku do
zbierky Hodina deom. Vetkým, ktorí to vyuili, patrí srdeèná vïaka, e
i z tých nie ve¾kých dôchodkov mysleli i na tých, ktorí to potrebujú.
Nech u Vás vládne sviatoèný jas radosti,
s ktorým sa v kadom z Vás neha s láskou rozhostí.
Kie láskavos ako ampanské perlí
a v dui nájdete ¾achetnos perly.
S blízkymi nájdite moc krásne zátiie,
porozumenie, pokoj, chvíle najmilie.
astie nech rozkvitá ako ker ruí,
kadému splní po èom srdce túi.
V novom roku pevné zdravie, ve¾a lásky,
astný ivot, iadne vrásky,
veï v ivote je miesta dos
pre pekné slovo, pre rados!
Elena rámeková
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Vianoèný koncert vïaky
V

poslednú predvianoènú nede¾u 21. decembra sa uskutoèní tradièný VIANOÈNÝ KONCERT VÏAKY. Ako u sám názov tohto milého podujatia hovorí, jeho cie¾om je prejavi vïaku a uznanie tým,
ktorí si to zaslúia. Predovetkým sú to bezplatní darcovia krvi, ktorých
v naej obci kadoroène uteene pribúda. Okrem prvodarcov budú na
koncerte ocenení i mnohonásobní darcovia krvi.
Konkrétne Janského plakety za viacnásobné darcovstvo krvi získavajú:
Zlatá Janského plaketa:

Alexander Kuruc
Stanislav Noskaj

Strieborná Janského plaketa:

Jozef Csányi
Martin Hloek

Bronzová Janského plaketa:

Diana Èereòová
Igor Kollár
Stanislav Krehák
Adam Plevka
Eva Plevková
Marek Tanto
Zuzana Záleáková
Adrián Kleman
tefan Suè
Michal Árendá
Súèasou slávnostného stretnutia je aj oceòovanie iných naich obèanov, ktorí prispeli k rozvoju obce a jej reprezentácii.

Tohto roku oceneným bude pán Ladislav Kollár za krásne zrekontruovanie vagónikov úzkoko¾ajnej eleznièky a pán Vladimír Suchopa
za výborné portové výsledky v reprezentácii zdravotne postihnutých.
Zlatým klincom podujatia bude predstavenie najnovieho literárneho
dielka z autorského pera pani uèite¾ky Márii Chovancovej. Kniha poviedok má názov Sýkorienka a autorka, ktorú Vám na koncerte v krátkosti predstavíme, týmto literárnym dielom prispieva do bohatej studnice literárnej tvorivosti naich publicistov.
Mgr. Jozef Deròár,
starosta obce

Pozvánka
Váení obèania,
pozývame Vás na tradièný

Vianoèný koncert vïaky,
ktorý sa uskutoèní v nede¾u
21. decembra 2008
so zaèiatkom o 15,00 hod.
V Dome kultúry.
Mária Chovancová
Narodila sa 13. 12. 1938
v Palárikove. tudovala
na Pedagogickej kole
v Zlatých Moravciach.
túdium ukonèila na
VP v Trnave s aprobáciou Slovenský jazyk Ruský jazyk. Uèila na
Z v Semerove, Tvrdoovciach, Nových Zámkoch a Palárikove.
Dlhoroèné uèite¾ské
pôsobenie poznamenali
òou vyorané hlboké
brázdy prostredníctvom
metodických materiálov, citlivo pripravovaných recitátorov v oblasti umeleckého slova, zachovávania tradícií
a vrúcneho vzahu k svojmu rodisku. Kniné vydanie
verov pre najmeních: Svetielko (2000) - so spoluautorom Miloom Èíom, Kde slnieèko správa (1997),
Vezmi ma za rúèky (1997), Abecedou k Bohu (1997),
Nebeský dar (1998), Môj anjel strány (2003), Môj priate¾ Jei (2005). Pre tudujúcu mláde napísala prózu
Karol Strmeò (1998) ivotopis rodáka, protagonistu exilovej katolíckej moderny, jedného z najvýznamnejích
básnikov naej doby, prekladate¾a, univerzitného profesora, novinára, publicistu, redaktora, nosite¾a mnohých
ocenení. Próza Sýkorienka zachytáva zanikajúci svet
detstva s jeho zvykmi, príbehmi, zvieratkami. Svet je tu
akoby uchopený v dobrotivej boej dlani, kde je zaujímavo a bezpeène.

Nae noviny
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Imatrikulácia prváèikov

Ach, tá kola... povzdychnú si rodièia prváèikov, ktorým sa naostro
a nekompromisne zaèali kolské povinnosti. Z naich milých ratolestí sa
stali koláci a chceme èi nechceme, musíme im pomôc prekona prekáky, ktoré s touto realitou neodmyslite¾ne súvisia.
Veï si len predstavme, aké to musí by pre esroèných drobèekov
nároèné, keï zrazu v triede stojí iná pani uèite¾ka a nie sú tam ani vetci kamaráti zo kôlky, dokonca aj tá trieda je iná. Nie sú tam hraèky ani
postie¾ky a èo ak budú potrebova cika...?
Na hranie u bude menej èasu, pretoe koláci si musia písa domáce úlohy.
Spomínate si?
Urèite áno, ale predsa len detský svet je úplne iný ako ten ná dospelácky. Naim najmením koláèikom urèite kadý chce iba to najlepie. Poènúc rodièmi, starými rodièmi cez pani uèite¾ky a vychovávate¾ky sa im snaíme vysvetli, èo sa od nich bude v kole oèakáva, aké budú ich povinnosti, povzbudzujeme ich a chválime za to, èo u zvládli
a dokázali. Je dôleité, aby deti cítili v nás dospelých oporu, aby vedeli,
e sa nám môu zdôveri s akýmko¾vek problémom a e na nové, momentálne aké povinnosti nie sú úplne samy.

Dom kultúry u tradiène do tohto výchovného procesu vstupuje ve¾mi milou a u detí ob¾úbenou IMATRIKULÁCIOU PRVÁÈIKOV.
Tento rok sa u po tvrtýkrát konala 11. novembra. Hlavným cie¾om tejto akcie je vytvori pre deti zábavnou formou kladný vzah k povinnostiam, ku kole samej, priestor pre fantáziu a odreagovanie sa. Deti ve¾-

D

eduko Mikulá mal aj
tento rok spolu so svojimi pomocníkmi Snehulienkou
a Èertom plné ruky práce.
Verue mal èo robi, aby
osobne odovzdal balíèky plné
dobrôt vetkým detièkám. Niektorým sladkosti nadelil do èimièiek a iných zasa navtívil
osobne v ich príbytkoch. Aby to
skutoène vetko stihol, musel si
objedna krásny koè s konským
záprahom.
Ve¾ká vïaka preto patrí Ing.
Róbertovi Garajovi, ktorý svojich tátoov Mikuláovi nielene zapoièal, ale dokonca mu
robil aj osobného koèia.
Hlavne, e vetko dobre dopadlo a kadý balíèek dorazil
tam, kde mal.
Erika Galbavá
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mi rýchlo zistia, e pani uèite¾ky nie sú iba prísne tety, ktoré vdy ostro
sledujú èi sa vetko nauèili, ale sú aj ve¾mi milé a zábavné, s ktorými sa
dá super vyblázni.
Samozrejme, e hlavnými hrdinami celej akcie sú prváci. Veï len
z názvu samotného vyplýva, e ide o zápis alebo prijatie nových iakov
medzi starích. To, e na nich èaká aj nejaká nástraha, je úplne v poriadku. Veï sranda musí by. Súaili kadý s kadým, pani uèite¾ky
nevynímajúc a keï nakoniec odznelo posledné slovíèko zo slávnostného s¾ubu a milé tvárièky prváèikov popráila múka z prasknutých balónikov, pán krá¾ kadého z nich osobne pasoval za riadneho prváka a
starí spoluiaci ich ve¾kým potleskom prijali medzi seba.
Bezprostrednos a úprimnos detí sú ve¾mi fascinujúce a aj preto je dôleité, aby sme
tieto vlastnosti
svojou nevímavosou a nedostatkom èasu nezahnali do úzadia.
Veríme, e aj
na budúci rok pripravíme v rámci
Imatrikulácie prváèikov pre deti zaujímavé dopoludnie, poèas ktorého sa budú môc
rozptýli a odpúta od svojich povinností.

PRED OKNOM, ZA OKNOM, STOJÍ MIKULÁ...

Nae noviny

Prehliadka taneèných amatérskych súborov

Dom kultúry bol aj tento rok iniciátorom pekného podujatia, na ktorom sa 21.
11. 2008 zili amatérske taneèné skupiny
z taneèného krúku DK Palárikovo a
zo základných kôl v Komjaticiach,
Kolárove,
Nesvadoch,
uranoch,
Dedinke, Huli a v Palárikove, aby prezentovali svoje taneèné umenie.
3. roèník Prehliadky taneèných
amatérskych súborov sa niesol v duchu
priate¾stva a vzájomného porozumenia,
dôkazom èoho je aj fakt, e niektoré taneèné súbory nás svojou návtevou poctili u tretíkrát. Vetci zúèastnení sa podelili o rados i o skúsenosti a ich spoloèným menovate¾om bol samozrejme
tanec, ktorý je neodmyslite¾nou súèasou kultúry náho ivota.
To vetko sú aspekty, ktoré nás neustále inpirujú vytvára priestor novým
priate¾stvám a umoni deom nadeným pre tanec predvies svoje kvality.
V podaní taneèných súborov PLATAN, AZANAS, DOMINO, MLADÉ MAORETKY, SEDMOKRÁSKY, DOMINO DANCE, IVOT
a ÈALAMÁDA sme si pozreli 15 tancov rôzneho ánrového zamerania
(¾udové tance, street dance, scénické tance, maoretky, disco tanec, moderný tanec a spoloèenské tance).
Odmenení boli vetci. V prvom rade velikánskym potleskom a spolupatriènosou vetkých zúèastnených a ako spomienku na Palárikovo si
kadý taneèný súbor odniesol upomienkovú bustu. Kadý jednotlivec sa
doma môe pochváli medailou, na ktorej sa vynímala krásna zlatá jednotka, pretoe pre nás boli jednotkami vetci.
Pre nás, organizátorov, bolo najväèím zadosuèinením a odmenou
úprimné poïakovanie úèinkujúcich a priate¾ský prís¾ub, e prídu aj o rok.
A keï sme sa na záver chceli spoloène odfotografova a takmer sme
sa na javisko nepomestili, pri srdci nás hrial príjemný pocit...
Nepotrebujeme ani rozpráva, a predsa sa dohodneme.

Azanas St. - Palárikovo

Domino - Dedinka

Miestna Kninica
Èas vianoèný, èas zázraèný...

Domino dance - urany

Nae noviny

Milí èitatelia, prispievatelia kniných darov a periodík...
Dovo¾te, aby som vetkým Vám v tomto sviatoènom èase blíiacich
sa Vianoc ete raz ve¾mi poïakovala za celoroènú spoluprácu a kninièné príspevky. Verím, e i v budúcom roku budeme spolupracova
a naïalej budete navtevova nau obecnú kninicu a vyuíva jej
sluby pri túdiách a práci. Vo svojom kniniènom fonde ponúkame
tie oddychovú literatúru rôzneho ánru. Príïte si poièa zo irokej
kály naej ponuky. Èas strávený v spoloènosti kníh je najväèia a najlepia investícia.
V predchádzajúcom období nám knihami a periodikami prispeli:
rod. Brelová, ¼udmila Koíková,
rod. afáriková, Katarína rámková
a mnoho ïalích, ktorí si neelajú by menovaní.
elám Vám anjela, ktorý Vás chytí za ruku, keï sa budete bá, aby
ste nespadli do svojej opustenosti.
elám Vám, aby ste nali, èo potrebuje Vaa dua, aby ste nezaèali
chradnú.
elám Vám, aby ste sa neutopili vo svojich starostiach, aby sa
hnev a zármutok neobrátili proti Vám, ale aby Vám dali silu oslobodi
sa od nepríjemností.
elám Vám anjela, ktorý sa Vás uzdravujúco dotkne a dovolí klíèi
nádeji tam, kde sa zdá by vetko stratené.
Mária Slaanská,
vedúca kninice
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Malá rozprávkarka

Koho takto nazývame? iaèku 4.A triedy Natálku Janèárovú. V septembri za zapojila do prvého roèníka literárnej súae Detská rozprávková ilina, ktorú zorganizovalo Regionálne kultúrne stredisko v iline
spolu s èasopisom Vèielka a rádiom Frontinus v iline a ktorej výsledky boli vyhlásené iba nedávno 10. decembra 2008. Vetkých nás poteilo, e naa tvrtáèka získala prvé miesto za svoju rozprávoèku ...o tom,
ako sa mesiace hádali. Vloila do nej nielen vetok svoj talent, ale aj
pouèenie pre èitate¾ov a nakoniec sa jej oplatilo sedie chví¾ku s perom
v rukách a rozmý¾a, lebo vznikla jednoduchá a pekná rozprávoèka.
Ocenila ju i odborná porota v iline. A my sa pripájame ku gratuláciám
a prajeme jej ve¾a tvorivých chví¾!

v v v

Prvé kolské mesiace
Ve¾mi rýchlo sme si zvykli opä na kolský reim a vo svojom novom
prostredí sa zabývali i nai najmení - prváci.
U v prvom tvrroku privítali medzi sebou vzácnu a uitoènú návtevu - pani Ivanovú z Nových Zámkov, ktorá im v rámci regionálnej výchovy ukázala techniku palièkovania, èo sa deom ve¾mi páèilo.
Ich starí kamaráti sa zaèali zatia¾ pripravova na rôzne súae: olympiády, recitáciu, aby mohli dôstojne reprezentova nau kolu.
V októbri sa iaci zapojili do zberu papiera, za ktorý boli odmenené
triedy: 1. miesto 9. A, 2. miesto 4.A a 2.A za 3. miesto - chutnou tortou.
V ostatných dòoch od 1. do 5. decembra zorganizovali pani uèite¾ky
protidrogovú aktivitu: Zober loptu, a nie drogu, poèas ktorej celý týdeò portovali a znázoròovali tému i výtvarne vo svojom spoloènom
projekte. Nakoniec vytvorili zo svojich diel zaujímavú výstavku v priestoroch koly.

v v v

Mikuláku, dobrý strýèku...
Mikuláku, dobrý strýèku, modlím sa ti modlitbièku..., spievali ikovní tretiaci na prvej hodine v piatok 5. decembra. Horlivo oèakávali
Mikuláa i v kole a ve¾mi sa teili, keï ho neskôr zaèuli chodi po chodbách a vyzváòa èarovným zvonèekom. Preiel kadú triedu, zavítal
k dobrým i k menej posluným deom, s ktorými si to vybavil èert. Mali
ste ich potom vidie! Tváre zapinené uhlíkom, ani jedno èisté miestoèko na nich! Menie detièky sa troku aj na¾akali zvlátneho mikuláskeho sprievodu. Ale keï zaèali anjeli rozdáva darèeky, hneï sa osmelili.
Podaktorí odválivci krásne zaspievali alebo zarecitovali vzácnemu hosovi a neverili by ste, e sa i v jednej deviatej triede prednáala báseò
o Mikuláovi, ktorú dievèatá napísali samy. Preto i malé i väèie deti odchádzali v tento deò zo koly s radostným pocitom v srdieèkach.
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V znamení tónov

November sa niesol v znamení tónov. Najprv sme pripravili pre iakov 8. a 9. roèníka organový koncert v Kostole svätého Jána Nepomuckého. Zaò vïaèíme predovetkým Mgr. Janke Kucharovej, ktorá sa podujala na túto akú úlohu prezentova v obmedzenom èase to najdôleitejie z tohto ánru hudby. Vynikajúco si pripravila skladby, z ktorých
naskakovali zimomriavky na tele, a vybrala nieèo i z histórie organov.
Sme jej vïaèní, pretoe práve toto si v kole nemôeme vypoèu. Takto
sme sa mohli vi do baroka, klasicizmu, ale sa aj zamyslie nad modernejími skladbami, ktoré zneli skôr disharmonicky ako harmonicky.
V inú peknú stredu sme sa po skupinách vybrali do domu kultúry na
výchovný koncert. Predstavovali sme si ho velijako. Naastie bol pripravený v duchu veselosti, v rytmoch èaèi alebo rockandrollu a ako mix
rôznych týlov. Zablúdili sme do najvýznamnejích krajín, èo sa týka
populárnej piesne. Dokonca sme si mohli i zatancova. Parket si prenajali hlavne piataèky, ktoré majú tanec v krvi. A dobre naladení sme sa
rozlúèili s tromi hudobníkmi a kráèali sme pomedzi vloèky prvého snehu naspä do koly.

v v v

Nai prípravkári v krajskom výbere
Západoslovenský futbalový zväz zorganizoval 24. 11. 2008 prípravný
zraz mladých futbalistov narodených v r. 1997. I z naej dediny a naej
základnej koly sa na òom zúèastnili Dávid Hausleitner a Boris Ölvecký, ktorí hrajú za palárikovskú prípravku pod vedením PaedDr.
Miroslavy Tóthovej. Takýmto spôsobom dostali monos zapoji sa do
tréningov krajského výberu, ktoré prebiehali v portovej hale v Zlatých
Moravciach. Mohli si porovna svoje zruènosti a pohybové schopnosti
s hráèmi zo ale, Dunajskej Stredy, Nových Zámkov, Zlatých Moraviec,
Bánova, Povaskej Bystrice, Handlovej... Stretli sa tu s hráèmi portových klubov, ktorí sa venujú futbalu na vysokej úrovni, hrávajú nielen
okresné èi krajské, ale i ligové súae. Minulý rok si zahral v podobnom
výbere aj Marek Kollár, keï ete patril do prípravky. Mladým talentovaným futbalistom prajeme ve¾a portových úspechov, vytrvalosti pri
trénovaní a, samozrejme, aby súperom vsietili mnoho vytúených gólov.
Mgr. Slavomíra Belanová

POÏAKOVANIE
Touto cestou by sme sa chceli dodatoène vrúcne poïakova vetkým
tým, ktorí prispeli na doplatenie potrebnej sumy na dodávku elektrického invalidného vozíka pre náho syna Michala a ktorých mená z rôznych dôvodov neboli uvedené v predchádzajúcom poïakovaní. Sú to
nasledovné osoby:
Vladimír Adamièka
Silvia Záleáková
Albeta Tomíková
Miroslava Hlavaèková
¼ubica Rotecká
Anna Drgonová
Ivan Borza
Marta Cagánová
Taktie sa chceme poïakova i anonymným darcom, ktorí nechcú
by menovaní.
Opätovne chceme vyjadri poïakovanie naej triednej p. uèite¾ke
Mgr. Eve Dubcovej, ktorá nám pomáha v neopísate¾nej miere a taktie i asistentke Slávke Bajzíkovej.
V neposlednej miere ïakujeme i poslancom Obecného zastupite¾stva
za schválenie kúpy notebooku a jeho zapoièanie pre syna za úèelom
u¾ahèenia vyuèovacieho procesu.
Sme radi, e i v dnených komplikovaných èasoch sa nájdu ¾udia,
ktorým nie je ¾udské neastie ¾ahostajné a sú ochotní pomôc.
manelia Rezdovièoví
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KALENDÁR KULTÚRNYCH PODUJATÍ V ROKU 2009

dátum

podujatie

miesto

organizátor

9. 4. 09
30. 4. 09
30. 4. 09
10. 5. 09
11. 5. 09
11. 5. 09
16. 5. 09
máj
17. 5. 09
29. 5. - 1. 6. 09
19. 6. 09
26. 6. 09
27. 6. 09
15. 6. 09
16. 6. 09
20. 6. 09
30. 6. 09
06. 7. 09
09. 7. 09
júl
22. 7. 09
25. 7. 09
03. 8. 09
05. 8. 09
20. 8. 09
29. 8. 09
11. 9. 09
26.-28. 9. 09
2. 10. 09
23. 10. 09
október
október
23. 10. 09
26. 10. 09
14. 11. 09
20. 11. 09
27. 11. 09
3. 12. 09
6. 12. 09
7. 12. 09
10. 12. 09
1. 12. 
22. 12. 09
11. 12. 09
december
16. 12. 09
18. 12. 09
28. 12. 09

Výstava starej matere
Beseda o verejnom poriadku
Predveèer prvého mája
Darèek pre mamièku  vystúpenie detí
Deò matiek
Výstava
Zábava
Prehliadka historických vozidiel
Zábava
Deti deom  MDD
Skateboardová show
Súa na kolieskových korèuliach
Zábava na Petra a Pavla
Juniáles dôchodcov
portové hry dôchodcov
Akadémia základnej koly
Ukonèenie èinnosti krúkov
Prázdniny s domom kultúry
Súae pre deti
Vatra zvrchovanosti
Výstava amatérskej tvorby
Anna - bál
Tábor pre deti z DK
Ma¾ujte s nami  tvorivé dielne
Opekaèka
Oslava konca letných prázdnin
Zápis do krúkov
Výstava ovocia a zeleniny
Imatrikulácie 1. roèníka základnej koly
Súa tekvièiakov
Koncert úcty k starím
Zlaté a strieborné svadby
Obleèieme metlu
¼udová tvorivos- ikovné ruky dôchodcov
Posedenie èlenov ZO SZ záhradkárov
Regionálna prehliadka taneèných súborov
Výroba adventných vencov
Zhotovovanie vianoèných poh¾adníc
Mikulá u vás doma
Mikulá pre èlenov Jednoty dôchodcov
Mikulá pre zdrav. ako postihnutých obèanov
Vianoèné dielne  príprava na Vianoce

Dom kultúry
Dom kultúry
OTJ
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Piváreò u Petra a Pavla
obec
Piváreò u Petra a Pavla
Dom kultúry
parkovisko pred DK
parkovisko pred DK
Piváreò u Petra A Pavla
Dom kultúry
OTJ
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
OTJ
Dom kultúry
Piváreò u Petra a Pavla
Dom kultúry
Dom kultúry
OTJ
Piváreò u Petra a Pavla
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
OcÚ
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Po bytoch záujemcov
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry

Dom kultúry
Jednota dôchodcov s ObP
Dom kultúry
Dom kultúry
Jednota dôchodcov
Dom kultúry
p. Pálinká
obec
p. Pálinká
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
p. Pálinká
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Z K.Strmeòa s M
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
obec
Dom kultúry
p. Pálinká
Dom kultúry
Dom kultúry
Jednota dôchodcov
p. Pálinká
Dom kultúry
MO záhradkárov
Dom kultúry so Z
Dom kultúry
obec
ZPOZ
Dom kultúry
Jednota dôchodcov
ZO SZ záhradkárov
DK v spolupráci s regiónom
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Jednota dôchodcov
MO ZPO
Dom kultúry

Peèenie trudle
Vianoèný koncert vïaky
Peèenie koláèov starej matere
Zdobenie perníèkov
Rozlúèka so starým rokom

Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry

Dom kultúry
obec
Dom kultúry
Dom kultúry
Jednota dôchodcov
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Vianoèný list pre Teba...

A

ko dobre vie, moje narodeniny sa blíia. Kadý rok sa koná oslava na moju poèes a myslím si, e tak bude aj tento rok. Poèas týchto dní ve¾a ¾udí nakupuje darèeky. Rozhlas
a televízia vo svojich reklamách na kadom kroku upozoròujú
svet na moje blíiace sa narodeniny.
Je krásne vedie, e najmenej raz roène si niektorí ¾udia na
mòa spomenú. Ako iste vie, oslava mojich narodenín zaèala u
pred mnohými rokmi. Spoèiatku ¾udia chápali a boli vïaèní za
vetko, èo som pre nich urobil. Teraz sa zdá, e nik u nepozná
skutoèný dôvod osláv.
Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú význam
osláv. Spomínam si, e aj vlani bola usporiadaná takáto slávnos
na moju poèes. Slávnostná tabu¾a bola plná delikates, ovocia
a rôznych makàt. Výzdoba bola vskutku fantastická a vetko to
dopåòali nádherne zabalené darèeky. Chce vak nieèo vedie?
Bol som oslávenec, ale nebol som pozvaný.
Keï priiel deò D, priiel som, ale nechali ma vonku, pred zabuchnutými dverami. A ja som tak ve¾mi chcel by s nimi.
Popravde, neprekvapilo ma to, pretoe v posledných rokoch
vetci predo mnou zatvárajú dvere.
Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol potichuèky vojs.
Postavil som sa nebadane do rohu miestnosti a sledoval som.
Vetci jedli, pili, podaktorí aj opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na vetkom bavili. A naviac, keï do miestnosti vstúpil ve¾ký tuèný mu obleèený v èervenom s dlhou bielou bradou.
Vyzeral ako opitý, sadol si do kresla a vetky deti sa rozbehli
k nemu, krièiac: Santa Claus, Santa Claus!, akoby táto oslava
bola na jeho poèes!
O polnoci sa vetci zaèali objíma. Tak som roztvoril svoju náruè èakajúc koho by som objal. A vie èo? Nikto ma nepriiel obja. ¼udia si zaèali rozdáva darèeky, otvárali ich plní oèakávania. Keï u boli vetky otvorené, nesmelo som sa obzrel, èi tam
snáï nebude aspoò jeden aj pre mòa.
Veï ako by si sa cítil ty, keby na tvojich narodeninách boli obdarovaní vetci okrem teba  oslávenca?
Vtedy som pochopil, e som nechcený, nepozvaný a preto som
rýchle odiiel.
Kadý rok sa sviatok mojich narodenín zhoruje. ¼udia pamätajú len na jedlo, pitie, zábavu, ale na mòa akosi zabúdajú.
Bol by som rád, keby si mi tieto Vianoce dovolil vstúpi do
svojho ivota.
Poteilo by ma, keby si uznal skutoènos, e pred vye dvetisíc
rokmi som priiel dobrovo¾ne na tento svet obetova svoj ivot
na kríi, aby som a zachránil. Dnes, jediné èo chcem je, aby si
tomu veril celým svojím srdcom.
Rád sa s tebou o nieèo podelím. Keïe ma mnohí nepozvali na
svoje párty, budem ma svoju ve¾kú vlastnú grandióznu oslavu,
akú si nikto nevie predstavi.
Stále ete prebiehajú prípravy. Dnes som poslal mnoho pozvánok a toto je jedna z nich aj pre teba. Chcem vedie, èi príde, aby
som ti rezervoval miesto a napíem tvoje meno zlatými písmenami do ve¾kej knihy pozvaných. Iba tí zapísaní budú pozvaní na
párty. Tí, ktorí neodpovedia na pozvánku, zostanú vonku.
Vie, ako môe odpoveda na toto pozvanie?
Je to jednoduché, poli za mòa túto pozvánku vetkým, na ktorých ti záleí...
Budem na vás vetkých èaka na tohtoroènej oslave...
Uvidíme sa èoskoro...
Milujem a.

Príbeh na zamyslenie

J

eden mladý pár voiel do obchodu s najkrajími hraèkami
v meste. Mu a ena si dlho pozerali farebné hraèky vystavené vo veselom neporiadku v radoch na polièkách a pultoch.
Boli tam bábiky, ktoré sa smiali, plakali, rozprávali, rôzne elektronické hraèky, detské kuchynky, Barbie domy. Manelia sa dlho nevedeli rozhodnú, ktorú kúpia. Pristúpila k nim milá predavaèka. Viete, vysve¾ovala mladá ena, my máme doma malé
dievèatko, ale celý deò a èasto i veèer nie sme doma. Dcérka je
smutná, málo sa smeje, pokraèoval mu. Chceli by sme jej kúpi
nieèo, z èoho by mala obrovskú rados, povedala ena. Nieèo, èo
by ju poteilo, aj keï sme preè, èo by ju zabavilo, keï je samo...
Je mi ¾úto, usmiala sa zdvorilo predavaèka, ale my dobrých rodièov nepredávame...
Zamyslime sa nad týmto príbehom skôr, ako kupujeme darèeky pre nae deti.
Nepotrebuje Vae diea Vau pozornos, prítomnos a lásku
viac ako drahé darèeky?

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD PALÁRIKOVO
VÁS POZÝVA
NA

XII. farský ples,
KTORÝ SA USKUTOÈNÍ V DK PALÁRIKOVO
DÒA 24.JANUÁRA 2009 O 19.00 HOD.
VSTUPNÉ: 14,-  (422,- SK)
PRIPRAVENÉ SÚ PRE VÁS 2 VEÈERE,
APERITÍV, NEALKO, VÍNO, KÁVA

A TRADIÈNÝ PREDAJ TOMBOLOVÝCH LÍSTKOV.

ZABÁVA VÁS

BUDE HUDOBNÁ SKUPINA

AVANTIC (BA).

PREDPREDAJ

A OBJEDNÁVKA LÍSTKOV:

KADÝ DEÒ PRED SV. OMOU

V

KOSTOLE

SV. JÁNA

NEPOMUCKÉHO,

V MIESTNEJ KNINICI

A NA TEL. È.:

0903262759

DOBRÁ NOVINA

POKRAÈUJEME V KOLEDOVANÍ DOBREJ NOVINY!
TENTO ROK SA USKUTOÈNÍ
25. DECEMBRA 2008 OD 13.30.
¼UDIA, KTORÍ CHCÚ PRIVÍTA KOLEDNÍKOV
VO SVOJOM DOMOVE A PODA I TÝMTO SPÔSOBOM
POMOCNÚ RUKU NAJBIEDNEJÍM V

AFRIKE,

SA MÔU ZAPÍSA DO ZOITA V KOSTOLE.

OTVORME SVOJE SRDCE A UVO¼NIME KÚSOK MIESTA V ÒOM
CHUDOBNÉMU JEIKOVI,
KTORÉHO VIDÍME I V TÝCHTO DEOCH!
VAI KOLEDNÍCI

Jei
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Program Vianoèných sviatkov 2008
vo Farnosti sv. Jána Nepomuckého
v Palárikove

M

ilí Palárikovèania, Vianoce sú po Ve¾kej Noci druhým najväèím sviatkom kresanov. Oslavujeme narodenie Jeia Krista, teda moment, kedy Boh vstúpil do dejín sveta ako krehký èlovek, aby spoznal na
vlastnom tele ¾udský údel a aby vo vlastnom ¾udskom tele zabil smr a s òou aj vetko zlo, a obnovil nám
ivot. Z príleitosti tejto ve¾kej udalosti pripravuje naa farnos kadoroène bohatý program, ktorý je otvorený
pre kadého a pre vetkých.
24. DECEMBER
TEDRÝ DEÒ: PREDVEÈER NARODENIA PÁNA
(ZAÈÍNA SA ZÁPADOM SLNKA)

15.00 hod.
18.00 hod.

V kostole sa bude rozdáva betlehemské svetlo,
ktoré sa vïaka obetavým ¾uïom z Jaskyne narodenia Pána v Betleheme dostalo a do Palárikova.
Zvony oznámia zaèiatok tedrej veèere (vhodné
je zaèa modlitbou pri stromèeku a èítaním
evanjeliového príbehu o narodení Pána, ktorý si
mono zobra z kostola. Boie slovo by mal
prednáa svojim deom niektorý z rodièov).

zachováva po celom svete. Ak chcete, aby aj vae
víno bolo poehnané, prineste si so sebou aspoò
jednu f¾au.
28. DECEMBER
NEDE¼A V OKTÁVE NARODENIA 
SVIATOK SVÄTEJ RODINY: JEIA, MÁRIE A JOZEFA
8.00 hod.
10.00 hod.

25. DECEMBER
SLÁVNOS NARODENIA NÁHO PÁNA
A SPASITE¼A JEIA KRISTA
0.00 hod.
8.00 hod.

10.00 hod.
13.30 hod.

Polnoèná sv. oma (volá sa aj anjelská, pretoe
anjeli zleteli z neba a ako prví privítali Pána spevom Sláva Bohu na výsostiach).
Sv. oma na úsvite (volá sa aj pastierska, pretoe pastieri sa vydali na cestu hneï v noci a traduje sa, e k Jeikovi do Betlehema sa dostali
na úsvite). Po tejto sv. omi bude slávnostné poehnanie Vaich domácich Betlehemov.
Slávnostná sv. oma (celá farnos so vetkými
náleitými poctami oslávi Narodenie Pána, druhý najväèí sviatok v cirkevnom roku).
Dobrá novina: Koledníci sa rozbehnú po domoch (ak ste sa ete neprihlásili, rýchle sa zapíte na papier v kostole), aby ohlásili ve¾kú rados, e v mesteèku Betleheme sa narodil
Spasite¾, Kristus Pán. Zároveò budú zbiera dary na pomoc deom tretieho sveta.
26. DECEMBER
SVIATOK SV. TEFANA, DIAKONA
A PRVÉHO KRESANSKÉHO MUÈENÍKA

8.00 hod.
10.00 hod.
15.00 hod.

Ranná sv. oma
Slávnostná sv. oma
Jaslièková pobonos (deti zahrajú, ako si oni
predstavujú narodenie Spasite¾a a pokúsia sa
nám vysvetli, aký má pre nich narodenie
Jeika význam. Urèite si to nenechajte ujs.)

27. 12.
SVIATOK SV. EVANJELISTU A APOTOLA JÁNA,
MILOVANÉHO PÁNOVHO UÈENÍKA
18.00 hod.

Slávnostná svätá oma. Po nej bude tradièné poehnanie vína, ako sa to pod¾a tradície Cirkvi

Nae noviny

Ranná sv. oma
Slávnostná sv. oma, pri ktorej si prítomné manelské páry môu obnovi svoje manelské s¾uby (prosíme manelov, aby si sadli ved¾a seba,
aby sa mohli chyti za ruky).
31. DECEMBER
SVIATOK SVÄTÉHO PÁPEA SILVESTRA I. 
POSLEDNÝ DEÒ OBÈIANSKEHO ROKA

16.00 hod.

Ïakovná sv. oma za Boie dobrodenia v uplynulom roku. Pri sv. omi namiesto kázne bude
tatistika o tom, ako farnos v uplynulom roku
hospodárila.
Oèakávanie nového roka v modlitbe pred vyloenou Sviatosou Oltárnou.
Po polnoci pozývame vetkých zúèastnených na
pohár ampanského na farský úrad.

23.40 hod.

1. JANUÁR
SLÁVNOS PRESVÄTEJ BOHORODIÈKY
A VDY PANNY MÁRIE  NOVÝ ROK 2009
8. 00 hod.
10.00 hod.

Ranná svätá oma
Slávnostná svätá oma

6. JANUÁR
SLÁVNOS ZJAVENIA PÁNA  TRAJA KRÁLI
8. 00 hod.
10.00 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.

Ranná svätá oma. Pri oboch omiach sa na tento deò svätí trojkrá¾ová voda.
Slávnostná svätá oma. Pri oboch omiach sa v
tento deò oznamujú dátumy pohyblivých sviatkov v roku.
Vianoèný koncert, ktorý v tomto roku príde zahra a zaspieva zbor ENTHEA z Nových Zámkov.
Poehnávanie novopostavených príbytkov tak,
ako je to na Tri krále zvykom. Poehnanie
Váho domu si môete zahlási v sakristii.

Vetkým Vám prajem poehnané a milostiplné preitie vianoèných sviatkov.
Mgr. Róbert Horka,
Vá palárikovský farár
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Rok 2008 a záhradkári

N

a konci roka vetci hodnotia uplynulý rok. Bol dobrý? Zlý? My,
záhradkári, sme s ním spokojní. Úroda bola dobrá aj napriek ¾adovcu, akcií bolo tie.
Poèas roka sme sa zúèastnili prednáok a praktických ukáok strihu
stromov, výstav a vinobrania.
Poslednými akciami bola praktická ukáka zazimovania ovocného sadu. Po opade listov a ich zhrabania spod stromov má nasledova postrek
celého stromu a toto nám predviedol Ing. Peter Malík vo svojej záhrade
v Ú¾anoch nad itavou pod odborným doh¾adom p. profesora Ing. Olega
Paulena z VP Nitra dòa 28. októbra. Po ukáke nasledovala prednáka
v spoloèenskom dome o uskladòovaní ovocia poèas zimy a guláové pohostenie pri dobrom vínku.

Spoloèné posedenie èlenov, ich rodinných prísluníkov a pozvaných
hostí bolo 15. novembra 2008 v Dome kultúry v Palárikove. Pripomenuli
sme si 45. výroèie zaloenia Základnej organizácie SZZáhradkárov v
Palárikove, oslávili jubilantov, pohostili sa dobrým guláom, slaným a
sladkým peèivom, zapili vínom a burèiakom. Medzi hosami boli èlenovia ZO SZZ v Bánove, s ktorými sme zaèali spoluprácu. V dobrej nálade pri hudbe a tanci sme sa rozchádzali a nadránom.
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov praje vetkým
obyvate¾om obce Palárikovo ve¾a zdravia, astia a bohatú úrodu v roku
2009 a zároveò pozýva na vetky akcie záhradkárov, ktoré plánujeme.
¼udmila Koíková
predseda ZO SZZ v Palárikove

Obchodná spoloènos P.K.SEM s.r.o Palárikovo,
Kukuèínova 39,

v roku 2009 uzavrie s pestovate¾mi zmluvy
na dodávky nasledovnej plodovej zeleniny:
paprika feferónka gu¾atá:
- neobmedzené mnostvo
uhorky nakladaèky triedené: - vo ve¾kosti 7-9 cm 
neobmedzené mnostvo,
- vo ve¾kosti 9-12 cm 
neobmedzené mnostvo
Ceny dodanej zeleniny pod¾a cenníka www.apa.sk.
Zmluvným dodávate¾om môe zabezpeèi osivo
vo ve¾koobchodných cenách.
Prípadným záujemcom poskytne informácie v sídle spoloènosti
Ing. Pavol Krnáè,
poprípade na è.t.: 0902 279 508

Vrchol po¾ovníckej sezóny

N

a Luciu, v sobotu 13. decembra 2008, v nev¾údnom poèasí, èlenovia palárikovského po¾ovníckeho zdruenia Baant usporiadali tradièný odchyt zajacov.
Na severe chotára, v èasti Stávky, za Kerestúrom a roliach od
Englového po hranice s tvrdoovským katastrom, sa im podarilo za úèinnej pomoci honcov, medzi ktorými nechýbali ani deti z naej základnej
koly, odchyti iba 9 zajacov. Trba za ne aspoò èiastoène pomôe uhradi nájomné za uívanie po¾ovného revíru.
Kým väèina po¾ovníkov s honcami bola v chotári na odchyte, pri
chate po¾ovnícky éfkuchár Pavol ilhavík s bratom Petrom a s najstarím po¾ovníkom Alexandrom Markuskom pripravovali obèerstvenie. Po takmer celodennej drine vetkým úèastníkom na úitok padol výborný srnèí gulá a horúci èaj. Vetci unavení a zablatení sa pri vatre
troku zohriali a v rozhovoroch hodnotili celoroènú prácu. Okrem starostlivosti o drobnú zver, vysadili mnostvo listnatých a ihliènatých stromov, zve¾aïovali po¾ovnícku chatu a jej okolie. Zorganizovali i brigádu na zber odpadkov, ktoré v okolí ciest vyhodili nezodpovední ¾udia.
V závere tohto roka po¾ovníkov èakajú ete dve po¾ovaèky.

Zapoièané siete na odchyt sa musia najprv natiahnu na vhodnom mieste,
potom treba krikom a rámusom vyplai zajace poschovávané na poliach a
v ich okolí a nahna ich do prichystaných sietí...
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...po odchyte treba siete zloi, previez na ïalie stanovite a zopakova 2-3×...
A budúci rok? Poèas zimy budú prikrmova hladnú zver a zaèiatkom
jari chcú pokraèova vo výsadbe stromov. Medzitým sa ete 14. februára
2009 zabavia so svojimi najbliími na tradiènom po¾ovníckom plese.
Text a foto: Ing. Jozef Huska

Pri po¾ovníckej chate úèastníkov odchytu èakalo pohostenie...

Nae noviny

Stolnotenisový turnaj

SPRÁVNA RADA OTJ

VÁS POZÝVA NA
PLES PORTOVCOV,
ktorý sa uskutoèní
v DK

10. januára 2009

so zaèiatkom
o 20,00 hod.
Hrá skupina STIMUL,
v cene vstupenky 500,-Sk:
2× veèera, nealko, káva

Kuchársky kútik
Roláda so unkou a banánom

Suroviny:
200 g unky, 200 g vymieanej nivy, 2 banány, 1 strapec hrozna, nakladané zelené korenie
Postup:
Plátky unky rozloíme tak, aby vytvorili plochu. Tú natrieme nivou, vtlaèíme do nej v rade za sebou celé banány a ved¾a nich poukladáme gulôèky hrozna. Posypeme zeleným korením a unku
zvinieme do rolády. Zabalíme ju do potravinovej fólie a necháme
v chladnièke stuhnú. Potom roládu pokrájame na plátky a podávame ako studené predjedlo.

Vianoèná oovicová polievka

Suroviny:
400 g oovice, 1/2 l mlieka, 200 g mrkvy, 1/2 dl octu, 20 g masla, 2 polievkové lyice múky, 2 polievkové lyice cukru, so¾, bobkový list.
Postup:
oovicu zalejeme vodou, necháme minimálne dve hodiny odstá, uvaríme do mäkka a scedíme. Z masla a múky pripravíme
svetlú zápraku a za stáleho mieania ju zalejeme vývarom z uvarenej oovice. Do vývaru pridáme nastrúhanú mrkvu, oovicu,
bobkový list, so¾, cukor, mlieko a ete asi 15 minút povaríme.
Hotovú polievku ochutíme octom.

Rybacia polievka

Suroviny:
2 kaprie hlavy a chrbticová kos, 1 cibu¾a, 1/3 zeleru, 1 strúèik
cesnaku, so¾, 1,5 l vody, zápraka z masla a hladkej múky, 10 g
masla, 2 lyice koreòovej zeleniny, ikry a mlieèie, zázvor, 4 lyice smotany, åtok, petrlenová vòa
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INZERCIA
Dòa 18. 11. 2008 sa v telocvièni Z Karola Strmeòa uskutoènil IX.
roèník stolnotenisového turnaja o putovný pohár. Trinás úèastníkov si
na tyroch stoloch systémom kadý s kadým dosýtosti zahralo. 12 zápasov u kadého preverilo aj fyzickú pripravenos.
Prvé miesto z roku 2007 obhajoval A. Kollár a na vlastnej koi sa presvedèil, e je ¾ahie zvíazi ako obháji. Tentokrát sa musel skloni a
pred tromi súpermi a skonèil napokon tvrtý.
1. miesto bez jedinej prehry, aj keï niektoré zápasy boli ve¾mi tesné,
si vybojoval Ing. Peter Tomík, na 2. mieste, s jednou prehrou sa umiestnil I. Manèík a tretí, s dvoma prehrami bol P. ika.
Ïalími úèastníkmi tohto vydareného podujatia boli B. Hindický, P.
Jakubáè, . Dobiá, M. Záleák, S. Rybár, A. Táèik, E. Bednár, M. Koálik a J. Vitek.
Myslím, e turnaj sa vydaril a na budúci rok sa ho zúèastní ete viac
priaznivcov celuloidovej loptièky.
Ivan Manèík, tajomník OTJ
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Peter Markusek

ponúka:

odborné prehliadky,
odborné skúky
(revízie)
elektrických zariadení,
bleskozvodov
a elektromontáne
práce.

tel.: 0907 426 947

Nie vetky publikované
príspevky sú totoné s názormi
redakcie a vydavate¾a.
grafická úprava: roby
tlaè: AZ Print s.r.o.,
Nové Zámky
Registrované
na OÚ v Nových Zámkoch
pod è. 247/99 OaK

Postup:
Kaprie hlavy, chrbticovú kos, zeler, cesnak dáme vari do osolenej vody. Po chvíli pridáme svetlú zápraku a povaríme.
Polievku precedíme, vloíme do nej na masle upraenú koreòovú
zeleninu, ikry, mlieèie a povaríme. Pridáme mäso z hláv kaprov a
okoreníme zázvorom. Polievku zjemníme smotanou rozmieanou
so åtkom a ozdobíme petrlenovou vòaou. Podávame s opraenou em¾ou nakrájanou na kocôèky.

Morèacie na sedliacky spôsob

Suroviny:
500 g morèacích pàs, 200 g oravskej slaniny, 1 kg zemiakov, 1 cibu¾a, 500 g kvasenej kapusty, 200 ml kyslej smotany, so¾, mleté
èierne korenie, grilovacie korenie , rasca
Postup:
Slaninu pokrájame na tenké plátky, rozloíme ich na dno pekáèa a posypeme nadrobno posekanou cibu¾ou. Mäso nakrájame na
menie rezne, naklepeme ich, osolíme, okoreníme a vloíme do
pekáèa. Zemiaky oúpeme, umyjeme, pokrájame na menie kúsky,
rozloíme ich na mäso, osolíme, posypeme rascou a prikryjeme
ich vrstvou kyslej kapusty. Pekáè zakryjeme a dáme do vyhriatej
rúry asi na hodinu. Potom ho vyberieme, zmes zalejeme rozmieanou smotanou a odkryté dáme zapiec do chrumkava.

Slovenský pohár

Suroviny:
200 ml svetlého piva, 20 ml borovièky, nieko¾ko kociek ¾adu, 1 plátok pomaranèa
Postup:
Do ejkra vloíme ¾ad, nalejem doòho pivo s borovièkou, pretrepeme a prelejeme do pohára, ozdobíme plátkom pomaranèa.
Veselé Vianoce a dobrú chu do nového roka 2009 elá:
Bc. Albeta Kalincová
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Výsledky súaného roèníka 2008-2009
Jesenná èas
A-mustvo  IV. liga, juhovýchod

8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

Palárikovo
Pata
H. Krá¾ová
Palárikovo
urany
Palárikovo
Kolárovo
Palárikovo










Sereï
Palárikovo
Palárikovo
ahy
Palárikovo
Demandice
Palárikovo
Teedíkovo

8. kolo
9. kolo

Palárikovo  Z. O¾èa
Pribeta  Palárikovo

2:1 (1:1)
1:3 (0:1)
0:3 (0:2)
3:0 (2:0)
0:1 (0:0)
2:0 (1:0)
2:1 (1:0)
6:0 (2:0)

góly: Bogyai 2
góly: Kovács vl.
góly: Kuka, Procháczka, Pánik
góly: Bogyai, Matú, Kuka
góly: Holka
góly: Drienovský, Kovács
góly: Drienovský
góly: Kovács 3, Holka 2, Fiala

Dorast  V. liga, východ

10. kolo Marcelová  Palárikovo
11. kolo Palárikovo  Èechy
12. kolo Demandice  Palárikovo
13. kolo Palárikovo  Bánov
14. kolo
Kolárovo  Palárikovo
15.kolo Palárikovo  Tek. Luany

5:1 (5:0) góly: Simon 3, Hlozák, Otruba
0:5 (0:1) góly: Gajdo, Otruba, Hlozák,
Bórik, Hindický
1:3 (0:2) góly: Markusek, Gajdo, Otruba
3:0 (2:0) góly: Markusek 2, Hlozák
2:0 (1:0)
8:0 (2:0) góly: Markusek 4, Bórik 3, Kuchar
6:1 (3:1) góly: Jurík
3:0( 2:0) góly: Markusek 2, Hlozák

iaci  MO
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

Ve¾ký Kýr
vo¾no
Palárikovo
Beeòov
Palárikovo
Trávnica
Palárikovo

 Palárikovo

9:2 (4:1) góly: panír, Samuel







Rastislavice 6:1 (3:0) góly: panír 3, Tanto 2, Smreèek
Palárikovo
5:0 (3:0)
Maòa
0:2 (0:0)
Palárikovo
5:2 (2:0) góly: Tanto, Sýkora
Mojzesovo 10:0( 4:0) góly: Tanto 4, Smreèek 3,
panír 2, Sýkora
Hul  Palárikovo
2:6 (1:6) góly: Tanto 2, panír 2,
L. Kollár, Sýkora

B MUSTVO  MO, III. trieda
6. kolo
7. kolo

Nána  Palárikovo
Palárikovo  Andovce

8. kolo
9. kolo

Bajtava 
Palárikovo 

10. kolo
Bíòa 
11. kolo Palárikovo B 

1:1 (0:1) góly: Mc.Chovanec
9:0 (2:0) góly: Kukan 3, Ïuri 2, Tanto,
Chovanec Mc. 2, iduljak
Palárikovo
0:2 (0:2) góly: Rybár St., Slivoò M.
Kamenica n/H. 9:0 (4:0) góly: Ïuri 3, Mc.Chovanec 3,
Kukan 2, Tanto
Palárikovo
1:3 (1:1) góly: Ïuri, Fiala, Tanto
Hul
3:0 kont.
hostia nepricestovali

Prípravka
1. turnaj  Tvrdoovce

Palárikovo  Komjatice
Palárikovo  urany
Palárikovo  Tvrdoovce

3:3
3:0
2:7

góly: L. Kollár, Ulická, Záleák
góly: L. Kollár 2, Záleák
góly: L. Kollár, Hausleitner

2. turnaj  urany

Palárikovo  Dvory n/.
Palárikovo  Tvrdoovce
Palárikovo  Bánov

5:0
1:0
3:0

góly: L. Kollár, Hausleitner
góly: Hausleitner
kont.

3. turnaj  Palárikovo

Palárikovo  Komjatice
Palárikovo  Dvory n/.

0:0
3:1

góly: L. Kollár 2, Ludas

4. turnaj  Bánov

Palárikovo  Bánov
Palárikovo  urany
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3:1
2:1

góly: L. Kollár 2, Hausleitner
góly: L. Kollár 2

Tabu¾ky roèníka 2008 -2009
A-mustvo  IV. liga, juhovýchod

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Palárikovo
Sereï
Sládkovièovo
Èierny Brod
ahy
Demandice
Komárno
Kolárovo
ViOn B
urany
Ime¾
Vieska
Teedíkovo
Hurbanovo
H. Krá¾ová
Pata

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

eliezovce
Okolièná
Kolárovo
Palárikovo
Marcelová
Tvrdoovce
túrovo B
Èechy
Kmeovo
Demandice
T. Luany
Chotín
Bánov
Z. Olèa
Pribeta
Beeòov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
16.

U¾any nad itavou
Ve¾ký Kýr
Maòa
Trávnica
Beeòov
Palárikovo
Pozba
Hul
Lipová
Kostolný Sek
Mojzesovo
Rastislavice
Vlkas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rúbaò
Andovce
Palárikovo B
Bíòa
Nová Vieska
Kamenín
Belá
Hul
Obid
Nána
Bajtava
Kamenica nad Hr.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
10
10
10
8
7
6
6
5
5
5
5
5
5
3
3

1 2
2 3
1 4
1 4
1 6
2 6
3 6
2 7
4 6
3 7
3 7
2 8
2 8
1 9
1 11
1 11

37:11
35:18
39:18
32:15
36:30
28:19
24:21
23:24
31:26
24:28
29:38
28:36
25:35
19:32
18:43
15:49

Dorast  V. liga, východ
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
12
10
10
9
9
9
7
5
5
5
5
5
4
2
1

3
1
2
0
1
1
1
1
3
2
1
1
0
1
0
2

0
2
3
5
5
5
5
7
7
8
9
9
10
10
13
12

iaci  MO

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
11
10
7
7
7
6
6
4
3
2
1
0

0 1
0 1
0 2
1 4
0 5
0 5
1 5
0 6
0 8
1 8
3 7
0 11
0 12

79:15
58:17
57:16
44:25
63:34
38:22
44:31
37:37
25:43
23:37
30:38
23:36
19:51
21:61
9:59
7:55

39 (+15)
37 (+13)
32 (+11)
30 (+9)
28 (+7)
28 (+7)
28 (+4)
22 (+1)
18 (-6)
17 (-4)
16 (-11)
16 (-8)
15 (-9)
13 (-8)
6 (-15)
5 (-16)

111:14
106:9
63:18
52:37
46:33
46:39
34:32
44:37
59:52
38:67
15:83
9:96
5:111

33 (+18)
33 (+15)
30 (+12)
22 (+4)
21 (+3)
21 (+3)
19 (+1)
18 (0)
12 (-6)
10 (-11)
9 (-9)
3 (-15)
0 (-18)

B MUSTVO  MO, III. trieda
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
7
7
6
6
4
3
3
3
3
0

1 1
0 2
2 2
0 4
2 3
2 3
1 6
1 7
1 7
1 7
0 8
1 10

37 (+16)
32 (+11)
31 (+7)
31 (+7)
25 (+4)
23 (-1)
21 (-3)
20 (-4)
19 (-2)
18 (-3)
18 (-6)
17 (-7)
17 (-7)
16 (-5)
10 (-11)
10 (-11)

29:8
31:18
38:11
42:21
25:10
30:21
21:28
21:33
20:34
20:35
12:33
11:48

28 (+13)
27 (+9)
23 (+5)
21 (+3)
20 (+5)
20 (+5)
13 (-2)
10 (-5)
10 (-5)
10 (-8)
9 (-9)
1 (-17)

portovú stranu pripravil: Ivan Manèík, tajomník OTJ

Nae noviny

