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Vážení spoluobčania,
po postupnom uvoľňovaní protipandemických opatrení sa aj život v našej obci
pomaly vracia do normálu a s príchodom
slnečných dní akoby svitalo na lepšie časy.
Úsmev, ktorý sa vytratil občanom z tvárí
počas covidového obdobia a núdzového
stavu, konečne prináša zmenu do rodín,
na pracoviská, do bežného života, na ktorý sme boli zvyknutí. Veľmi sa teším, že
sme pre vás mohli začať s prípravou plánovaných akcií na tento rok, o ktorých vás
budem pravidelne informovať či už prostredníctvom Našich novín, v miestnom
rozhlase, na webovej stránke i facebookovej stránke obce.

1. máj 2021
– brigáda „Za krajšiu obec“ – pozvali sme
všetkých občanov na brigádu, aby sme
spoločne vyčistili problematické časti
obce a vyzbierali odpad po obci. Nebudem tajiť sklamenie, očakávala som väčší
záujem zo strany obyvateľov. Brigády sa
zúčastnili ......pracovníci VPP, 3 dobrovoľní hasiči obce, 1 zamestnankyňa OcÚ
a 4 dobrovoľníci z radov občanov, ochotných pomôcť a vo sviatok prísť urobiť
kus poctivej práce pre krajšie Palárikovo.
Patrí vám veľká vďaka! Hoci len hŕstka
dobrovoľníkov z radov občanov, predsa
pomohla vyčistiť Poštovú ul., starý cintorín, detské ihrisko pri Barine, kanál na ul.
Dukelskej, vyzbierať odpadky z malého
parku a autobusových zastávok.
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8. máj 2021
– kladenie venca pri príležitosti Dňa
víťazstva nad fašizmom k pamätníku II.
svetovej vojny – s členmi DHZ obce sme
si uctili pamiatku bojovníkov z II. svetovej vojny, ktorí v zápase za slobodu prišli
o život.

19. jún 2021
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– v priestoroch nádvoria kaštieľa Palárikovo sa uskutočnila výstava motocyklov
do roku výroby 1945, ktorú organizoval
p. Patrik Sucháň v spolupráci s obcou Palárikovo a organizačným tímom zanietených motoristov a priateľov historických
vozidiel, ktorí celú akciu pripravili. Svoje
krásky prišlo vystaviť 19 majiteľov motocyklov z Čiech a Slovenska. Raritou medzi vystavenými motocyklami bol značky Čechie-Böhmerland s rokom výroby
1926. Najstarší motocykel bol vyrobený v
roku 1924. Zorganizovať túto akciu nebolo vôbec jednoduché, no Patrikovi sa to
vďaka dlhoročným priateľstvám s majiteľmi motocyklov podarilo, čo svedčí o tom,
že keď sa chce, dá sa všetko. Po ukončení
výstavy v Palárikove sa účastníci spanilou jazdou presunuli do Serede - Oldtimer
múzea. Motocykle prešli trasu 90 km (Palárikovo-Sereď), kde si tamojší návštevníci mohli tieto skvosty prísť obzrieť.
Už teraz sa tešíme, čím nás budúci rok
Patrik a jeho tím prekvapí.

Týmto apelujem na všetkých
občanov Palárikova,

aby si nerobili z vlastnej obce smetisko. Smeti patria do smetných košov, nie
do zelených pásov verejných priestranstiev, jarkov, kanálov a chodníkov. V okolí COOP Jednoty SUPERMARKET sa v
okrasných drevinách vyzbierali dve vrecia
odpadkov. Takí sme my občania ekologickí. Nehovorím o množstve čiernych skládok, ktoré pravidelne nachádzame nielen
v intraviláne obce, ale nepochopiteľne
aj v chotári, jarkoch, na poliach a popri
cestnej komunikácii. V obci dlhoročne
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triedime komunálny odpad, ktorý Zberný
dvor Ľudovítov zamestnancami odoberie
priamo spred vašich domov a bytových
jednotiek. Dá si niekto námahu a vyvezie tento odpad do prírody? Áno, dá a nie
raz do roka, ale opakovane. Nastavili sme
fotopasce, máme funkčný kamerový systém, ktorý nám odhalil nie jedného tvorcu čiernych skládok. Nemenovaní dostali
pokuty, mnohí sa poučili, no niekto to
ešte stále nechápe, že smetisko si zriadiť v

Elektronické sčítanie obyvateľov
ukončené
Elektronické sčítanie domov,
bytov a obyvateľov 2021 skončilo dňom 13 .6. 2021, kedy bol
posledný deň fungovania kontaktného miesta a mobilných
asistentov. Aj tento posledný
deň využil jeden obyvateľov
na to, aby si splnil svoju povinnosť a sčítal sa na kontaktnom
mieste.
Celkovo sa v našej obci sčítalo 4021 obyvateľov, čo predstavuje 94,95 % z počtu obyvateľov k 1.1.2021. Štatistický úrad
SR pracoval s iným údajom o
počte obyvateľov, preto zrejme
bude uvádzať nižšie percento
sčítanosti obyvateľov obce.
Sčítanie prinieslo pre nás
zaujímavé zistenia. Napríklad to, že až 173 obyvateľov
je evidovaných ako obyvatelia
bez domova s trvalým pobytom v sídle obecného úradu,
a to vrátane malých detí. Tiež
sme zistili, že veľké množstvo
obyvateľov má okrem trvalého
pobytu v našej obci aj trvalý
pobyt v zahraničí, kde sa aj dl-

hodobo zdržiavajú.
Počas dosčítavania vyšlo
najavo, že mnoho rodičov
svoje deti nesprávne sčítalo,
keď nevyplnili dotazník aj za
ne, len ich uviedli ako osoby,
s ktorými bývajú. Tiež sa veľakrát stalo, že sčítací formulár
neprešiel riadne systémom,
lebo obyvateľ sa javil ako nesčítaný, hoci uviedol, že dotazník pri samosčítaní riadne
vyplnil a odoslal.
Išlo však o prvé čisto elektronické sčítanie obyvateľov
Slovenska a bude teraz na štatistickom úrade, aby dáta spracoval, vyhodnotil a systém pre
ďalšie sčítanie v budúcnosti
vylepšil.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí si splnili svoju povinnosť a sčítania sa zúčastnili
či už samostatným vyplnením
dotazníka, alebo návštevou
kontaktného miesta.
Kristína Slivoňová,
prednostka obecného úradu
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prírode nesmie!!!
Celé Slovensko má problém s tisíckami čiernych skládok. Tie majú negatívny
vplyv na životné prostredie i zdravie ľudí. Z
ilegálnych skládok hrozí potenciálna kontaminácia pôdy, podzemnej i povrchovej
vody i ovzdušia, môžu tiež zvyšovať hrozbu povodní kvôli zužovaniu tokov, ktoré
vytvára nahromadený odpad, podieľajú sa
tiež na vytváraní skleníkového efektu.

Knižnica informuje...
Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu na doplnenie knižničného fondu. Vypracovala som projekt pod názvom ,,Nová
akvizícia knižničného fondu...“. Fond na podporu umenia moju
žiadosť o poskytnutie dotácie vyhodnotil a rozhodol, že ju podporí sumou 1000 EUR z verejných zdrojov. Z tejto sumy zakúpime knihy všetkých tematických skupín a tiež aj publikácie, ktorých vydanie podporil Fond na podporu umenia. Po spracovaní
opatríme všetky knihy odtlačkom s textom, že zakúpenie kníh
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a bude
tam tiež logo Fondu na podporu umenia.
Knižničný fond tiež doplnili naši čitatelia o nové knihy. Nie
všetci dali súhlas so zverejnením svojho mena, preto spomeniem
iba tých, ktorí dali svoj
súhlas: rod. Mikulcová,
rod. Nadálová, rod. Holubcová, rod. Šilhavíková, rod. Šrámeková, rod.
Burešová, Erika a Tamarka z Dolného Kubína a
rod. Molnárová z Nových
Zámkov.
Ďakujeme za obohatenie knižničného fondu
menovaným a aj nemenovaným darcom kníh.
Mária Slažanská,
vedúca knižnice
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Medzinárodný deň detí
s Domom kultúry Palárikovo

Myšlienka Medzinárodného
dňa detí vznikla na Svetovej
konferencii pre blaho detí v
Ženeve, vo Švajčiarsku v roku
1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili
deklaráciu, ktorá sa zaoberala
chudobou, detskou prácou,
vzdelaním a inými otázkami
týkajúcimi sa detí na celom
svete. Po konferencii viacero
vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom
urobiť deťom radosť a zároveň
poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Oslavuje sa
každoročne 1. júna vo viac ako
21 krajinách sveta. Na Slovensku sa slávi od roku 1952.
Aj naša dedina ožila detskou
vravou a šantením na ihrisku
OTJ Palárikovo v sobotu 5.

júna 2021. Popoludnie plné
prekvapení slávnostne otvorila pani starostka svojím príhovorom. Potom odštartovala
dlho očakávaná bublinová
show Mr. Bubble, počas ktorej
majster bublinár vymodeloval
deťom balónové zvieratká a
bubliny rôznych veľkostí – od
tých najmenších až po maxibubliny. Samozrejme, že sa mu
darilo, veď asistentov z radov
divákov bolo neúrekom.
Tance, umelecké slovo a čaro
ľudovej piesne i súčasnej modernej hudby priniesli na pódium „Mederskí plešťáci“ - deti
zo Základnej školy K. Strmeňa
v Palárikove. Svoj program pripravili spolu s pani učiteľkou
Slávkou Slivoňovou tak, aby
ukázali svoje talenty, ktoré do-

stali do vienka a rozvíjajú ich
vo svojom voľnom čase.
Mini disco show s maskotmi
Tárajkom a Popletajkou rozprúdila v športovom areáli
tú správnu zábavu. A keď už
boli nohy unavené, zvedavé
oči malých divákov potešilo
vystúpenie „Z rozprávky do
rozprávky“ v podaní Bojka a
Zmrzlinky so svojimi pomocníkmi – rozprávkovými postavičkami Scooby-Doo, Nemom
a Dory, Včielkou Majou a Obrím macom. A okrem tohto
všetkého sa dalo aj súťažiť! Pre
deti boli pripravené ukážky
hasičskej techniky a stanovištia s rôznymi úlohami. Po ich
úspešnom splnení si súťažiaci
hrdo odnášali diplom a malú
pozornosť, ktorá im bude svia-

točný deň pripomínať. Určite
nikto nezabudne na sladkú
cukrovú vatu či pukance, ktoré
šantiacim deťom k ich sviatku
venovala pani starostka.
Dovoľte mi na záver vyjadriť
poďakovanie za pomoc a ochotu všetkým dobrovoľníkom
a sponzorom, ktorí prispeli
svojou pomocou pri realizácii
tohto dňa. Menovite: Ladislav
Kollár, František Cirok, Marek
Lacko, Emka Rostecká, Barborka Šimková, Mária Slažanská,
Erik Brezík, Jakub Rostecký,
Filip Šilhavík, Jakub Šilhavík,
Tomáš Kukan, Tobias Remenár,
Adrián Fiala, Simon Hatina,
Samir Ameti, Sofia Tantošová, Nikola Čapuchová, Nataša
Šlahorová, Slavomíra Slivoňová, Viktor Tatár, Lukáš Karas,
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Adam Jančár, Pavol Révai, Ondrej Sucháň.
Moje poďakovanie patrí tiež
DHZ Palárikovo pod vedením
Romana Záležáka a Tomáša
Slivoňa, Obchodnému domu
Jednota Palárikovo – Marte
Hlozákovej, Martinovi Sedlárovi, Radovanovi Rosteckému
a v neposlednom rade Technický službám Palárikovo
pod vedením Rudolfa Kodadu. Taktiež ďakujem všetkým,
ktorí nechceli byť menovaní.
ĎAKUJEM.
Matúš Hlozák
vedúci DK Palárikovo

Milan Rúfus:

Modlitba za deti
Pár krásnych jarí nám pred očami klíčia.
Kým ľudský údel zložia do hlávky.
Nechodia – bežia,
nehovoria – len kričia.
A vybuchujú – živé prskavky.
Detičky ľudí, škovránky v Božom poli.
Čože to pijú z Jeho stupaje?
Že pod ich košieľkou
čo bolí, dvakrát bolí,
no radosť trikrát mocná je.
Počuješ v noci hrmot ťažkých vlakov
do Osudu, čo všade nájde ťa.
Oželieš všetko –
vzduch, vodu, zver i vtákov.
No pomodlíš sa vrúcne za dieťa.
Tak dlho si ho na ramenách nosil,
až sám si ostal v jeho náručí.
A ak si dávno Boha nepoprosil,
aj modliť sa ťa ono naučí.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NARODILI SA
Filip Kukan
Ella Ivaničová
Dominik Banyár
Karolína Pavličeková
Lesana Šemrincová

Alex Rebeka Kucharová
Lara Cviková
Simona Oláhová
Elisa Viteková

UZAVRELI MANŽELSTVO
Peter Pylypov – Božena Britvíková

ROZLÚČILI SME SA
Juraj Bugyík
Alexander Zálešák
Marta Hudáková
Zuzana Baracová
Vladimír Zálešák
Peter Hutník
Ladislav Kišš

Alexander Ďúran
Štefan Močkor
Alexander Markusek
Helena Jančárová
Ing. Juraj Bencz
Ján Mančík
Mária Viteková, matrikárka
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Technické služby obce informujú
Tak, ako aj v minulých číslach, dovoľte
mi informovať vás o činnosti technických
služieb. Keďže vlani sa vplyvom pandémie COVID–u zrušili všetky verejné akcie a tento rok bola situácia o niečo lepšia,
mohli sme sa tento rok venovať i tradičnej
akcii – stavaniu mája, aj keď to bolo bez
účasti verejnosti. Náš Mederský máj bol
statný, preto sme museli použiť i techniku,
aby sme ho bezpečne osadili a ukotvili, čo
sa nám aj podarilo. Verím, že tí, ktorí prechádzali popri ihrisku, si ho určite museli
všimnúť, nakoľko ho detičky veľmi pekne
vyzdobili a už zďaleka bol neprehliadnuteľný, za čo im patrí veľká vďaka.

sili parčíky a trávnaté plochy asi päťkrát
za sezónu, tento rok sme päťkrát kosili
už na konci mája. Daždivé obdobie nám
ukázalo i miesta, kde nám voda neodteká
do odvodňovacích kanálov a stojí na ceste, čím ju podmýva a poškodzuje. Takéto
je aj miesto na Kukučínovej ulici, kde od
transformátora nebol alebo bol zasypaný
takýto odtokový kanál. V týchto dňoch ho
revitalizujeme a pevne verím, že už voda v
tejto časti ulice nebude na ceste stáť.
Na certifikovaných detských ihriskách
pri Barine a futbalovom ihrisku boli urobené revízie a kontroly bezpečnosti prvkov na uvedených ihriskách. Vyhodnotené nedostatky sme odstránili, takže tieto
detské ihriská sú v poriadku. Bohužiaľ,
jedno na ulici P. J. Šafárika pri odbočke na
J. Palárika sme museli odstrániť, práve z
dôvodu zistenia, že uvedené prvky na detskom ihrisku nevyhovujú požadovaným
parametrom bezpečnosti.

V jarných mesiacoch sme mali veľmi
daždivé obdobie, a tak kosenie zelene
a udržiavanie trávnych porastov začalo
tento rok veľmi skoro a dáva nám zabrať.
Je to dosť náročné a používame všetku
dostupnú techniku, aby sme to zvládli
tak, aby boli priestory pri chodníkoch a
križovatkách upravené tak, aby ste mohli
bezpečne prechádzať nimi. Vlani sme ko-

V spolupráci s pracovníkmi VPP pomaly dočisťujeme starý zberný dvor tak, aby
v mohol budúcnosti slúžiť obecným aktivitám. Hrubý odpad je už odvezený, ale
ešte treba vyčistiť aj priestory , ktoré boli
zastrešené tak, aby mohli byť využiteľné
na iné aktivity obce.

Na zber stavebného, objemového a bio
odpadu sme zakúpili nové kontajnery, a
tak budeme môcť vo väčšej miere plniť
požiadavky vás občanov smerom k objednávkam a odvozu uvedených materiálov.
Čo sa týka stavebného odpadu, technické služby disponujú kontajnermi do váhy
5 ton, nakoľko nosnosť nosiča za traktorom je do 6 ton. Pri väčšej tonáži je potrebné objednať kontajner zo zberného

dvora, ktorý je schopný voziť objemy do
10 ton. Tam ale musíte počítať so zvýšenými poplatkami za odvoz, kde sa hradí
okrem tonáže i preprava do NZ a späť.
Jednou z činností technických služieb sú
i cintorínske služby. Tento rok nám počasie dalo zabrať aj na cintoríne, kde sa začiatkom mája prehnala veterná búrka alebo smršť, neviem ako to nazvať, ale po nej
bola na cintoríne taká spúšť, aká tam za 40
rokov existencie určite nebola. Bohužiaľ,
odnieslo si to aj zopár pomníkov (myslím
že okolo 30), ktoré nápor vetra nevydržali.
Chcem týmto poďakovať všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vyčistenie cintorína, hlavne pracovníčkam
obecného úradu na čele s p. starostkou a
pracovníkom technických služieb, ktorí
dokázali behom dvoch dní dať cintorín do
pôvodného, ba dovolím si tvrdiť, lepšieho
stavu, pretože sme celý cintorín vyčistili
nielen od odpadu po silnom vetre, ale aj
od buriny medzi hrobmi.
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Čo má ale doslova irituje je, že na jednej strane sú tu ľudia, ktorí sú ochotní
pomôcť vo svojom voľne vyzbierať odpad
z verejných miest a kanálov určených na
odvod dažďovej vody z obce, a na druhej
strane tu máme vandalov a takých, ktorí
svoj komunálny a niekedy aj paradoxne
separovaný odpad, vyhodia popri ceste
alebo sú ochotní ísť až na Englové a tam to
vyhodiť. Pritom separovaný zber je v našej obci každý mesiac. Taký nález sa nám
naskytol aj po víkende (19.6 - 20.6.).
Neznámy občan smerom z obce na Ľudovítov na odstavnej asfaltovej ploche,
hneď vedľa cesty, vyhodil na blízke pole
5 vriec komunálneho odpadu. Nie je to
nič príjemné, pretože veľakrát divá zver
tieto vrecia načne a odpad sa roznesie
do širšieho okolia. Trvá určitý čas, kým
to dáme do poriadku, vyčistíme, upraceme, len by sme za ten čas mohli robiť iné
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užitočnejšie veci a nie upratovať po vás
neporiadok. Toto však nie je ojedinelý
prípad. Len chcem podotknúť, že všetok
verejný odpad technické služby odvezú
ako komunálny odpad na skládku a faktúru zaplatí obec. Na konci roka sa náklady spočítajú a určite príde k zvýšeniu
poplatku za vývoz smetnej nádoby, lebo
už teraz, začiatkom júna, sme odviezli
na skládku niekoľko ton odpadu a ide
skutočne o odpad z odpadkových košov
v obci a vyzbieraného odpadu po týchto
vandaloch. Preto by som vás chcel poprosiť a požiadať - všímajme si svoje okolie,
nebojme sa vyzvať takýchto občanov, aby
takto nekonali, poprípade odfotiť a zaslať
buď na e-mail technických služieb alebo
informovať obecnú políciu, lebo to v konečnom dôsledku zaplatíme my, všetci
občania.
Za TS Mgr. Rudolf Kodada

PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI PALÁRIKOVA
• Ondrej Samuel •

Ondrej Samuel (* 10. február 1931 Palárikovo – † 20. december
2002, Bratislava), rodák z Palárikova bol významný slovenský mikropaleontológ a stratigraf. Vynikal najmä v paleontológii a biostratigrafii dierkavcov paleogénneho, kriedového a triasového obdobia.
Narodil sa v početnej robotníckej rodine. Absolvoval obchodnú akadémiu v Nových Zámkoch (1952) a následne nastúpil
na štúdium geológie na Univerzite Komenského v Bratislave.
V roku 1956 ukončil štúdium a získal titul promovaný geológ.
Ešte ako študent pôsobil ako pomocná vedecká sila na univerzite pod vedením prof. Andrusova. Následne nastúpil na Geologický ústav Dionýza Štúra, kde pôsobil po celú svoju kariéru až
do roku 1994, kedy odišiel do dôchodku. Pôsobil aj vo funkcii
námestníka riaditeľa (O. Fusána) a tiež ako vedúci paleontologického odboru.
Po príchode na ústav sa venoval biostratigrafii sekvencií vnútrokarpatského paleogénu a flyšového a bradlového pásma. Jeho výsledky boli zúžitkované pri príprave geologických máp 1:200 000.
Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1962 (CSc.).
Hodnosť DrSc. získal v roku 1972 ako jeden z najtalentovanejších Slovákov už ako 41-ročný. Podieľal sa aj na výchove a príprave nových odborníkov, ale aj organizácií vedeckých podujatí
Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie (1973) či Slovenskej
geologickej spoločnosti. Dlhodobo odborne spolupracoval s významnými slovenskými paleontológmi a stratigrafmi J. Salajom
a E. Köhlerom.
Jeho vedecká činnosť sa zameriavala prevažne na štúdium dierkavcov (foraminifer) a predovšetkým ich praktickému využitiu
na účely stratigrafie. Ktoré spočiatku aplikoval v paleogénnych a
kriedových a neskôr aj triasových súvrstviach. Opísal 40 nových
taxónov foraminifer a ich výskyt koreloval s inými skupinami
organizmov, ako boli veľké foraminifery (numulity a alveoliny),
vápnitý nanoplanktón, peľové spóry. Jeho práca ako jedného z
prvých v danom odbore na Slovensku položila kvalitné základy
štúdia foraminifer a mala dobrý ohlas a bola akceptovaná aj v
zahraničí. Podieľal sa na komisionálnom riešení stratigrafických
problémov pri prospekcii v Južnej Amerike.
Od roku 1964 bol vedeckým redaktorom najstaršieho sloven-

ského geologického vedeckého časopisu Geologické práce - Správy a neskôr aj zborníka Západné Karpaty - séria paleontológia.
Okrem toho pôsobil v redakčných radách časopisov Geologický
zborník - Geologica Carpathica a Mineralia Slovaca.
Pôsobil aj v rozličných profesných organizáciách v rámci kolégia SAV, ČSAV, či Slovenskej geologickej spoločnosti a Karpatsko-balkánskej geologickej asociácii. Bol členom medzinárodnej
stratigrafickej komisie pre paleogén.
Je autorom viac ako 200 vedeckých prác vo vedeckých časopisoch a početných záverečných správ vedecko-výskumných
projektov. Podieľal sa na príprave hesiel Encyklopedického slovníka geologických věd a Encyklopédie Slovenska. Spolu s D. Andrusovom spracoval dosiaľ najrozsiahlejšie monografické dielo
zaoberajúce sa stratigrafiou Západných Karpát – trojzväzkový
Stratigrafický slovník Západných Karpát.
Medzi najvýznamnejšie patria jeho monografie:
• Foraminifera der Westkarpaten-Kreide
• Microbiostratigraphy and Foraminifera of the Slovak Carpathian Paleogene
• Geológia východoslovenského flyšu
• Microfauna and Lithostratigraphy of the Paleogene and adjacent Cretaceous of the Middle Váh valley
• Stratigrafický slovník Západných Karpát 1-3
• História geológie na Slovensku Zväzok 2.
Bol nositeľom ocenení:
• Najlepší pracovník geologickej služby (1959)
• Plaketa D. Štúra za rozvoj slovenskej geológie (1974)
• Pamätná medaila J. E. Purknňe (1979)
• Pamätná medaila Geologického ústavu Dionýza Štúra (1980)
• Čestná plaketa Maďarského geologického ústavu (1969)
Zdroj:
1. Biely, A., 1981: RNDr. Ondrej Samuel, DrSc. jubiluje. Mineralia
slovaca,
2. Zlínska, A., 2001, RNDr. Ondrej Samuel, DrSc., 70-ročný.
Geologické práce, Správy 105.
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Obecná polícia informuje
V našej obci sa opätovne rozmohli na určitých miestach čierne
skládky. Chceme upozorniť občanov, tak ako
sa už aj viackrát písalo v Našich novinách,
máme k dispozícii kamery a fotopasce, ktoré
umiestňujeme na rôzne
miesta v obci a po určitom čase ich presúvame na iné miesta v
obci. V prípade, ak sa zistí páchateľ založenia čiernej skládky, tak
mu bude v zmysle zákona uložená pokuta. Nakoľko sa v obci pravidelne robí zber komunálneho a triedeného odpadu, stačí len
vyložiť smetnú nádobu a vrecia na ulicu a nezakladať zbytočne
čierne skládky po obci, pretože si tým znečisťujeme našu prírodu.
Nedávno bol takto zistený jeden občan z Palárikova, ako počas dlhšieho obdobia vyvážal komunálny odpad do lokality časti
strelnice. Bol usvedčený prostredníctvom kamerového záznamu
a postih ho neminul.
Chceli by sme občanom oznámiť, že prišlo k výmene nášho služobného motorového vozidla, ktoré sme predtým používali. Jed-

• HASIČI •
Prinášam vám zopár informácií o činnosti dobrovoľných
hasičov. V predchádzajúcich
mesiacoch sme pokračovali
v dezinfekcii priestorov DK
počas testovania na Covid-19.
Viackrát sme brigádovali na
repasovaní vozíka PPS 12,
odstraňovali staré nátery, prispôsobovali úložné priestory a
nakoniec sa podarilo vozík aj
nastriekať a je pripravený na
osadenie na nový podvozok,
ktorý máme objednaný. Samozrejme, prebehlo aj prekontrolovanie a preštartovanie ostatnej zásahovej techniky.
Novým veliteľom zásahovej
jednotky (DHZO) bol starostkou obce menovaný Roman
Záležák. Do jeho náročnej

práce mu prajeme veľa úspechov. Zároveň za dlhoročné
vedenie nášho zboru a vykonanú prácu v prospech obyvateľov obce Palárikovo ďakujeme Milanovi Garajovi, ktorý
skončil ako veliteľ, ale naďalej
sa bude podieľať na práci v zásahovej jednotke a dobrovoľnej organizácii.
13.2. a 13.3. prebehli cvičenia našich hasičov, ktorí
majú oprávnenie na používanie motorových píl. Prebehla
praktická skúška pílenia a odpratávania stromov a konárov.
Následne sme všetku techniku
a pomôcky pripravili na prípadný ostrý zásah.
6.3. bol členom DHZo, slúžiacim na odbernom mieste,
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nalo sa o vozidlo
Škoda Fabia, ŠPZ:
NZ-278DL, ktoré
bolo presunuté na
inú súčasť obce.
Na tunajšiu obecnú políciu bolo
zakúpené po verejnom obstarávaní
nové vozidlo Dacia-Duster, ŠPZ:
NZ-185HR. Vozidlo Dacia-Duster spĺňa všetky
najnovšie normy
EÚ a má vysokú
priechodnosť, hlavne po nespevnených častiach cesty. To znamená, že ho možno využiť hlavne v okolitých častiach obce, kde
bol doteraz problém sa dostať s predchádzajúcim vozidlom.
Na záver týmto chceme poďakovať celej samospráve obce ako aj
všetkým poslancom, ktorí taktiež veľkou mierou prispeli k tomu,
aby bolo zakúpené nové vozidlo pre tunajšiu obecnú políciu.
Martin Šátek
Náčelník Obecnej polície Palárikovo
nahlásený únik prevádzkových
kvapalín z automobilu po zrážke pred DK. Po odstránení havarovaných áut bola vozovka
očistená.
2.4. o 2:45 nám OS HaZZ
Nitra nahlásilo požiar hnojiska v časti Jur. Zasahovali piati
naši hasiči. Horiace hnojisko
bolo pomocou ťažkej techniky
roztiahnuté na voľnú plochu a

hasené vysokotlakovým hasiacim zariadením a jedným prúdom D z Iveca Daily. Jednotka
sa vrátila na základňu o 8:45.
1.5. sme sa zapojili do upratovania obce od odpadkov. Aj
keď v malom počte sa nám za
doobedie podarilo vyzbierať za
prívesný vozík odpadu. Vyčistili sme priekopu na ul. J. Palárika a čiastočne na Dukelskej ul.
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8.5. sme spolu s vedením
obce položili veniec k pomníku 2. svetovej vojny. Spomienková akcia bola organizovaná
v malom počte osôb kvôli pandemickým opatreniam.
15.5. o 17:12 bola našou
členkou nahlásená dopravná
nehoda dvoch osobných vozidiel. Na mieste udalosti zasahovala jednotka HaZZ Šurany.
Po príjazde sme postupovali
podľa pokynov veliteľa zásahu.
Po ošetrení účastníkov nehody
sme prebrali miesto udalosti
od veliteľa zásahu a asistovali príslušníkovi policajného
zboru pri riadení dopravy a
zabezpečenia miesta až do odtiahnutia vozidiel. Následne
sme vozovku očistili od prevádzkových kvapalín. Zasahovali traja naši hasiči a vrátili sa
na základňu o 23:20.
30.5. piati naši hasiči zasahovali pri požiari rodinného
domu na ul. J. Palárika. Po
príchode vykonali prieskum,
skontrolovali odpojenie plynu
a el. energie a počkali na príchod hasičskej jednotky zo Šurian, ktorá vykonala prieskum
priestorov pomocou autonómnych dýchacích prístrojov. Po likvidácii požiaru sa
jednotka vrátila na základňu.
1.6. sme preverovali únik chemickej látky na Cergátovej ulici.
Únik nebezpečnej látky nebol
zistený, čo veliteľ zásahu oznámil
na operačné stredisko HaZZ.
3.6. o 16:20 naša členka nahlásila požiar osobného automobilu pri železničnom priecestí. Po príchode na miesto
udalosti bolo zistené, že auto
je v pokročilom štádiu horenia. Na hasenie bol použitý 1
prúd D. Po príjazde jednotky
HaZZ bol požiar zlikvidovaný. Do odstránenia vraku odťahovou službou bola riadená
premávka a následne bola vozovka vyčistená. Jednotka sa
vrátila na základňu o 19:06,
zasahovali traja naši hasiči.
5.6. viacerí naši hasiči zabezpečili program pre deti v rámci akcie na ihrisku OTJ.
6.6. o 9:19 bol nahlásený požiar na Hlavnej ul. Po príchode
bolo zistené vyhorenie rozvodnej elektrickej skrine. Po príchode jednotky HaZZ sa naša
jednotka na pokyn veliteľa zásahu vrátila na základňu o 9:46.
26.6. sa uskutočnilo krajské
kolo súťaže dospelých hasičov
na ihrisku OTJ. Príďte si pozrieť
športové výkony dobrovoľných

hasičov z nitrianskeho kraja.
Ešte zopár dôležitých
informácií:
3.7. si pripomenieme 130. výročie založenia Dobrovoľného
hasičského zboru v našej obci.
V rámci akcie bude uvedená
do života kniha o histórii dobrovoľných hasičov v našej obci,
ktorú si budete v obmedzenom
množstve zakúpiť počas programu na ihrisku. Príďte podporiť
našich hasičov a spoločne osláviť toto významné výročie.
Tomáš Slivoň
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Prvé sväté prijímanie našich detí
Pre tretiakov zo Základnej školy K. Strmeňa v Palárikove sa 20. jún 2021 (nedeľa) stal jedným z najdôležitejších dní
v ich kresťanskom živote. Keďže pandémia znovu na niekoľko týždňov zatvorila
chrámy, deti svoj veľký deň netrpezlivo
očakávali. Napokon sa predsa dočkali a počas svätej omše v našom farskom
kostole, na ktorej sa zúčastnili aj ich najbližší, prijali z rúk pána farára prvé sväté
prijímanie. Od tohto okamihu sa ich srdiečko stalo skutočným príbytkom Pána
Ježiša – priateľa detí. Vo svojich modlitbách myslime na prvoprijímajúce deti,
aby im priateľstvo s Ježišom vydržalo po
celý život.
Srdečné poďakovanie patrí všetkým,
ktorí prispeli k tomu, že slávnosť prvého svätého prijímania bola pre všetkých
krásnym sviatkom.

Opäť štartujeme
Karanténne opatrenia kvôli
šíreniu epidémie COVID-19
nám neumožnili prezentačnú
účasť ani na tradičnej celoslovenskej prehliadke vlastnej literárnej tvorby.
Preto sa 7. ročník literárnej
tvorby seniorov, členov Jednoty dôchodcov Slovenska pod
názvom „Z úcty k životu“, realizoval v elektronickej podobe.
Z našej základnej organizácie
sa svojou prácou do prehliadky zapojila pani Ľudmila Backová, za čo dostala ďakovný list
organizátora – Ústredia JDS.
Postupné uvoľňovanie života, po dlhých mesiacoch
obmedzenia, sme s radosťou
privítali asi všetci, nielen my seniori. Členovia JDS sa po dlhej dobe „odlúčenia“ opätovne

zišli na členskej schôdzi 7. 6.
2021 v dome kultúry, aby si
zhodnotili realizované podujatia za rok 2020 a vytýčili si
zámery na zvyšok roka 2021.
Chceme si zorganizovať spoločné cvičenia, cykloturistiku,
výlety, zájazdy, rekreačno-liečebné pobyty, ale aj iné spoločenské a zábavné podujatia.
Pevne veríme, že po očkovaní
sme získali potrebnú imunitu a
zvrátime pandemický vývoj, aby
sme mohli naplniť svoje naplánované akcie a naplno si užívať
život v zmysle hlbokých myšlienok Ernesta Hemingwaya:
„Teraz nie je čas rozmýšľať
nad tým, čo nemáš. Mysli na to,
čo môžeš urobiť s tým, čo tu je.“
Alžbeta Jankulárová,
predseda ZO JDS Palárikovo
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Foto: Stanislav Jurík

Covidová doba

Postihla nás veľmi nepríjemná doba. Napadol nás zlý
vírus. Je to veľmi infekčné ochorenie, ktoré ohrozuje
nielen nás starých, ale i mladých ľudí. Ale predsa, seniori
sú jednou z najohrozenejších skupín v čase šírenia nákazy. Preto sa snažíme dodržiavať opatrenia, podľa ktorých
budeme znižovať riziko nákazy, a tým sa snažíme zabezpečiť si primerane zdravý životný štýl. K tomu však treba veľa trpezlivosti a vzájomného porozumenia.
Pre nás je to o to horšie, že sa nemôžeme stretávať so
svojimi blízkymi, máme obmedzené organizovanie
podujatí, nemôžeme sa zúčastňovať, a tým aj stretávať
sa na spoločenských akciách JDS, nemôžeme sa zúčastňovať rekreácií, ktoré nám pomáhali po stránke zdravotnej, ale najmä spoločenskej.
Je nám veľmi ľúto, pri spomienkach na spoločné akcie, pri ktorých sme si zaspievali a zatancovali, že v
týchto časoch nám zostávajú iba každodenné informácie z rozhlasu, televízie či tlače o nových postihnutých
pacientoch, o vyťaženosti v nemocniciach či zomretých
na následky Covidu-19.
Zostáva nám dúfať, že po zaočkovaní sa to všetko dá do
normálnych koľají a že nebudeme na dobré časy spomínať
iba cez fotografie.

Príhovor mojej vnučky
Babičky a dedkovia
Želám vám, aby sa covidová doba
Prajem si, aby ste netrpeli bolesťami zastavila, aby sa život vrátil do nora sociálnou odlúčenosťou, aby čím málu.
skôr skončilo toto zlé obdobie, aby Želám vám to, babičky a dedkovia,
ste nemuseli nosiť rúška, ktoré vám čím skôr.
obmedzujú dýchanie, chceme vám vo
Dedinka naša,
všetkom pomáhať, osobne pohladiť a
pobozkať.
smutná si veru,
Želám vám, aby ste sa mohli spokeď všade je pusto a ticho,
ločne stretávať, aby sa vám znovu
obnovil zdravý životný štýl, v rámci
spoliehajme sa na vieru,
ktorého by ste znovu absolvovali
spoločné akcie ako je chôdza, pre- že to, čo prežívame, skoro pominie,
chádzky s paličkami nordic wala nastanú lepšie časy v našej
king, ale aj bicyklovanie. Určite by
dedine,
to bolo zdravšie, ako sedieť doma,
všetci si to z celého srdca želáme,
bez pohybu a priberať, čo nikomu
neosoží. Želám vám, aby ste sa
a že naše prosby Pán Boh splní,
mohli venovať svojej rodine, deťom,
pevne dúfame.
vnúčatám, pri ktorých by ste dokáAutorky:
zali zabudnúť na problémy a cítili
Ľudmila Backová
by ste radosť zo života.
a vnučka Paulína Backová
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KAŠTIEĽSKE NOVINKY
Priatelia, ako to už býva zvykom, aj v
dnešnom článku nebudú chýbať informácie či novinky z prostredia kaštieľa.
Život sa konečne vracia do normálnych
koľají a my si tak môžeme konečne vychutnať všetky radosti, ktoré nám boli
odopierané.
Novinky, ktoré sme vám avizovali, sa
stali realitou. Už dnes si v našich nových
skvostných priestoroch môžete dopriať
chutnú kávičku, k nej niečo sladké či
niečo rýchle pod zub. Samozrejmosťou
sú chutné drinky, limonády či čapované
pivko.
Kaviareň kaštieľa sa nachádza na prvom poschodí, vstup do kaviarne je cez
hlavný vchod.
Do prevádzky sa dostanete cez vestibul
kaštieľa, hore schodmi, poprípade môžete využiť aj výťah, ktorý je k dispozícii.
Otváracie hodiny sú od 14:00 do 22:00
hod., navštíviť nás môžete PONDELKY,
UTORKY. Do budúcna chystáme byť
otvorení aj počas PIATKOV, o prípadných zmenách vás budeme vopred informovať na našej facebookovej stránke
„Kaštieľ Palárikovo“.
Priestory kaštieľa si môžete obzrieť aj
formou prehliadky. Prehliadky kaštieľa
sú v mesiacoch máj – september, vždy
sobotu o 10:00 hodine. V rámci prehliadok vás čakajú nové priestory (knižnica,
prevádzka či vylepšené sály kaštieľa, tešiť
sa môžete aj na nové informácie ohľa-

dom kaštieľa a histórie).
Cez letné prázdniny pre vás chystáme
sprístupniť aj vodárenskú vežu, ktorú
plánujeme otvoriť v sobotu o 12:00 hodine.
Tešíme sa na vašu návštevu.
Súčasťou prevádzky je aj terasa s prekrásnym výhľadom na park.

V prípade zlého počasia sú vám k dispozícii aj vnútorné priestory kaviarne.
Novinkou je knižnica kaštieľa, ktorá je
taktiež súčasťou priestorov kaviarne.

Za krajšie Palárikovo
Poľovníci z Poľovnej spoločnosti Bažant Palárikovo sa pripojili k obecnej
výzve
„Za krajšie Palárikovo“ a 1. mája zbierali odpad a likvidovali čierne skládky.
Tejto akcie sa zúčastnilo 16 poľovníkov
a v čase od 8:00 do 13:00 sme vyzbierali zhruba jednu tonu odpadu. Tento
rok sme už druhýkrát zbierali odpad a
likvidovali skládky. Znečisťovanie prírody sa stále opakuje a na jar je objem
odpadu v prírode alarmujúci.
Je nepochopiteľné, čo všetko sú ľudia
schopní vyniesť von do prírody! Počnúc chladničkou, mrazničkou, pneumatikami, súčiastkami z áut, nábytok
a všetko z domov po upratovaní. No a
vrchol drzosti: v igelitových taškách či
vreciach uhynuté zajace, sliepky, psy a
dokonca uhynutá ovca! Dúfam, že to
čítajú aj tí, ktorých sa to týka.
Na vybrané lokality boli umiestnené
fotopasce.
Miroslav Pápeš
Predseda PS Bažant Palárikovo

V rámci priestorov je možné dohodnúť
si menšiu oslavu alebo krstiny. Maximálna kapacita je 12 ľudí. K dispozícii sú
predovšetkým nedeľné termíny.
V prípade bližšieho záujmu nás neváhajte kontaktovať na tel. č.:
+421 905 425 305
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» Mederská gazdinka varí «
Letná polievka Gaspacho

- suroviny: paradajková šťava 800 g, cesnak 1 strúčik, cibuľa 1
ks, kečup 2 PL, ocot 1 PL, strúhanka 1 PL, olivový olej 1 PL,
petržlenová vňať, mleté čierne korenie, soľ,
- postup prípravy: Nadrobno pokrájame cibuľu, prelisovaný
cesnak so strúhankou utlčieme v mažiari alebo inak rozmelíme, prípadne rozmixujeme s troškou rajčiakovej šťavy. Dáme
do porcelánovej misky, prilejeme rajčiakovú šťavu, pridáme kečup, ocot a olej, posolíme a okoreníme. Všetko spolu rozmiešame, pridáme citrónovú šťavu, posypeme petržlenovou vňaťou a
dáme do chladničky.

nemusíme ju ošúpať. Osolíme, okoreníme, pokvapkáme olivovým olejom a premiešame. Cherry paradajky necháme v
strapcoch, oddelíme časti po 5–6 kusov, pokvapkáme olejom,
osolíme, okoreníme. Filetu lososa nakrájame na 5 kusov, nasolíme a okoreníme. Všetko poukladáme na gril: špargľu, lososa
aj cherry paradajky. Počas grilovania otáčame. Špargľu stačí
grilovať 5 minút, aby bola chrumkavá, a cherry paradajky sú
hotové za 3–4 minútky. Lososa opekáme z oboch strán asi 8
minút, podľa hrúbky.
Kaparový dip: Kapary nasekáme nadrobno, dáme do misky, pridáme majonézu, kyslú smotanu, mleté čierne korenie a podľa
potreby osolíme a dôkladne premiešame.
Hotového lososa podávame s grilovanými cherry paradajkami,
špargľou a s kaparovým dipom.

Obrátený cheesecake v pohári

Grilovaný losos so špargľou,
s cherry paradajky a kaparovým dipom

- suroviny: losos 1 kg (fileta), špargľa zelená 1 kg, cherry paradajky 500 g, kapary v sladkokyslom náleve 150 g, olivový olej
100 ml, morská soľ hrubozrnná, mleté čierne korenie, majonéza 200 g, kyslá smotana 2 PL,
- postup prípravy: Zelenú špargľu umyjeme a odkrojíme zo
spodnej časti asi 2 centimetre. Keď je špargľa mladá a tenká,

INGREDIENCIE
OVOCNÁ VRSTVA: maliny 250 g, práškový cukor 50 g, vanilkový extrakt 1 PL,
KRÉMOVÁ VRSTVA: mascarpone 250 g, kyslá smotana 250 ml,
práškový cukor 150 g, limetka 1 ks
SUŠIENKOVÁ VRSTVA: maslové sušienky 200 g, maslo 80 g,
javorový sirup 1 PL, lístky
POSTUP: Pripravíme si 4 vysoké poháre. Na malinový základ
zmiešame maliny s cukrom a vanilkovým extraktom. Jemne
ich popučíme vidličkou a necháme bokom odležať. Na krém
si vymiešame mascarpone, cukor, kyslú smotanu, limetkovú
šťavu a kôru. Poslednú vrstvu pripravíme z rozdrvených sušienok, rozpusteného masla a javorového sirupu. Každý pohár navrstvíme v poradí: maliny, krém a sušienky. Vrch môžeme ešte
ozdobiť trochou krému, malinou a lístkom mäty. Dáme stuhnúť
do chladničky aspoň na dve hodiny.
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Múčniky p. Sedláčka
● Kokosky na plechu ●
SUROVINY

Cesto:
7 ks bielok
200 g práškový cukor
200 g kokos
80 g hladká múka
1/2 lyžičkyprášok do pečiva

Krém:

7 ks žĺtok
6 lyžíc práškový cukor
3 lyžice hladká múka
6 lyžíc mlieko
250 g maslo
marhuľový džem
čokoládová poleva

„Bločkový výlet“
Pred dvomi rokmi vtedajší siedmaci
a druháci pomocou rodičov a učiteliek vyhrali súťaž tým, že zlepili najdlhšieho hada z bločkov. Išlo o akciu
COOP Jednoty, ktorú každoročne
organizuje pre všetky základné školy
na Slovensku. Výlet, hoci bol už zorganizovaný, sa musel posunúť kvôli
šíriacej sa pandémii.
Výlet sa podarilo uskutočniť až teraz
v júni – 15. júna 2021. Opäť sa spojili
už teraz deviataci z 9.B a štvrtáci zo
4.A a cestovná kancelária im ponúkla
organizáciu výletu do Bratislavy.
43 žiakov ráno o pol ôsmej čakalo
pred bránou školy na zájazdový autobus. Po príchode do Bratislavy sa
v prístave nalodili na výletnú loď a
plavili sa na Devín. Po výstupe hore
mali krátku exkurziu s historickým
výkladom a kochali sa prekrásnym výhľadom na okolie. Po hodine sa opäť
preplavili loďou do starého mesta, kde
si vychutnali drahú, ale dobrú zmrzlinu. Čakal na nich ešte výborný obed
v McDonald´s a s krásnymi letnými
zážitkami hajde domov.
Nataša Šlahorová,
Petronela Klučková

NAŠE NOVINY
POSTUP PRÍPRAVY

Z bielkov a cukru vyšľaháme tuhý
sneh a opatrne vmiešame kokos,
hladkú múku s práškom do pečiva.
Cesto rozotrieme na plech vymastený olejom a vyložený papierom
na pečenie. Pečieme na 130 - 150
stupňov asi 12 - 15 min.

Krém:

Nad parou vyšľaháme žĺtky, cukor, múku a mlieko.
Vyšľaháme na hladký krém, dáme dole z pary a po kúskoch zašľaháme
maslo.
Cesto natrieme džemom a plnkou, na vrch dáme čokoládovú polevu.

NAŠE NOVINY
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MDD 2021

Je 8 hodín ráno. Školským
rozhlasom znie pekná hudba.
Žiacky parlament pripomína,
aký je dnes výnimočný deň.
Hovorené slovo striedajú piesne. Po veselom úvode sa žiaci 1.
- 4. roč. rozpŕchli do parku, kde
ich čakal deň plný zábavy. Svoje sily si zmerali v rôznych zábavných aktivitách a súťažiach
(napr. skákanie vo vreci, zhoď
pyramídu, skákanie cez švihadlá, rôzne prekážkové dráhy,
hod na cieľ a ďalšie). Dostatočne unavení, ale vysmiati sa
vrátili do školy. Tam dostali za
svoje výkony sladkú odmenu.
Viaceré triedy druhého stupňa si tiež zasúťažili na svojich
stanovištiach. Napríklad, piataci za školu vyskúšali kolobežkovanie, skákanie cez
kruhy a iné súťaže, siedmaci
vedľa umelej trávy hrali „kýblobal“, no nemohol chýbať
ani tradičný futbal. Starší žiaci
si vychutnali doobedie s triednymi učiteľmi aj pri spoločenských hrách. Všetci boli tiež
obdarovaní sladkosťami.
Prajeme všetkým našim deťom, aby ich každý deň bol
šťastný a veselý ako dnešný!
Mgr. Apolónia Jančárová

Prvé vysielanie školského rádia
Na sviatok všetkých detí začalo vysielať naše
nové školské rádio. Zobral si ho pod patronát
žiacky parlament pod taktovkou Paulínky Jankechovej. Prvú vyučovaciu hodinu ho počúvali
všetci žiaci od prvého ročníka až po deviaty a
mohli si vypočuť okrem ich obľúbených piesní
aj veľmi užitočné informácie o právach detí a o
vzniku sviatku MDD. Sprostredkovali ich Paulínka a Zojka Kollárová, ktorá bola hosťom rádia.
Žiaci sa môžu zapojiť do súťaže, kde zužitkujú vypočuté informácie a môžu pomôcť vytvoriť názov rádia. Pravidelné vysielanie bude
zatiaľ každý piatok cez veľkú prestávku.
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Muzikoterapia na prvom stupni

Súťaž „My favourite place“

Na vybraných hodinách jednotlivých tried prebehla muzikoterapia, ktorú pripravila školská špeciálna pedagogička.
V úvode aktivity sa celá skupina vzájomne predstavila, deti
sa porozprávali. Nasledovalo oboznámenie sa s činnosťou, porozprávali sme si pravidlá a ich dodržiavanie. Pristúpili sme k
hlavnej činnosti – deťom sme rozdali orffove nástroje, ktorými
sprevádzali slovenské ľudové piesne. Každé dieťa si zvolilo vlastnú intenzitu tónov. Po každej piesni si deti prestriedali nástroje.
Cieľom bola podpora vzájomných vzťahov, empatie, formovania
emocionálneho a sociálneho vývinu. Nasledovali ďalšie dve aktivity zamerané na vnímanie hudby – pohyb počas pustenej piesne
a hádanie nástrojov a v závere relaxácia v ľahu na koberci.

Dňa 21. 5. a 24. 5. 2021 sa u nás uskutočnila súťaž z anglického
jazyka pod názvom „My favourite place“. Súťaže sa zúčastnilo 19
žiakov rôznych ročníkov. Sme radi, že aj napriek momentálnej situácii žiaci nestrácajú motiváciu. Všetky powerpointové práce boli
vypracované na kvalitnej úrovni. Čitateľ určite pochopí, že komunikácia v cudzom jazyku na tému geografia dá zabrať aj skúseným
žiakom. Žiaci opäť dokázali, že naša ZŠ s MŠ má veľmi šikovných
žiakov a spolu s vedením sa tešíme na ďalšiu súťaž v júni.
9.A Sofia Srncová, Megan Goliašová
8.B Paulína Jankechová, Zoja Kollárová, Juraj Košírel,
Tamara Pappová
8.A Samuel Koppan, Tímea Prokopcová, David Noskaj,
Adrián Jurík
7.A Vanesa Otrubová, Ondrej Csonka, Peter Hajdu a Patrik Sucháň
6.A Ján Samaš, Bianka Vitková, Michal Groszmann, Laura Ďurišová
6.B Laura Szabóová, Damián M. Marko, Salome E. Hajdu
Mgr. Zuzana Krnáčová

YPSILON 2021
Tohto roku sa žiaci našej školy už druhýkrát zúčastnili korešpondenčnej súťaže Ypsilon, kde si overili svoju jazykovú zdatnosť a zručnosti a vedomosti nielen zo svojho materinského jazyka, ale aj literatúry.
Napriek dištančnému vyučovaniu dosiahli mnohé deti výborné výsledky, dokonca až 100% úspešnosť. Takými boli Amélia
Husková, Tereza Derňárová a Andrej Jurík z 2.A triedy, 99% dosiahli Viktória Petrániová a Lukáš Szilágyi tiež z 2.A. Vyše 40
žiakov z 1. a z 2.stupňa sa stalo úspešnými riešiteľmi a v týchto
dňoch im bude doručený diplom. Ten však dostanú všetci, aby
boli povzbudení do ďalšej práce s materinským jazykom.

ŠKD Piráti

Zaujímavá hodina
s pani učiteľkou z Ukrajiny
Na pozvanie pani učiteľky
Slivoňovej prišla ozvláštniť vyučovanie ruského jazyka pani
učiteľka Viktoriia Aleksiii, ktorá pochádza z Ukrajiny. Avšak
jej rodnou rečou je ruština,
pretože pochádza z rusínskej
oblasti.
Siedmakom rozprávala o
Rusku a vo forme prezentácie pripravila zaujímavosti o
meste Petrohrad. Rozprávala
krásnou zrozumiteľnou rušti-

nou, pričom žiakom svoje vety
hneď prekladala. Najviac ich
zaujali perličky o petrohradských múzeách, no oslovili ich
aj ruské národné jedlá. Možno
preto, lebo bol čas obeda a žalúdok si to už „uvedomoval“.
Pani učiteľka v závere hodiny
preverila, čo si zapamätali a
priala im, aby sa krásne naučili
hovoriť i v ruštine.
Mgr. Slavomíra Slivoňová

Piráti boli v opäť v akcii. Nie,
nebojte sa, nepredávajú sa v
zľavách! Oni sú zas aktívni.
Pracujú, tvoria, „makajú“. Žiaden čas nezostáva nevyužitý.
A čo teraz vytvorili?
Napríklad exotické zvieratká – zebry, žirafy... Pohrali
sa s papierom a na fotkách,
posúďte sami, aké nádherné
diela vytvorili! Svojimi dielkami však potešili aj iných, predovšetkým svojich najbližších
– mamku a tatka, keď im pripravili darčeky ku Dňu matiek
a ku Dňu otcov. Spojili sa do
fandenia hokejistom na MS v
hokeji a vytvorili si elegantné
tašky, ktoré vyzdobili podľa
svojich predstáv.
Zažili aj neuveriteľné poobedie
plné hier a súťaží pred školou, keď

pretekali a športovali ostošesť.
Počas vesmírneho týždňa
vyrábali oblečenie pre kozmonauta a každý jeden družinár si
skafander aj vyskúšal. Odreagovanie nastalo aj počas muzikoterapie, ktorú pripravila školská
špeciálna pedagogička a veru,
každému to dobre padlo.
Mgr. Mária Bokrošová
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ŠKD ŠIKOVNÍCI
Rozlúčka
so školským rokom...

Hurá, prázdniny !!!

Čas plynie ako voda... a pred nami sú
očakávané prázdniny. Po všetkých rôznych a zaujímavých aktivitách v našom
ŠKD sa už všetci tešíme na leto. Obzeráme sa dozadu, spomíname na krásny rok
a hodnotíme naše aktivity. Teší ma, že deti
sa aktívne zapájali do všetkých činností,
ktoré som pre ne pripravila. Na záver školského roka nás čaká ešte skvelá rozlúčka.
Tento rok sa však lúčim s mojimi štvrtákmi. Štyri roky nášho spoločného putovania ubehli veľmi rýchlo. Z malých
vyplašených prváčikov sú dnes veľké štvrtácke osobnosti. Počas tohto obdobia sme

toho prežili naozaj neúrekom. Vždy, keď
ma objímajú, sa mi tlačia slzy do očí. Moji
štvrtáci, prajem vám úspešný štart ako
„veľkáči“ a správny vietor do plachiet!
Dvere nášho klubu sú pre vás stále otvorené, budem sa tešiť na každé nakuknutie.
Navždy máte miesto v mojom srdci.
Všetkým mojim deťom prajem krásne
a nezabudnuteľné prázdniny. Teším sa na
vás a spolu objavíme ďalšie dobrodružstvá, ktoré nám prinesie nový školský rok.
Vaša Jarka
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ŠKD SOVIČKY
Školský rok prešiel neuveriteľne rýchlo. A máme tu prázdniny. Celý rok sme
prežili spoločnými a zaujímavými aktivitami. Začiatky boli o zoznamovaní
a spoznávaní. Počas roka sa z nás stala
nerozlučná partia. Deti pobyt v ŠKD
trávili rôznymi činnosťami, aktivitami,
hrami, tvorením a prípravou na vyučovanie. Čas pred prázdninami sme si
spríjemnili rôznymi hrami a súťažami
na školskom dvore.
Prajem Vám krásne prázdniny, veľa
zážitkov a kamarátov.
Teším sa na Vás v septembri....
Lívia Nevolná

Naše deti na výlete
v Bojniciach

NAŠE NOVINY
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Neskutočná radosť z uvoľnených opatrení zavládla u nás.
Deti v kluboch snívali o výlete.
Preto sme sa spoločne rozhodli pre deti ho pripraviť. Autobus sa zaplnil neuveriteľne
rýchlo. Nedočkavo sme čakali
na ten deň a Bojnice nás privítali pekným počasím. ZOO
bola pre nás jasná voľba. Všetky atrakcie sme si užili naplno.
Domov každý odchádzal spokojný, unavený a plný zážitkov.
Prežili sme krásny deň a verím,
že výlety si skoro zopakujeme.
Odmenou pre nás boli spokojné a usmiate tváričky.
Jarmila Žirková,
Lívia Nevolná

Výsledky stretnutí našich družstiev na jar 2021:
Po dlhej prestávke v súťažiach, zavinenej koronavírusom, a
následnými protiepidemiologickými opatreniami, sa v posledný májový víkend opäť rozbehli všetky futbalové súťaže riadené
ObFZ NZ. V termíne do konca júna sa dohrajú stretnutia, ktoré
boli naplánované na odohranie v jesennej časti sezóny 2020/2021.
Po týchto stretnutiach sa tabuľky pre sezónu 2020/2021 uzavrú
a nový ročník futbalových súťaží 2021/2022 sa začne podľa pokynov ObFZ NZ.

Dospelí

TJ pri OÚ Nána
OTJ Palárikovo
TJ Družstevník Bruty
OFK Kolta
OFK Jatov
FC Strekov
FK Slovan Dedinka
OŠK Andovce
Futbalový klub FC Bardoňovo
TJ Nová Vieska
TJ FO Kamenica nad Hronom
ŠK Radava
SDM Dominik N. Zámky
TJ Družstevník Belá
ŠK-Sokol Jasová (odstúpené)

11
11
12
11
12
12
10
11
11
12
12
10
11
11
1

OŠK Dolný Ohaj
TJ Družstevník Bešeňov
ŠK Termál Podhájska
FC Bíňa
OTJ Palárikovo
TJ Salka

8
7
6
7
6
6
6
4
4
2
2
1
2
1
0

2
4
4
1
1
1
1
6
2
3
2
4
1
2
0

1
0
2
3
5
5
3
1
5
7
8
5
8
8
1

34:6
25:14
22:11
44:15
26:21
28:20
26:15
13:8
12:14
19:29
15:27
11:29
14:31
5:51
0:3

26
25
22
22
19
19
19
18
14
9
8
7
7
5
0

Dorast U19
8. Kolo 5.6. Bíňa - Palárikovo
8:2 (4:1) g.: S. Beňo 2
9. Kolo 12.6. Palárikovo - Bešeňov 3:7 (0:2) g.: Haulík,
Keleberc
10. Kolo 19.6. Salka - Palárikovo

9
9
9
9
9
9

8
7
5
5
1
1

0
0
0
0
0
0

1
2
4
4
8
8

40:14
41:14
24:19
31:21
9:61
16:32

24
21
15
15
3
3

Starší žiaci U15
8. Kolo

11. kolo 30.5. Palárikovo - Kolta 2:1 (2:0) g.: Bednár, Markusek
12. kolo 6.6. Bruty - Palárikovo 2:2 (1:2) g.: Gyurács, Žigrai
13. kolo 13.6. Palárikovo - Kamenica n/Hronom
3:1 (2:0)
g.: Markusek 2, Horváth
14. kolo 20.6. Nána - Palárikovo
15. kolo 27.6. Palárikovo - Dedinka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6

9. Kolo

29.5. Lipová - Palárikovo 0:10 (0:4) g.: K. Stojka 3,
Ameti 2, Nguyen Duy 2, Židuliak, Štepník, Kopaszová
5.6. Palárikovo - Černík 8:0 (5:0) g.: K. Stojka 3,
Ameti 2, Jurík, Soós, Jančár

10. Kolo 16.6. Rastislavice - Palárikovo
11. Kolo 19:6. Palárikovo - Tvrdošovce

Prípravka U11
8. Kolo

29.5. Palárikovo - Veľký Kýr 7:4 (3:3) g.: Karol
Markusek 2, Otruba 3, F. Klučka, A. Klučka

9. Kolo 10.6. Bánov - Palárikovo
2:18 (0:8) g.: A. Klučka 5,
Húska 2, F. Klučka 2, Ch. Remenár 2, Otruba 2, K. Markusek 3,
Vančo, Čvirik
10. Kolo 12.6. Palárikovo - Rastislavice 15:0 (6:0)
g.: A. Klučka 6, Otruba 2, Markusek 2, F. Klučka 2, Benc, Mach, Húska
11. Kolo 18.6. Palárikovo - ŠK Šurany

Prípravka U09
4. Turnaj - 5.6.
Andovce - Palárikovo
Dvory n/Ž - Palárikovo
Palárikovo - SSC Fénix NZ

0:2 (0:1) g.: Kamil Markusek, Páleš
2:5 (2:2)
g.: Kamil Markusek 2
0:12 (0:4)
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