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KOZÁROVCE

Slovo na úvod

Vážení čitatelia,
je mi cťou, že mi tvorcovia dvojmesačníka, ktorý práve dostávate
do rúk, dali možnosť prihovoriť sa
Vám touto formou.
Viackrát som zažil situáciu, keď
občan na obecnom úrade vzal do
rúk OBECNÉ NOVINY (metodický týždenník ZMOS) s otázkou:
„Vy vydávate noviny?“ alebo „My
máme obecné noviny?“ A videl
som sklamanie pri zápornej odpovedi a vysvetlení, o aký druh periodika ide.
Dnes však nastal ten deň, keď
obec Kozárovce vďaka iniciatíve
nadšencov a podpore zo strany obce vydáva svoje prvé číslo
ozajstných obecných novín.
Každé dva mesiace tak dostanete možnosť dozvedieť sa, čo nové
sa v našej obci udialo, o tom čo
pripravujeme, čo nás v najbližšom
čase čaká. Redakčná rada mapuje
jednotlivé sféry diania tak, aby ste
dostali čo najkomplexnejší a najlepší prehľad o aktuálnom dianí.
Cestou bezplatného šírenia do
každej domácnosti otvárame dvere informovanosti dokorán, pričom
nezabúdame ani na našich rodákov, ktorí dnes žijú v iných kútoch
Slovenska, či dokonca v zahraničí
a tiež im dávame možnosť odoberať KOZÁROVSKÉ NOVINY.
Do budúcnosti by sme okrem tlačenej verzie radi, kráčajúc s dobou,
pristúpili aj k elektronickej forme ich
publikovania aj šírenia.
Pevne verím, že na stránkach
budú vždy prevládať pozitíve informácie nad tými smutnými, ako
aj tomu, že vždy prinesú každému
čitateľovi dostatok zaujímavých noviniek práve podľa jeho chuti.
Verím, že týmto prvým číslom si
naše noviny získajú stabilný okruh
čitateľov, zaujmú tiež podnikateľov, ktorí v budúcnosti využijú ich
reklamno-inzertný potenciál. Tvorcom či prispievateľom, zapáleným
nadšencom na ich tvorbe prajem
veľa tvorivého elánu, aj to, aby ich
úsilie našlo zaslúženú odozvu.
Príjemné čítanie.
Ing. Jozef Majer
starosta obce

Áno, sú tu Kozárovce
a do dejín tejto obce
bez hrdosti nevkročíš.
Veď v kronikách zo Slovenska
je už o nej prvá zmienka
v jedenástom storočí.

Dávno predtým, v dobách zašlých
a zásluhou predkov našich
vznikol tejto obce zrod.
Tu, Slovenskou bránou zvaný,
hronskou vodou obmývaný
ústí do nej hlavný vchod.

Obec Kozárovce Vás pozýva

KOZÁROVSKÝ JARMOK
16. júna 2007 v centre obce
PROGRAM:

8.00 h- Otvorenie - Dychová hudba Kozárenka
10.00 h- Mažoretky ZŠ Kozárovce
11.00 h - FS Praslica
19.00 h - Zábavný program Stano Vitáloš a jeho
hostia Dušan Grúň a Jozef Dóczy v DK
Počas jarmoku - Prehliadka a predaj ľudových výrobkov
- Ochutnávka slovenských, poľovníckych a rybárskych
špecialít
- Predaj výrobkov detí ZŠ a MŠ

Obvodné kolo súťaže hasičských družstiev DHZ
17. júna 2007 na štadióne v Kozárovciach
PROGRAM:
8.45 h 9.00 h 12.00 h -

Otvorenie
Plnenie súťažných disciplín
Vyhodnotenie
Bufet s občerstvením

V stredovekých hrôzach, búrkach,
ohňoch a či mečom Turka
pokorená nebola.
Nepodľahla dielam skazy
a v dejinách veľa razy
vstala takmer z popola.
Aj dnes je tu stále s nami
obklopená pahorkami,
vložená v ich náručí.
Veď ju zdobia sťaby vencom
a chránia ju pod Inovcom
keď severák zafučí.
Rozhliadni sa po chotári
kde sa chlebu, vínu darí
a cítiš sa dobre v ňom.
Snáď v tom je ten účel skrytý,
že obec má v erbe všitý
viničný nôž s čerieslom.
Každý rodák nič nestráca
s láskou keď sa do nej vracia
a správa sa oddane.
Obec krásou požehnaná
a súbormi ospievaná
nech nám navždy zostane!

Vstup zdarma!

Ján Krajči

Humorista, imitátor, spevák

STANO VITÁLOŠ
a jeho hostia

Dušan Grúň a Jozef Dóczy

16. júna 2007 o 19.00 h
v Dome kultúry Kozárovce.

Vstupné 100 Sk , v predpredaji 80 Sk
(od 4. 6. na OcÚ)



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KOZÁROVCIACH

Ing. Jozef Majer
starosta obce

Milan Záhorský
zástupca starostu

Ing. Igor Benčať

Ľubomír Benčať

Marian Valach

Ľudmila Miklóšová

Dušan Mráz

Ľuboš Švolik

Jaroslav Kasan

Peter Ižold

KOMISIE POSLANCOV
Komisia sociálna, zdravotníctva, športu a kultúry
Predseda: Ing. Igor Benčať
Členovia: Marián Valach, Dušan Mráz
Odborníci z radov občanov: PhDr. Monika Nemčeková, Mária Orovnická

Komisia výstavby, územného plánu a verejného poriadku
Predseda: Ľubomír Benčať
Členovia: Ľudmila Miklóšová, Peter Ižold
Odborníci z radov občanov: PaedDr. Marián Vajda, Milan Dvorák
Zasadnutie poslancov za účasti občanov.

Komisia ﬁnančno - plánovacia, obchodu a služieb
Predseda: Milan Záhorský
Členovia: Jaroslav Kasan, Ľuboš Švolík
Odborníci z radov občanov: Ing. Jarmila Micheľová – Bulušeková,
Ing. Milan Obický

Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Marián Valach
Členovia: Ľudmila Miklóšová, Ľuboš Švolík, Marián Valach, Dušan
Mráz
Zástupca starostu: Milan Záhorský
Obecná rada: Milan Záhorský, Ing. Igor Benčať, Ľubomír Benčať



Putovanie za Matkou
V blízkosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, sa nachádza najstaršie pútnické miesto
na Slovensku, Marianka. Historici
rádu pavlínov, ktorí toto miesto spravovali, nám zapísali ústne tradovanú legendu o pustovníkovi, ktorý si
v tomto údolí vytesal z hruškového
dreva sošku Panny Márie. Počas
nepokojov, ktoré nastali v Uhorsku
po smrti kráľa Štefana, pustovník musel zo svojho miesta utiecť
a sošku ukryl do bútľavého stromu.
Spôsob ako sa soška neskôr našla,
je tiež zahalený. Najznámejšie tradovaná legenda hovorí, že v údolí
žil zbojník, ktorému sa narodili ťažko postihnuté deti. Keď to nešťastný otec videl, sľúbil, že napraví
svoj život a dal sa na pokánie. Vo
sne sa mu vraj zjavila Matka Božia
a ukázala na miesto, kde má kopať
v zemi, nájsť tam sošku a pod ňou
prameň. Ak vo vode prameňa vykúpe deti, budú zdravé. Tak sa aj stalo a bývalý zbojník zasvätil po tejto
udalosti svoj život Božej službe.
Práve toto starobylé pútnické
miesto sa stalo miestom nášho
mládežníckeho putovania 26. mája
2007. Poverení kňazi, ktorí sa venujú pastorácii detí a mládeže v našej
Bratislavsko -Trnavskej arcidiécéze,
vybrali toto miesto na piate arcidiecézne stretnutie detí a mládeže.
Stretnutie pri Božej Matke v Marianke sa nieslo v duchu slov Sv.
písma: „Blahoslavená je tá, ktorá
uverila, že sa splní, čo jej povedal
Pán.“ (Lk. 1-46, 47)
Je určite zaujímavé vidieť množstvo detí a mládeže z našej arcidiecézy práve na takomto mieste. Skôr
by niekto hľadal mladú generáciu
na iných miestach. Ale mládež, ktorá bola prítomná na tejto púti, dala
jasne najavo, že Boh má miesto
v živote mladého človeka. Z nášho
dekanátu sa na tejto púti zúčastnili
deti a mládež z farnosti Kozárovce,
Levice, Hronské Kosihy, Podlužany,
Čajkov, Rybník aj v rámci prebiehajúcej duchovnej obnovy nášho
dekanátu. Spolu s deťmi putovali
vsdp. dekan Štefan Rusňák (dekan
Levického dekanátu) a vdp. Vladimír Šimúnek, farár z Hronských
Kosíh. Niektorí z mladých pútnikov
si priniesli balíček múky, ktorý bol
obetovaný pre chudobných.

V dopoludňajších hodinách i krátko po obede mládežnícke spevokoly z farností spestrili program svojimi piesňami a umeleckým pásmom.
V odpoludňajších hodinách sa slúžila pri Lurdskej jaskyni pod krížovou
cestou slávnostná svätá omša, ktorú
celebroval J. Ex. Mons. Ján Orosch,
biskup, generálny vikár Bratislavsko
-Trnavskej arcidiecézy. Vo svojej homílii sa prihovoril prítomným deťom
a mládeži a povzbudil v plnení Božej vôle podľa vzoru Panny Márie.
Veď naša doba vedie poväčšine ľudí
k stále väčšej izolácii. Každý si je
normou sám sebe, každý sám najlepšie všetkému rozumie. Z nášho
nesprávneho štýlu života, keď sa
pestuje individualizmus, sme vyšli aj
my na stretnutie s Pannou Máriou.
Na svätej omši bolo prítomných
asi tridsať kňazov. Počas svätej
omše účinkoval spevokol z farnosti
Vrbové pri Piešťanoch. Bolo zaujímavé vidieť pestrú nápaditosť organizátorov pri prinášaní obetných darov. Na záver sv. omše sa vypustila
biela holubica, znak Ducha Svätého, pretože táto púť sa konala pred
sviatkom Zoslania Ducha Svätého.
Po skončení sv. omše sme sa v pro-

cesii odobrali do kostola k eucharistickému požehnaniu so sviatosťou
oltárnou.
Deti všade tam, kde sa stretnú,
snažia sa vytvoriť atmosféru radosti, lásky, vzájomného počúvania sa,
hľadania nových priateľov. Na tomto
mieste mnohí naši mladí z Levického dekanátu stretli i nových kamarátov. Ale najmä každé dieťa, prítomní
rodičia, katechéti i kňazi mali čas
rozprávať sa s Pannou Máriou na
tomto starobylom pútnickom mieste.
V duchovnej obnove Levického dekanátu je práve toto najdôležitejšie,
aby sme dokázali v našich farnostiach premieňať svoje vnútro a to
sa deje za cenu mnohých bolestí
a vymodlených milostí. Na pútnické
miesta sa nechodí s prázdnymi rukami. I my sme si zobrali so sebou
kyticu bielych kvetov pre Pannu
Máriu. Ak by náš národ mal takéto
deti a mládež, ktoré budú prinášať
kvety k oltárom Panny Márie, tak sa
v Európe nestratí. Nebeská Matka
Mária nás chce všetkých zachrániť.
A možno práve prostredníctvom detí
a mládeže obnoviť na duchu i naše
rodiny. Marianka má prekrásne zvony, ktoré zvolávajú už celé desaťročia všetkých prichádzajúcich pútnikov, ale tentoraz sa k týmto zvonom
pripojil i detský smiech a radosť pri
našej Matke a tak to má byť.
Štefan Rusnák, dekan

Spoločenská
rubrika
Narodili sa

Ema Krajčiová,
dcéra Janky a Ľudovíta (657)
Ema Benčatová,
dcéra Ľudmily a Ľubomíra (579)
Oliver Barutík,
syn Lucie a Pavla (223)
Lukáš Horváth,
syn Zuzany a Martina (923)

Opustili nás

Verona Šimová,
vo veku 72 rokov (č. d. 859)
Cyril Smrťka,
vo veku 68 rokov (č. d. 259)
Vincent Nemček,
vo veku 72 rokov (č. d. 266)
Mária Nemčeková,
vo veku 85 rokov (č. d. 734)
Štefan Kúkoľ,
vo veku 72 rokov (č. d. 294)
Barbora Hudecová,
vo veku 81 rokov (č. d. 494)
Alžbeta Benčatová,
vo veku 95 rokov (č. d. 168)
Anna Gergelová,
vo veku 92 rokov (č. d. 41)

Povedali si áno
Mgr. Gabriela Molková
a Ing. Jozef Majer
Mgr. Andrea Havettová
a Michal Žembery
Budúcnosť obce i farnosti Kozárovce je jednoznačne v deťoch. Starostlivosť o ne je prvoradá. Rodičom
robia radosť v každom veku. Tak to
bolo aj v nedávnych dňoch, kedy na
obecnom úrade slávnostne privítali
najmenších občanov (na snímke
hore). O trochu staršie deti a ich najbližší prežívali slávnostné okamihy
na prvom svätom prijímaní.
Foto: M. Nemčeková

Držíte v rukách prvé číslo obecných Kozárovských novín. Redakčná rada ich bude pripravovať každý druhý mesiac a zaplní ich
dôležitými informáciami z rokovaní obecnej rady, obecného zastupiteľstva i z činnosti jednotlivých komisií. Priestor dostanú spoločenské
organizácie, folklórne skupiny, športovci, požiarnici, školská mládež.
Vrátime sa do histórie, k spomienkam, ktoré by sme mali oživovať,
čo najvernejšie zmapujeme prítomnosť, ale načrtneme i plány, ktoré
nás v obci čakajú. Samozrejme, ako každé noviny, aj tieto naše sa
nezaobídu bez spolupráce s čitateľmi a dopisovateľmi. Všetci, ktorí
majú záujem prispieť vlastným postrehom, či názorom, majú dvere
otvorené.
Kozárovské noviny sú predovšetkým určené Kozárovčanom, žijúcim v našej obci. Ale sme hrdí na to, že naši rodáci, roztrúsení po
bližšom, či ďalekom svete, zostávajú srdcom Kozárovčanmi do svojej
smrti. Veríme, že vzbudíme ich záujem o odber novín a napokon, že
ich aj získame pre dopisovanie.
Ako prispievať do Kozárovských novín? Veľmi jednoducho, osobne
pri vzájomných stretnutiach s členmi redakčnej rady, písomne na adresu obecného úradu, či mailom na adresu: noviny@kozarovce.sk
Urobili sme teda prvý krok. Aké noviny sa nám spoločne podarí vybudovať, ukáže čas. V našom regióne vydávajú svoje vlastné noviny
už viaceré obce, mnohé z nich sú na veľmi dobrej úrovni. Ale to by
sme neboli Kozárovčania, aby sme ich nedostihli.
Tak teda vykročme.
M. Nemčeková, šéfredaktorka



VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK

Výroky žiakov o obci Kozárovce
Výroky najmladších žiačikov:
Páči sa mi:
• pošta
• obchody
• tenisové kurty, lebo sa tam deti môžu hrať
• kostol, lebo je pekne vyzdobený
• priehrada, lebo sú tam labuťky a kačky
• železničná stanica, lebo tam vidím vlaky
• bytovky, lebo sú farebné
• cukráreň, lebo sa tam stretávame
• knižnica, lebo je v nej veľa kníh
Výroky najstarších žiakov:
Páči sa mi:
• jazdecká škola
• plážové volejbalové ihrisko
• náš starosta, lebo je férový a ešte k tomu fešák
• cukráreň, aspoň mám kde ísť na kofolu
Nepáči sa mi:
• nie je tu kúpalisko
• na priehrade nefunguje osvetlenie
• nemáme kino
• nie je tu park
• nemáme detské ihrisko

eň matiek

Volejbalový krúžok na ZŠ
Kozárovciach vznikol 1.septembra 2002. Viedol ho
Mgr. Karol Ištók a dievčatá zo 4. a 5. ročníka začali
spoznávať tento zaujímavý
kolektívny šport. Začiatky
boli náročné, pretože dievčatá predtým neprišli do
kontaktu s týmto športom
a museli sa pomaličky učiť
všetko z taktickej a technickej oblasti. Plány Mgr.
Ištóka boli, aby sa dievčatá
zúčastňovali nielen súťaží
v rámci základných škôl, ale
aby zvládli aj náročnejšie
zápasy medzi volejbalovými
veľkoklubmi.
Do roku 2003 dievčatá
absolvovali prípravku pod
vedením pána učiteľa a pani
učiteľky Ištókovej. V danom
roku nastalo rozhodnutie
prihlásiť dievčatá do minivolejbalovej súťaže žiačok
medzi volejbalovými veľkoklubmi Slovenska. Dievčatá milo prekvapili, pretože
sa umiestnili na peknom
3. mieste. Bol to ich
väčší úspech a preto
volejbalový
krúžok
napredoval ďalej.
V roku 2004 sa
dievčatá prebojovali
v minivolejba-

le až do ﬁnále. Získali krásne
2. miesto. V roku 2005 však
mnohé dievčatá dosiahli vek,
kedy sa už nemohli zúčastniť minivolejbalu a nastalo
rozhodnutie prihlásiť ich do
súťaže žiačok. Prestup bol
pre dievčatá ťažký, pretože
si museli zvyknúť na väčšie
ihrisko a aj na väčší počet
hráčok. V minivolejbale sme
však pokračovali ďalej, pretože sme mali mladšie nástupníčky.
V súťaži žiačok dievčatá
nastúpili do najvyššej triedy,
ktorá sa hrá na Slovensku
medzi volejbalovými veľkoklubmi ako Senica, Komárno, Nové Zámky, Nové
Mesto nad Váhom, Skalica
atď. Začiatok bol rozpačitý,
ale dievčatá preukázali veľkú bojovnosť.
V minivolejbale sme si
však neustále udržiavali
umiestnenie v prvej štvorke.
V roku 2006/2007 nastalo ukončenie minivolejbalu,
pretože mladšie dievčatá
sa odhlásili z krúžku a nemal kto reprezentovať našu
základnú školu. Ale od roku
2002 – 2006 sme dokázali,
že aj malé kluby s menším
počtom dievčat a bez dlhšej
volejbalovej tradície sa dokázali presadiť medzi skúsenejšími volejbalovými
hráčkami.

Volejbal žiačok 1. trieda
MO pokračoval až do roku
2007. Dievčatá boli oboznámené, že volejbalová
sezóna na ZŠ končí a preto vynakladali veľké úsilie
a snahu. Zúčastnili sme sa
Majstrovstiev okresu ZŠ
v Leviciach, kde dievčatá
odohrali zápasy v základnej
skupine, z ktorej postupovali do ďalšieho kola z 1. miesta. V okrese sa umiestnili
vo výsledkovej tabuľke na
3. mieste spomedzi 12-tich
družstiev.
V tomto roku žiačky vyhrali aj turnaj o putovný
pohár riaditeľa školy v Starom Tekove. 20.mája 2007
sme sa zúčastnili turnaja
o Slovenský pohár v Komjaticiach, ktorý sa odohral na
antukových ihriskách, čím
dievčatá získali ďalšiu novú
skúsenosť, pretože to bolo
prvýkrát, kedy sa zúčastnili
na turnaji, ktorý sa odohral
v exteriérových podmienkach.
Týmto by sme chceli poďakovať žiačkam ZŠ Kozárovce, ktoré vydržali reprezentovať ZŠ od roku 2002
do roku 2007. Menovite
ďakujeme žiačkam Kristíne
Čuchorovej, Justíne Čuchorovej, Simone Orolínovej,
Monike Loveckej, Veronike
Hudecovej, Veronike Pisarčíkovej, Janke Kútikovej, Dominike Skačanovej
a Radke Bugárovej. Zároveň ďakujeme trénerom
Mgr. Karolovi Ištókovi a
Mgr. Ľudmile Ištókovej.

Vidím prekvapenie v Tvojich
očiach a krásny
úsmev, ktorý z nich
vyžaruje. Mami, pamätáš...? Je to už
dávno, keď som otvoril oči a pozrel na svet.
Bol biely a strašne veľký. Mami, dnes už som
veľký i ja. Pozerám sa
naň i na Teba.
Vlastne si sa vôbec nezmenila. Si stále tou najkrajšou mamičkou, hoci
Ti pribudlo zopár vrások
a mozole na dlaniach.
Dnes si tu so mnou.
Oslavuješ svoj sviatok.
Ty a milióny ďalších matiek vo svete.
A tak sa i my pripájame
s poďakovaním všetkým
mamičkám, starým mamám, tetám, ženám ...
za ich lásku, starostlivosť
a za to, že nám prinášajú
pohodu, smiech a spokojnosť.



ZAHRAJ, ZANÔŤ, POCIFRUJ...
Týmito slovami začala krajská
súťažná prehliadka detských folklórnych súborov dňa 15. 5. 2007 v Dome kultúry Kozárovce. Podujatie sa
uskutočnilo pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja, Krajského
osvetového strediska v Nitre.
V úvode všetkých privítal domáci
DFS Vretienko, ktoré funguje pod
vedením pani Orovnickej už dvadsaťpäť rokov. Súťaže sa zúčastnili
detské folklórne
súbory Limbačka
- Podlužany, Fatranček – Nitra, Jelenček – Jelenec,
Matičiarik – Nové
Zámky, Hronček
– Veľké Kozmálovce, Kukulienka
– Topoľčany, Radostník – Levice
a Borinka – Nitra.
Deti prezentovali ukážky ľudo-

vej slovesnosti - hier, piesní a tancov, ktorými si krátili čas mladí
ľudia v minulosti pri pasení husí,
ďalej to boli rôzne prekáračky medzi chlapcami a dievčatami, ako aj
čarovanie mladých dievok, ktoré si
týmto chceli získať srdce vyvoleného chlapca.
Do celoslovenského kola súťaže DFS v Likavke spomedzi ôsmych
súťažiacich súborov postúpil detský
folklórny súbor Radostník, ktorý
pôsobí pri ZŠ sv. Vincenta v Leviciach.
Foto: Katarína Verešová

Krúžok mladých požiarnikov

„Hurá, hurá, dn ideme pozri kravičky! “ - ozývalo sa ráno
v šatni. Každý rok na Svový deň mlieka chodia di z Materskej školy v Kozárovciach na návštevu PD. Pán predseda nás
vškých privítal a ujo zoothnik Milan Szabo nám porozprával vško o kravičkách a mliku. Videli sme malé teliatka,
kravičky a veľkého býka, ktorý sa nám predstavil v lnej sile
- hrabal nohou, búchal si hlavu o železnú konštrukciu svojej
ohrady. Veru sme sa aj trošku báli. Ujovia a ty nám pripravili mliko a veľmi sa tili, že nám chutilo. Už sa tíme na
návštevu o rok.

Krúžok mladých požiarnikov na ZŠ v Kozárovciach má dlhú tradíciu.
Pod vedením Mgr. Márie
Egyűdovej začal pracovať
od septembra 1992. Navštevovalo ho desať detí
a postupne pribúdali
ďalšie
a ďalšie,
nakoľko
mladí požiarnici na
okresných
súťažiach
dosahovali
veľmi pekné
umiestnenia.
V
tomto
školskom
roku
krúžok
navštevuje 36
detí (z toho 8 dievčat), ktoré
pracujú v troch družstvách. Jeho
činnosť je zameraná na oblasť požiarnej ochrany (prevencia) a oblasť
brannej a športovej činnosti.
Pri príležitosti sviatku sv. Floriána,
patróna hasičov, sa zmiešané družstvo žiakov 8. a 5. ročníka zúčastnilo
obvodnej súťaže v Pukanci, kde zo
siedmych družstiev skončilo na prvom mieste. Taktiež i naša základná škola uskutočnila medzitriednu
požiarnu súťaž v netradičných športových disciplínach, a to:
- štafeta 6 x 10 m a
- štafeta z technických prostriedkov.
Aj vďaka štedrým sponzorom si

deti zo súťaže odnášali nielen pekné
zážitky, ale i medaily,
diplomy a sladkosti.
Po obvodnej a domácej súťaži nás
čakalo
okresné
kolo
PLAMEŇ
2007. Tu sme sa už zapojili s dvomi súťažnými
družstvami. Z celkového
počtu 13 družstiev naše
obe družstvá dosiahli veľmi pekné umiestnenia.
Zmiešané družstvo žiakov
4. ročníka skončilo na 2.
mieste a zmiešané družstvo
žiakov 8. a 5. ročníka na 3.
mieste.
A že v našej škole vyrastajú šikovní požiarnici svedčí
fakt, že v Preteku jednotlivca
vo svojej kategórii sa Gregor Benčať, žiak 4. ročníka, umiestnil na krásnom
3. mieste.

Pripravil kolektív pracovníčiek ZŠ a MŠ



SRDEČNÉ PRIJATIE V OROSZLÁNY
Krásnym nápisom v slovenčine
na vstupnej tabuli „Víta vás Oroszlány“, nás v sobotu, 28. apríla, pozdravilo a privítalo maďarské mesto
Oroszlány, nachádzajúce sa v kraji
Komárom - Esztergom, 18 km od
mesta Tatabánya. Názov mesta
je odvodený od slova lev (maď.
oroszlán). Do tejto oblasti presídlili
v minulosti, po 150-ročnej tureckej
nadvláde, rodiny zo Slovenska. Z
koreňov rodnej zeme sem preniesli
slovenské výhonky, ktoré tu nanovo
zasadili. Podnes v Oroszlány žije
početná slovenská komunita, ktorá
ovláda materinskú reč, pozná a ďalej rozširuje národnostné a folklórne
tradície.
Autobus plný tanečníkov, spevákov, hudobníkov, členov Folklórnej
skupiny Konopa a Mužskej spieváckej skupiny Matičiar z Kozároviec,
prijal v posledný aprílový víkend
pozvanie Slovenskej samosprávy
v Oroszlány. Konali sa tu veľkolepé oslavy 35. výročia založenia
miestnej folklórnej skupiny BRÁNA, na ktorých nemohli na základe
vzájomných priateľských vzťahov,
chýbať ani zástupcovia Kozároviec.
Delegáciu viedol starosta Ing. Jozef
Majer, ktorý prednedávnom prijal
návštevu z Oroszlány na pôde Kozároviec. Krátko po príchode do cieľa cesty sme v spoločnosti Ing. Jána

Starosta Kozároviec Ing. Jozef Majer odovzdal na pôde Oroszlány veľvyslancovi MR na Slovensku Antalovi Heizerovi, upomienkový dar, vázu
s erbom obce.

Alžbeta Szabóová. Spoločne s primátorom mesta Gáborom Rajnaiom
oslavy oﬁciálne otvorili v priestoroch
Strednej odbornej školy Eötvösa Loránda vernisážou výstavy „35-ročná
BRÁNA“. Podujatie svojou účasťou
poctili aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku Juraj
Migaš a veľvyslanec MR na Slovensku Antal Heizer, ktorým starosta
Ing. Jozef Majer adresoval pozvanie
na pripravované septembrové podujatie s medzinárodnou účasťou,
obecné oslavy v Kozárovciach a
prehliadku v speve ľudovej piesne
„Memoriál Márie Švolikovej“.
Vedeniu mesta Oroszlány,
veľvyslancom
a
jubilujúcej
skupine BRÁNA odovzdal
ako pamiatku
na toto podujatie krásny dar,
brúsenú vázu
s erbom Kozároviec.
Vedúcemu jubilujúcej tanečnej skupiny BRÁNA, ŠimoV popoludnovi Očkayovi, zablahoželali Mária Orovnická a Ing. Igor ňajšom, takmer
Benčať, vedúci súborov Konopa a Matičiar.

Jókaya absolvovali
prehliadku
centra
mesta, ktorého rozvoju prispeli prieskumy uholných ložísk
a kde v súčasnosti
žije vyše 20 tisíc
obyvateľov.
Všetkých hostí zo
Slovenska, pretože
okrem nás sa osláv
zúčastnili aj zástupcovia
družobných
miest Šaľa a Myjava, privítala krásnou
slovenčinou predsedníčka Slovenskej
menšinovej samosprávy v Oroszlány

na z Hute a to najlepšie zo svojho
repertoáru ponúkli naše súbory Konopa a Matičiar z Kozároviec. Neprehliadnuteľná je v súvislosti s jubilujúcou TS BRÁNA skutočnosť, že
od jej vzniku vo februári 1972 súbor
vedie jediný vedúci, Šimon Očkay.
Práve jemu gratulanti i samotní členovia súboru adresovali úprimné
slová vďaky. Záver programu patril
všetkým bývalým i súčasným členom BRÁNY, ktorí spoločne vystúpili na pódium a prijali vrúcne priania
od ostatných účinkujúcich súborov
a zástupcov prítomných organizácií. Hovorcami našej delegácie boli
vedúci súborov, Mára Orovnická
a Ing. Igor Benčať. „Prichádzame
od Slovenskej brány, blahoželať
blízkym priateľom, členom jubilujúcej tanečnej skupiny BRÁNA. Želáme vám veľa zdravia, tvorivých síl
a rovnakých pekných tancov, ako
ste nám tu dnes predviedli. Pevne

Zľava: primátor mesta Oroszlány Gábor Rajnai, predsedníčka Slovenskej menšinovej samosprávy Alžbeta Szabóová, starosta Kozároviec Ing.
Jozef Majer, veľvyslanec SR v Maďarsku Juraj Migaš a veľvyslanec MR
na Slovensku Antal Heizer.

Členovia jubilujúcej FS BRÁNA.

Spoločná snímka členov Konopy a Matičiaru s veľvyslancami Jurajom Migašom a Antalom Heizerom.

štvorhodinovom
kultúrnom programe sa divákom
v zaplnenej sále
predstavila jubilujúca TS BRÁNA,
Detská folklórna
skupina
Kopaničiar z Myjavy,
spevácka skupina Zimozeleň zo
Síleša,
Ženská
spevácka skupi-

veríme, že tu nie sme poslednýkrát
a radi vás uvítame u nás v Kozárovciach,“ - uviedol I. Benčať. S týmito
úprimnými slovami sme sa s našimi
hostiteľmi rozlúčili s hrejivým pocitom v srdci a peknými zážitkami
z krásne prežitého dňa. S vrúcnymi pozdravmi pre naše rodiny sme
sa vracali domov presvedčení, že
onedlho sa s našimi oroszlánskymi
priateľmi opäť stretneme v Kozárovciach.
M. Sakošová



  
Máloktorá obec sa môže pochváliť
toľkými folklórnymi súbormi ako Kozárovce. Všetky šíria v blízkom i ďalekom okolí dobré meno našej obce
a potvrdzujú, že u nás má folklór
hlboko zakorenenú tradíciu, nadšených členov a obetavých vedúcich.
Na stránkach Kozárovských novín
budeme ešte mnohokrát o jednotlivých úspechoch súborov písať, ale
v tomto úvodnom čísle ich chceme
aspoň krátko predstaviť.



folklórnom hnutí v Zs. Kraji, udelilo
ZFS Myjava v roku 1989, Strieborná
plaketa za dlhoročnú prácu, udelilo
NOC Bratislava v roku 1998.
V roku 1998 udelil Minister kultúry
SR vedúcej folklórnej skupiny a jej
zakladateľke, pani Márii Ďurovičovej, čestný titul „Vzorný pracovník
kultúry“.



Spevácka skupina Lipka vznikla
v roku 1974 pri vtedajšej organizácii
SZŽ v Kozárovciach pod vedením
Anny Jančekovej. Prvé vystúpenie
bolo pri oslavách SNP. Potom nasledovali súťaže v rôznych regiónoch
v Starom Tekove, Kukučínove, v Šahách, Dolnom Piali, Rybníku, Hronských Kľačanoch, na Tekovských
folklórnych slávnostiach, v Skalici. Ďalej to boli Mierové slávnosti
MĽR v Novograde, Mladej Boleslavi
a Braušeri, Levároch a Podunajských Biskupiciach, posedenie Jed-

tradíciou a kultúrou, dlhé roky viedla a účinkovala v Lipke. Miestna
organizácia Matice Slovenskej organizuje na
jej počesť
Vretienko
každoročne Memoriál
Márie
Švolíkovej
pre
speváčky ľudovej piesne
z okolitého
regiónu.
Tento
rok
sa uskutoční už 13.
ročník tejto
prehliadky.

Folklórna skupina Praslica vznikla v roku 1956. Za 40 rokov svojej
činnosti má za sebou vyše 450 vystúpení. Vo svojom repertoári čerpá
zo zvykov, tancov a piesní svojej
obce, ktoré sa uchovali z rozprávania najstarších občanov. Medzi najznámejšie možno zaradiť Priadky,
Súbor vznikol v roku 1980. PraVítane jari, Hrabačky, Dožinky, Stacuje pri Miestnom odbore Matice
vanie májov, Regrútsku odobierku,
slovenskej a ZŠ v Kozárovciach. Od
Svadobnú odobierku, Páračky, Viasvojho vzniku absolvonočné koledy, Fašiangy s poval už desiatky vystúchovávaním basy. Podľa prvej
Lipka
pení a to nie len doma
spracovanej scénky Priadky
vo svojej obci a okrese,
je aj názov skupiny Praslica.
ale aj za jeho hranicaV skupine sa vystriedalo viac
mi. S Vretienkom sme
ako 200 prevažne mladých
sa mohli stretnúť na
ľudí.
folklórnych festivaloch
Praslica je známa takmer vo
vo Východnej, Myjave,
všetkých regiónoch SlovenDetve, Želiezovciach, v
ska. Vystupovala vo VýchodŠali, atď. Má za sebou
nej (17x), na Myjave a Krakoniekoľko nahrávok v
vanoch (25x), Tekove (20x),
Slovenskej televízii a v
Strážnici (5x), Maďarsku (4x),
Slovenskom rozhlase.
Ružomberku, Šahách, Šali,
Zúčastnil sa dvakrát
Nitre, Žiline, Martine, Handlovej, Bojniciach, Komárne,
Konopa
Topoľčanoch, Mladej Boleslavi, Žarnoty dôchodcov pri príležitosti
novici a v mnohých obciach okresu,
MRSĽ v Kozárovciach, návšteako i mimo neho. Samozrejmosťou
va hradu u pána prezidenta Ivasú nespočetné vystúpenia v materna Gašparoviča, vystúpenie na
skej obci, ako i v okresnom meste
sneme HZDS v Trnave spoločLevice. Praslica sa môže pochváliť
ne s mužskou speváckou skupiaj desiatimi televíznymi nahrávkami
nou. Vystupovali tiež v rôznych
a rovnakým počtom rozhlasových
domovoch dôchodcov, v lienahrávok.
čebnom domove v Dudinciach,
Z množstva ocenení, ktoré Prasspoločne s Vretienkom sa zúlica získala, sú najvýznamnejšie:
častnili na stavaní mája v TopoľModrá plaketa ZUČ, udelil Zs. KNV čiankach. Predstavili sa tiež pri
Bratislava v roku 1979, Plaketa za rôznych akciách v obci, ako sú
rozvoj ZUČ v okrese, udelil ONV napr. Matičné dni, MDŽ, oslavy
Levice v roku 1980, Bronzová me50 a 60 ročných jubilantov, ako
celoslovenskej súťažnej prehliadky
daila festivalu Východná, udelilo
i pri cirkevných pohreboch.
DFS v Prešove a v roku 1988 mu
Ministerstvo kultúry SR v roku 1986,
S Lipkou je nerozlučne spojené
tlieskali diváci v Maďarsku. Súbor
Ocenenie za dlhoročný prínos vo
meno Márie Švolíkovej. Táto vynisa zúčastnil na Českej národnej
kajúca inprehliadke DFS v Kyjove. Za spraterprétka,
zberateľka covanie zimných zvykov „Koledička
koleda“ dostal v roku 1986 titul Laua rozširoreát medzinárodného folkloristickévateľka ľuho festivalu Strážnice.
dovej piesMáme nacvičených niekoľko
ne, zvykov
pásiem: Husiari, Lucie, Drotár, Na
a obyčají,
krojového humne, Morena, Píšťalka, Zelená
vŕba, Koledička kolega, Zima u nás,
materiálu,
Ako to bývalo na priadkach.
textílií, praVšetok materiál programových
covných
n á s t r o j o v pásiem bol spracovaný z vlastného
výskumu vedúcich súboru. Svoj poa všetkého
diel na práci súboru majú však i sačo
súviselo
Praslica
motné deti z folklórneho súboru, ktos ľudovou



ré zozbierali od svojich rodičov veľa
pekného materiálu a tak sa zapojili i
do detského folklórneho hnutia „ Pri
prameňoch krásy. „Časť materiálu,
ktorý zozbierali, vyšiel v X. zborníku
Osvetového ústavu v Bratislave pod
názvom „Deti deťom“, autorom ktorého bol Dr. Kliment Ondrejka, CSc.



Súbor vznikol v roku 1990 z bývalých členov FS Praslica. Prvé vystúpenie bolo na FS Myjava, ďalej
v Kozárovciach a na Malej Lehote.
Potom sa na niekoľko rokov odmlčala a svoju činnosť znova obnovila v roku 1999 pod novým názvom
Konopa (Kozárovecká nová partia). Názov zároveň korešponduje
s rastlinou, ktorá sa na brehoch
Hrona hojne pestovala ešte do polovice 20. storočia. Videli nás diváci
na Myjave, v Strážnici, v Stráni, vo
Východnej, v Leviciach a na Medzinárodnom dudáckom festivale
v Strakoniciach. Niektorí členovia sa
zúčastnili nahrávok pre Slovenskú
televíziu „Nejedli, nepili, alebo ako
bolo na počiatku“
a „Slovenský Dekameron“.
Máme
nacvičených niekoľko
pásiem:
Žatva,
Fašiangová
pochôdzka (Chodenie s hajnálom),
Fašiangová zábava, Pijanská omša
- spoločne s mužskou speváckou
skupinou Matičiar,
Pochovávanie
basy, Volenie hájnika, Z jarmoku. Materiál na prípravu programov čerpáme z výskumu
v našej obci, v Kozárovciach.

ˇ



Mužská spevácka skupina Matičiar vznikla v roku 1990. Repertoár
tvoria piesne ľudové z Kozároviec
a blízkeho okolia, piesne národné
a piesne upravované, príležitostné.
Pri príležitosti 15. výročia vzniku,
vydal prvé CD s názvom „Kozárovské šíre pole“. Súbor vystupuje na
rôznych
spoločensko-kultúrnych
a príležitostných podujatiach, rodinných oslavách, má za sebou viacero
vystúpení na festivaloch, ako Myja(Pokračovanie na str. 8)


Spätný pohľad terajšieho prezidenta FO LOKOMOTÍVA Kozárovce Ing. Daniela Ďuroviča

VO FUTBALE MÁME NA ČOM STAVAŤ
Dostal som priestor na vyjadrenie sa k histórii i súčasnému chodu
futbalového oddielu TJ Lokomotíva Kozárovce. Futbalová história
nášho klubu je veľmi bohatá a môj
referát ju nemôže opísať vzhľadom
na nedostupnosť materiálov, krátkosť času, ale i priestoru, ktorý
v prvom čísle našich novín môžeme
tejto téme venovať. Oveľa viac by
na túto tému vedel napísať bývalý
predseda TJ Ing. Jozef Vajda (mimochodom kozárovskému futbalu
šéfoval neuveriteľných 35 rokov!).
Pokiaľ sa teda v niektorých faktoch
zmýlim, neberte to za zlé. Priestor
v tejto rubrike mienime dať každému
bývalému funkcionárovi, hráčovi, fanúšikovi. Napíšte, ako to vidíte i vy.

Švolík, Milan Kúkel, Jozef Žembery
oslovoval sponzorov za účelom zaručenia chodu klubu. Chcel by som
touto cestou poďakovať ľuďom, ktorí
nám nepovedali nie: Štefan Holečka
– JHJ Kovex, Ján Ďurian – SPEED
TRANS Levice, Michal Hudec – OZ
Kovex, PD Kozárovce, PD Klas
Tekovské Lužany, MIKU – Milan
Kúkel, Auto mont KLKA – Jozef Ďurovič, Ing. Ľuboš Bátovský – Veľká
Ryba, s.r.o., Motorest STOP – Vin-

Zlaté i čierne roky
Podľa mnou zistených informácií
predsedom futbalu v Kozárovciach
do roku 1958 bol Štefan Švolík. Po
ňom do funkcie nastúpil Ing. Jozef
Vajda a vo funkcii pokračoval až do
roku 1993. Je nám každému jasné,
že za jeho éry sa v Kozárovciach
dostavili najväčšie úspechy futbalového oddielu. Veď nepretržite 15
rokov na prelome sedemdesiatych
a osemdesiatych rokov sme hrali
krajskú súťaž a to dokonca všetky
oddiely - žiaci, dorast aj muži. Určite máme všetci v pamäti Slovenský
pohár z roku 1978, kde sme vyradili
Tlmače 2:1 a zastavilo nás až Komárno 1:2.
Čiernymi rokmi pre náš futbal
boli ročníky 1980 a 1981, kedy sme
vypadli z kraja do okresu a následne až do druhej triedy. Ale dokázali
sme nemožné. Za dva roky návrat
späť do kraja. A to sme ešte museli
hrať baráž s CALEX Šurany. Iste si
všetci pamätáte, že po prehre 0:2
v Šuranoch naši chlapi v zostave
Miroslav Hrnčír, Jozef Žembery, Miroslav Čiernik, Juraj Chvojka, Vlado
Psota, Jozef Vajda, Ľudo Šmirina,
Miro Švolik, Jozef Majer, Ján Šimek
a Miki Šusták dokázali súpera poraziť 3:0 a postúpiť späť do krajskej
súťaže.
Pomoc sponzorov
Nežná revolúcia priniesla nemalé
zmeny i v športe. Dotácie úplne vymizli a šport zostal odkázaný jedine
na ústretovosť sponzorov i obce.
V roku 1993 prevzal šéfovanie kozárovskému futbalu Dušan Mráz, bývalý excelentný kanonier. Vo funkcii
zotrval tri roky. A nebyť objektívnych
dôvodov, zotrval by vo funkcii až
dodnes. V roku 1995 prebral funkciu predsedu, dnes prezidenta (i to
doniesla doba) Ing. Daniel Ďurovič.
V týchto rokoch sa prejavili problémy s ﬁnanciami, preto výbor v zložení Ing. Daniel Ďurovič, Miroslav

cko a Peťo Pivarčiovci a iní, ktorým
sa budem venovať v nasledujúcich
článkoch v Kozárovských novinách.
Samozrejme, najväčším garantom chodu futbalového oddielu bola
obec na čele so starostom Danie-

lom Benčatom a teraz od roku 2007
s novým starostom Ing. Jozefom
Majerom.
Ako ďalej?
Máme na čom stavať. Naše
priestory nám môžu závidieť i niektoré druho a treťoligové oddiely. Veľké
rezervy však máme s hracou plochou. Pokiaľ však nevybudujeme
závlahy, s trávnikom neurobíme nič.
Bez vody to proste nejde.
Problém
č. 1 je počet
hráčov ochotných hrať za
„A“ mužstvo.
Neraz
sme
postupovali na zápas
v posledných
piatich rokoch
ôsmi až desiati. Na takú
veľkú dedinu
je to hanba. Štyri roky sme sa ocitli
nad priepasťou postupu, našťastie
sme to zvládli a oblastné majstrovstvo uchovali i pre ďalšie ročníky. Po
jednom rozhovore s mojím priateľom Miroslavom Švolíkom, terajším

  

Matičiar
(Dokončenie z 7. str.)
va, Východná, Tekov, Strážnica,
Strakonice, v SRN, Maďarsku a inde. Počet účinkujúcich je šestnásť.
Repertoár vystúpení dotvárame po
dohode s organizátormi (počet účinkujúcich a dĺžka programu).
Kontakt: Ing. Igor Benčať, tel. č. :
036/634 2516, 0907 105 499, 0903
259 580.



Dychová hudba má v Kozárovciach už viac ako 15-ročnú tradíciu.
Dychovú hudbu Kozárenka založil
a doteraz vedie kapelník a vedúci
Mgr. Michal Boháč. Čiastočne túto
úlohu prevzal v rokoch 1995-96 Fi-

lip Valkovič. Kozárenka nahrala pri
svojom 10. výročí prvý CD nosič
pod názvom „Pod Slovenskou bránou“, účinkovala v televíznej relácii
„Takú nám hudba
zahraj“ spoločne
s folklórnou skupinou Praslica. Každoročne sa zúčastňuje
prehliadok,
súťaží a festivalov
dychových súborov. Najznámejší je
festival na počesť
bývalého dirigenta
P. Kozinku, ktorý
Kozárenka každoročne pripravuje za
spoluúčasti Ostra-

trénerom, sme vsadili na výchovu
vlastných talentov. Bol to vlastne
on, ktorý ich začal trénovať, po ňom
Michal Koláček, Ing. Daniel Ďurovič,
Mikuláš Hudec a dnes Ing. Vladimír
Hoľka. Vsadili sme na prvákov až
štvrtákov, čo bolo nezvyčajné, obyčajne sa do žiackeho mužstva brali
prinajlepšom šiestaci. Chlapci okúsili aj sedemnásť kusov, ale nezlomilo ich to a prišlo vytúžené ovocie.
Dnes sú majstrami okresu a to sme
boli vo ﬁnále tri roky po sebe, čo
žiadna dedina nedosiahla. Bližšie
o ich účinkovaní v ďalších článkoch.
Dnes je káder „A“ mužstva vyrovnaný, veľmi vhodne ho dopĺňajú
zverenci Miloša Benčaťa - dorastenci Peter Rafael, Tomáš Forgáč
a Lukáš Švolík, ktorí majú striedavý
štart. Najväčším „dopingom“, podľa
mňa, bol návrat bývalého predsedu
Dušana Mráza, ktorý priniesol nový
elán i medzi chalanov.
Súčasný výbor:
prezident: Ing. Daniel Ďurovič
viceprezident a hospodár: Dušan
Mráz
ekonóm: Ján Havran
členovia: Marek Krajči, Ľubomír
Švolík
tréner „A“ mužstva: Miroslav Švolík
tréner dorastu: Miloš Benčať
tréner žiakov: Ing. Vladimír Hoľka
D.Ď.
tíc, Práznoviec a Topoľčian.
V poslednom období má Kozárenka za sebou celý rad úspechov
ako v zahraničí (SRN, Maďarsko),
tak aj na Slovensku a v regióne.
Zaradila sa tak medzi špičkové
amatérske súbory. Pravidelne účinkuje v obci, okrese a po celej SR na
rôznych spoločenských, kultúrnych,
náboženských a pietnych akciách.
K tomu má Kozárenka prispôsobený aj svoj repertoár.
Koncerty, posedenia, prezentácie,
vystúpenia, festivaly, náboženské
obrady, sprievody, pietne obrady
a iné vo svojom repertoári Kozárenka vystihuje a k tomu orientuje aj
obsadenie členov dychovej hudby.
V súčasnosti je Kozárenka obsadená z veľkej väčšiny hudobníkmi
z Kozároviec, ale aj z regiónu.

Kozárenka
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