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Slovo na úvod
Spolu so všetkými, ktorí sa
podieľali na tvorbe tohto dvojčísla Kozárovských novín, verím, že vás, milí čitatelia noviny potešia. Vložili sme do nich
všetko, čo nás za uplynulé tri
mesiace zaujalo. A máme za
sebou, veru, na udalosti veľmi
bohaté obdobie.
Nedá mi však nenapísať
pár kritických viet, pod vplyvom mnohých, ktorí mi v tejto
súvislosti volali, ale aj z vlastnej skúsenosti. Ide o železničný prechod pri Stope. To
je nočná mora dnešných dní.
Nemyslím teraz to, že je obchádzka veľmi zle označená.
Neinformovaní vodiči blúdia
hore-dole, informovaní majú
na výber - alebo si zoderú
auto na mimoriadne zlej ceste
na Psiare (či cez pole vedľa
nej), alebo urobia o cca 13 km
viac cez Nemčiňany. To zrejme nikoho nezaujíma. Našinci
to riešia rôzne, vzali si dovolenku, jazdia bicyklami aspoň
po stanicu. Akokoľvek sa človek snaží, ﬁnančne na opravu
priecestia doplatí z vlastného
vrecka. Ani na stanici mu zadarmo neuskladnia bicykel. (!)
A tu je ten problém, železnice
strážia svoje náklady, autobusová doprava detto a ty,
človiečik, zariaď sa ako vieš!
Keby sme aspoň videli, že
sa na priecestí pracuje intenzívne od včasného rána dlho
do noci, že sa snažia ukončiť
opravu čím skôr... Ale to už je
iná pesnička.
A tak si tu žijeme a udivuje
nás raz to, a druhý raz zasa
niečo iné.
Zaželajme si navzájom viac
slnečných ako pochmúrnych
dní.
Ak vám predsa len niečo
v našich novinách chýba, na
to je len jeden recept - volajte,
píšte a dávajte podnety. Kozárovské noviny sú vaše.
Monika Nemčeková
šéfredaktorka

• Uvítanie novonarodených detí je prvou veľkou slávnosťou malých Kozárovčanov na pôde obecného úradu. Aj
keď to drobcov vôbec nezaujíma a mnohí tú slávu jednoducho prespia. Keby sa poobzerali okolo seba, spoznali
by aj svojich budúcich spolužiakov a kamarátov. Raz im o tom porozprávajú rodičia a ukážu fotograﬁe či video, aby
vedeli ako sa stali súčasťou našej obce. Na tohtoročnom uvítaní detí 15. mája sa rodičom v obradnej sieni prihováral za obecné zastupiteľstvo Ing. Igor Benčať a krásne básničky a pesničky pridali deti z materskej školy. Počas
milej slávnosti pribudli do pamätnej knihy obce podpisy šťastných rodičov 21 detí. A tu sú ich mená v abecednom
poradí – Vanesa Benčaťová, Adam Boroš, Emma Briešková, Soﬁa Ďurkovičová, Sarah Dorota Gregorová, Jozef
Halčín, Nikola Jenisová, Daniel Kabát, Patrik Kabát, Jozef Kotlár, Daniel Kupča, Janka Nelly Laurincová, Karol Mikula, Karin Moravčíková, Kristína Moravčíková, Alexandra Oravcová, Simona Horváthová, Soňa Sitárová, Michal
Švolik, Tichomír Tomus a Jakub Záhorský. Tak, vitajte medzi nami a robte radosť svojim rodičom. Foto: J. Bedej

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Na niečo musia byť peniaze,
na niečo musí byť chuť pomôcť
* Čas
Č prázdnin je často časom,
kedy sa v priestoroch škôl najviac
rekonštruuje a buduje. Rušno je aj
u nás, čo všetko chcete pre školákov počas leta vybudovať?
- Vďaka pomoci poslanca NR SR
Ing. Ivana Štefanca, MBA, PhD.,
sme získali dar od Taiwanského obchodného zastúpenia v SR v rámci
programu priateľstva medzi Slovenskou republikou a Taiwanom v hodnote 4000 € (cca 120 000 Sk) vďaka
ktorému bude v škole vybudovaná
učebňa s modernou výpočtovou
a prezentačnou technikou, ktorá
nám umožní držať krok vo vzdelávaní v rámci aktuálnych trendov. To
nie je všetko, vďaka schváleným
dotáciám, o ktoré sme žiadali Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, budeme zakupovať materiálové

vybavenie ako nábytok do tried, výpočtovú techniku, športové potreby,
pre rozvoj vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
(v celkovej sume cca 9400 € t.j.
283 000 Sk).
Vďaka získanej ﬁnančnej podpore Úradu vlády SR (cca 39 800 € t.j.
1 200 000 Sk), začíname v areáli
Základnej školy s Materskou školou
budovať viacúčelové ihrisko s umelou trávou a v rámci dosiahnutia
komplexnosti športového areálu
v škole chceme ešte v tomto roku
dobudovať pri tenisových kurtoch aj
ihrisko na plážový volejbal, plážový
futbal a atletickú antukovú bežeckú
dráhu.
Po získaní ﬁnančnej podpory
Ministerstva školstva SR, prostredníctvom Krajského školského úradu

v Nitre, vo výške cca 99 500 € (t.j.
cca 3 000 000 Sk) začíname ešte
počas prázdnin s riešením dlhoročného problému zatekajúcej strechy
telocvične, ktorú chceme spolu s novou športovou podlahou odovzdať
do užívania začiatkom nového školského roku.
* Darí sa nám zlepšovať pomoc
pre sociálne slabých a chorých
občanov?
- Pri vymenúvaní získanej podpory a dotácií sa chcem ešte pristaviť pri pomoci z Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny zameranej na rozvoj terénnej sociálnej práce a pomoci občanom zo
sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci schváleného grantu
12 000 € (t.j. cca 360 000,- Sk)
(Pokračovanie na 2. str.)






Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Na niečo musia byť peniaze,
na niečo musí byť chuť pomôcť
(Dokončenie z 1. str.)
zakúpime auto, ktoré bude slúžiť
hlavne na rozvoz obedov, rozšírenie služieb sociálnej pomoci
a opatrovateľskej služby. Ak chvíľu
zostanem pri oblasti sociálnych
vecí a opatrovateľskej služby, musím skonštatovať, že je čoraz citeľnejšia potreba rozvoja služieb
v našej obci práve v tejto oblasti.
Práve preto sa vážne zaoberáme
prípravou na vybudovanie obecného sociálneho podniku a domova
sociálnych služieb. Podľa aktuálneho harmonogramu výziev, sa o získanie nenávratnej ﬁnančnej pomoci
budeme uchádzať ešte v tomto
roku.
* Nie všetko je však otázka
peňazí, darí sa získavať pri realizácii jednotlivých akcií pomoc
občanov?
- Vďaka vynikajúcej spolupráci
s vedením TJ Lokomotíva, ale i pomoci sponzorov, sa nám darí stále
dobudovávať, skvalitňovať športový areál tak, že naň môžeme byť
skutočne právom hrdí, čo napokon
môžu potvrdiť všetci návštevníci
športového dňa, alebo nedávneho
futbalového turnaja.
Svetlo sveta tiež uzreli a do prevádzky sa dostali a dostávajú nové
detské ihriská. Mimoriadne ma potešilo, keď som mal možnosť sledovať ako niektoré rastú aj vďaka obetavej dobrovoľnej práci brigádnikov.

Znovu sa mi potvrdilo to, čo som
konštatoval v minulosti, napr. pri
brigádnickej obnove jarkov, ciest,
či budovaní súsoší a oddychových
zón, že pokiaľ ide o dobrú a správnu vec stále sa nájdu ochotní ľudia,
ktorí priložia ruku k dielu a obetujú
svoj voľný čas bez nároku na odmenu, či túžbu po sláve. Do konca
roka plánujeme postupne doplniť
detské ihriská o ďalšie hojdačky, či
lavičky.
* Všetkých zaujíma prečo sa
rozkopal stred obce, čo sa tu buduje a kedy môžeme očakávať
ukončenie týchto prác?
Revitalizácia
centrálneho
priestoru obce sa od vlaňajšej súťaže architektonických návrhov cez
tohoročné vybavenie stavebného
povolenia, dostala konečne do fázy začatia samotných stavebných
prác. Tie zohľadňujú rozpočtové
možnosti obce, ako aj nastavenia
jednotlivých grantových schém do
ktorých sme sa v rámci tohto projektu zapojili. Bližšie vysvetlenie celého priebehu prác ich ﬁnancovania
je nasledovné. V rámci vlastných
investícií začala obec s prekládkou
vedení elektrickej energie. Až po
jej skončení je možné pokračovať
s ďalšími prácami. V rámci žiadosti o poskytnutie príspevku na vybudovanie energeticky úsporného
verejného osvetlenia plánujeme
pokračovať podľa platného projektu

Ako sme volili
V Kozárovciach sa na voľbách prezidenta republiky v prvom kole zúčastnilo spomedzi 1 551 voličov 830 voličov, z toho hlasy štyroch boli neplatné. Z platných hlasov získal I. Gašparovič 568 hlasov, I. Radičová 140
hlasov, F. Mikloško 46, Z. Martináková 32, M. Melník 32, M. Sidor 5 a D.
Bollová 3 hlasy. V druhom kole z platných 894 hlasov udelili voliči 736
hlasov I. Gašparovičovi a 208 hlasov I. Radičovej.
Vo voľbách do Európskeho parlamentu v oboch obvodoch volilo len
372 voličov. Najviac hlasov získali poslanci za Smer-SD (148 hlasov),
ĽS-HZDS (76 hlasov), SDKÚ-DS (36 hlasov) a SNS (35 hlasov). Na voľbách sa zúčastnilo menej ako 25 % zapísaných voličov.

s novou vetvou VO v celom centre obce, ako aj vymeniť súčasné
zastarané svietidlá v celej obci za
nové, moderné, energeticky úsporné typy. Poslednou fázou revitalizácie centrálnej zóny sú práce na budovaní prvkov drobnej architektúry,
mestského mobiliáru, verejnej zelene, spevnených plôch, miestnych
komunikácií a chodníkov, pričom
po skončení stavebných prác
bude celé
centrum
obce navyše pokryté
bezplatným
pripojením
WiFi
na
internet.
O ﬁnančné
prostriedky
na
realizáciu
sa
uchádzame
z eurofondov v rámci opatrenia Regionálneho operačného programu – regenerácia sídiel.
* Rušno je aj na budove bývalej starej školy, čo bude z nej po
rekonštrukcii?
- Po februárovom schválení zmluvy o spoločnej investícii obecným
zastupiteľstvom sa do života dostáva aj ďalší významný projekt v centre obce. Mám na mysli rekonštrukciu objektu bývalej „starej školy“ na
moderný polyfunkčný objekt. V prízemí, ktoré bolo, je a zostane vo
výlučnom vlastníctve obce vzniknú
moderné a účelné priestory určené
na prenájom, rozšírenie podnikania
a služieb. V dvoch nadstavaných
podlažiach bude dovedna 20 bytov
určených na predaj do osobného
vlastníctva. Realizácia projektu nepochybne prispieva k zatraktívneniu vzhľadu obce, získaniu nových
obyvateľov, dodatočných príjmov
do obecného rozpočtu (z prenájmu priestorov) ako aj úspor (doteraz vynakladaných na prevádzku a údržbu objektu). Projekt tiež
vytvára nové pracovné príležitosti
v obci a navyše obec nemusí zo
svojho rozpočtu vynakladať na jeho
realizáciu žiadne investície. Objekt
„starej školy“ nebol, ani nie je predmetom záložného práva, nie je zaťažený žiadnym úverom a obec po
podpise zmluvy o spoločnej investícii dostala od investora preplatené
náklady, ktoré vynaložila na geologický prieskum a statické posúdenie možnosti nadstavby objektu. Po
skončení stavebných prác bude
nový polyfunkčný objekt prirodzeným spôsobom dominovať centru
obce a spájať takzvané „Námestie

padlých a Trojičné námestie.“ Záujemcovia o získanie nových bytov
majú kontakty na predajcu aj na
samotnom objekte a podľa mojich
informácií sa čoskoro objavia aj na
internete.
* Čo ešte máte v pláne urobiť
pre krajší vzhľad obce?
- Momentálne sa najviac úsilia
venuje údržbe verejnej zelene, strihaniu kríkov povedľa cesty, koseniu
obce a cintorína a zároveň prebieha druhá kosba všetkých miestnych
potokov. Na túto máme v prípade
Svätého a Čaradického potoka
uzatvorenú zmluvu so správcom tokov. Do konca prázdnin plánujeme
aj za pomoci dobrovoľných hasičov
dokončiť vodovodnú prípojku pre

Hasičskú zbrojnicu ako aj opraviť
oplotenie školského areálu a detského ihriska v materskej škole.
Žiaľ, stále mnoho problémov nám
spôsobuje prevádzka ČOV a kanalizácie, pričom mnohé z nich sú spôsobené absolútnou ľahostajnosťou
užívateľov, niekedy mám dokonca
pocit že zámerným upchávaním
či poškodzovaním stokovej siete.
Náklady na údržbu sa však logicky
budú musieť premietnuť do cien,
preto by som využil aj túto možnosť, aby som upozornil, že keď už
pre nič iné, tak aspoň pre úsporu
vlastných peňazí, chráňme verejnoprospešný majetok a zariadenia
v obci. To isté platí aj o odpadoch.
Na jar sme dvakrát zorganizovali
zber veľkoobjemových odpadov
do kontajnerov. Je doslova nepochopiteľné, prečo z nich trčali
pneumatiky, keď zároveň prebiehal ich separovaný zber a každý
ich mohol uložiť na určenom mieste nepretržite 24 hodín denne.
Problémy v oblasti separovaného
zberu boli v celom prvom polroku skutočne citeľné, zapríčinené
dôsledkami krízy, stagnujúcim či
vlastne často neexistujúcim výkupom vyseparovaných komodít. To
skutočne bolo a teraz sa separovaný zber pomaly dostáva do normálnych koľají. Kladiem si však
otázku, kedy sa stane bežnou súčasťou nakladania s odpadmi pre
každého z nás?
(Pozn. redakcie: Ak máte ďalšie
otázky na starostu obce alebo poslancov OZ, môžete ich položiť aj
prostredníctvom našich novín.)
Za rozhovor ďakuje
M. Nemčeková






Prvé sväté prijímanie
Prípravu na Prvé sväté prijímanie zdolávali spoločne. Napokon
však choroba jednej z nich neumožnila, aby aj slávnostný okamih
mohli prežívať všetci spolu.
Keď sa po chorobe
vrátila Martinka Vitkovičová medzi nich
a mala celkom sama
prijať po prvýkrát
Sviatosť oltárnu, nenechali ju pri tomto
významnom okamihu
života
osamotenú.
Pridali sa k nej a opäť
oblečení v bielom zastali na svoje miesta
v kostole, aby jej priblížili atmosféru, ktorú
počas jej choroby prežívali bez nej. A tak
Martinka Vitkovičová

ˇ
Spolocenská
rubrika

Povedali si án o
18. 4.
Anna Tóthová
a Norbert Drozdík
4.7.
Veronika Drozdová
a Miroslav Malík

Narodili sa
patrila po tejto milej slávnosti
k svojim spolužiakom aj svojim srdiečkom naplneným malým Ježiškom.
Na snímke pri Jaskyni Panny Márie pri Prvom svätom
prijímaní Lenka Šabová, Mo-

nika Belisová, Radka Jakubíková,
Frederika Kabátová, Bibianka Švolíková, Alexandra Melišeková, Simonka Záhorská, Sabina Hasprová, Dávid Konta, Timea Hudecová,
Matúš Száraz, Mirka Uhnáková,
Adam Benčať a Denis Mihál.

3. 3.
Alexandra Oravcová
Peter a Martina Oravcoví
6. 3.
Daniela Havranová
Daniel a Thea Havranoví
6. 4.
Matej Švolik
Ľuboš a Bernadeta Švolikoví
15. 4.
Tobiáš Fabian
Radovan a Lenka Fabianoví
9. 9.
Michal Švolik
Urszula Janina Prus Zamojska
a Roman Švolik

Opustili nás

• MÁJ - mesiac MÁJ má rôzne prívlastky, ale my sa chceme zamerať na „MÁJ, MARIÁNSKY mesiac úcty
k Panne Márii“. Na prvú májovú nedeľu sa v našom rímsko-katolíckom kostole svätého Filipa a Jakuba, uskutočnila slávnostná akadémia venovaná úcte k Panne Márii. Deti, ženská spevácka skupina LIPKA, mužská spevácka skupina MATIČIAR a cirkevný zbor, si pripravili program zostavený z mariánskych piesní, rôznych čítaní
a básní, ktoré boli venované našej nebeskej matke, ale aj všetkým matkám. Na organe sprevádzala Marta Hudecová a na harmonike Ján Kunik. Na záver všetkým poďakoval a požehnal vdp. dekan Dušan Berta. Len veľká
škoda, že sa na tejto akcii zúčastnilo tak málo ľudí. To máme len tak málo veriacich? M.O. Snímka: J. Bedej
• V našej obci sa už pomaly stávalo tradíciou slúžiť omšu na sv. Urbana priamo pri kaplnke postavenej na
Pustej hore pri viničných radoch. Po
nás to začali robiť ďalšie obce. Pomaly nevychádzame z údivu akým
zaujímavým spôsobom to robia napr.
v Podlužanoch, Čajkove či Nemčiňanoch. Pri týchto slávnostiach často
vystupujú naše súbory. Tento rok
sa všetci, čo sa tešili na sv. omšu
pri kaplnke, sklamali. V deň sv. Urbana sa konala sv. omša v kostole,
obetovali sa dary aj v podobe vína,
pomodlili sme sa za dobrú úrodu, ale
na budúci rok by sme hádam predsa
len mali nadviazať na dobré tradície a stretnúť sa pri kaplnke. M.N.
Snímka: J. Bedej

11. 3.
Vilma Chlpíková
5. 4.
Anna Vajdová
9. 4.
Terézia Ďurovičová
27. 4.
Štefan Švolik
3. 5.
Barbora Mihálová
7. 5.
Jozef Holečka
11. 5.
Helena Krajči-Kotorová
19. 5.
Terézia Kušíková
12. 6.
Anton Pustai
17. 6.
Albína Betinová
6. 7.
Ján Šusták
9. 7.
Mária Mrázová
11. 7.
Ondrej Mráz
22. 7.
Anna Vajdová






Praslica Laureátom celoštátnej prehliadky

Za úspechom je drina, obetavosť i láska k tradíciám
Náš súbor Praslica má za sebou
úspešné mesiace. V máji sa predstavili v Liptovskom Mikuláši spolu
s 15 víťazmi krajských kôl. Dali zo
seba naozaj všetko, uvedomovali si
vysokú úroveň súťaže i nekompromisný postoj odbornej poroty. Na
slávnostnom vyhodnotení súťaže
všetky súbory dostali diplomy za
úspešné účinkovanie. Keď
zaznelo, že titul Laureát celoštátnej súťažnej prehliadky bol udelený FSk Praslici
z Kozároviec a skupine zo
Zamutova, zavládla v radoch
našich folkloristov veľká radosť. „Doslova nám to vyrazilo dych. Som hrdá na svojich členov, na svoju obec,
ktorá už 44 rokov vychováva
takýchto nadšených a obetavých ľudí. Celé to nie je len
o úspechoch, ale aj o obetavosti, drine, strate času no
najviac o láske k tradíciám
a k svojej dedovizni“, povedala k úspechu vedúca skupiny Mária Ďurovičová.
A aká by to bola Východná bez našej Praslici. Rok,
čo rok sem prichádzajú milovníci slovenského folklóru.
Zaujímalo nás ako vidí tento
sviatok ľudových tradícií dlhoročná folkloristka Mária
Ďurovičová. A tu je tohtoroč-

ný festival vo Východnej jej očami.
„Kto sa v dňoch 2. - 5. júla zúčastnil na 55. ročníku folklórneho
festivalu Východná 2009, neoľutoval. Z pripravených 30. scénických blokov bolo z čoho vyberať.
Vrátim sa v spomienkach aspoň
k niektorým z nich. Už od štvrtku
bol amﬁteáter preplnený vďačnými

Náš kroj v Listoch
Praha. Šieste tohtoročné číslo
krajanského časopisu „Listy Slovákov a Čechov“, ktorý vychádza
v slovenskom jazyku v hlavnom

meste ČR, sa na trhu objavilo so
zaujímavou obálkou - vzťahuje sa
totiž na kultúru našej obce.
Ozdobou titulnej strany je fotografia „detailu tekovského kroja z Kozároviec“,
ako je uvedené v tiráži
uvedeného mesačníka,
ktorý vydáva Klub slovenskej kultúry.
Autorom snímky je
Ján Gonda ml., dvadsaťročný študent a inak
náruživý fotograf.
Kvalita fotografie dokazuje, že taje tohto
remesla ovláda na vysokej úrovni. Narodil
sa síce v Prahe, ale po
mame a starej mame je
Kozárovčanom.
Materinským
jazykom hovorí bezchybne.
Mladému
fotografovi
želáme, aby mu láska k
fotografovaniu i rodisku
predkov vydržala aj do
ďalších rokov.
-id-

divákmi. Po vystúpení zahraničných súborov z Arménska, Česka,
Chorvátska, Rumunska a Ukrajiny nasledoval nádherný program
k 60. výročiu založenia Lúčnice.
Vďaka zaň. V sobotu ako zvyčajne o 14.00 hodine nasledoval
krojovaný sprievod cez Východnú. Bola to pastva pre oči. Po detskom programe nasledoval blok
„Nositelia tradícií.“ Nás však, teda
Folklórnu skupinu Praslica, tento tešil najmä z toho dôvodu, že
sme ako víťaz „Laureát“ súťažnej
celoslovenskej prehliadky v Liptovskom Mikuláši, dostali priestor
spolu so 7. vybranými folklórnymi skupinami účinkovať v tomto
programe. Z časového limitu mali
všetky skupiny krátený výstup spolu na 1 hodinu. No i tak vďaka. Celý
program bol programovou komisiou
hodnotený veľmi dobre. Vďaka režisérovi, pánu Igorovi Kovačovičovi
a všetkým účinkujúcim.
Záver sobotňajšieho programu

patril Sľuku, pri príležitosti 60. výročia jeho založenia. I tento program
upútal divákov a dobrá nálada sa
niesla až do rána pri tancovačke pri
ľudových muzikách.
Čerešničkou na torte však bol záverečný program v nedeľu o 15.00
hodine. Pod názvom „Svadba pod
Tatrami“. Bol naozaj nádherný
a celkom v závere málokto ostal
bez dojatia. Všetky súbory, no najmä Partizán zo Slovenskej Ľupče, dokázali preplnený amﬁteáter
priniesť do zaslúženého aplauzu.
Krásne bolo i sprievodné slovo, ktoré moderoval Dušan Jamrich. Vďaka Vám, tvorcovia programu, páni
Jaroslav Moravčík a Štefan Zíma
- programový tajomník.
Čo ešte nakoniec dodať v mojich
krátkych úvahách? Že okrem krásnych programov, návštevníkom žičilo aj počasie a na celý amﬁteáter
sa usmievalo slniečko počas celých
slávností folklóru.“
M.N.

Z vystúpení Vretienka
V piatok 17. apríla sa deti z deviatich detských súborov stretli na
13. ročníku prehliadky ľudovej slovesnosti. Na javisku v Tlmačoch
- Lipníku sa predstavili rôznymi hrami, prekáračkami, ľudovými
piesňami a zvykmi. Našu obec reprezentoval DFS VRETIENKO.
Predstavili sa pásmom „VÍTANIE JARI“. Naše deti opäť potvrdili,
že ľudová kultúra je im blízka. Ich tohtoročné úspešné vystúpenie,
však pre nás zároveň znamená aj výzvu túto ich snahu a záujem
neustále podporovať.
***
MsKS v Leviciach pripravilo 27. apríla v DRUŽBE pre žiakov I. stupňa ZŠ pásmo „DNI JARI“. Deti program veľmi zaujal, bol veľmi dobre
pripravený. Okrem premietania videoprojekcie, ktorá bola doplnená
vhodnou hudbou a slovom, vystúpili štyri DFS, ktoré svojimi vystúpeniami názorne ukázali jarné zvyky v našom regióne. Naše VRETIENKO sa predstavilo s pásmami: Vynášanie moreny, Zelená vŕba.
Chlapci zručne vykrúcali píšťalky a dievčence nakoniec zatancovali
tančeky, ktoré sa voľakedy tancovali na jar na lúkach.
M+M






KOZÁROVSKÝ HRONFEST
Ochotnícke divadlo má
v Kozárovciach
hlboké korene.
Nedávno sme
si pripomenuli 60. výročie
zrodu divadelného krúžku HRON,
ktorý nadviazal na desaťročnú divadelnú činnosť spolku OMLADINA. Kozárovskí ochotníci nacvičili
množstvo hier a odohrali s nimi
cez dvesto predstavení. Dnes už
obnovený a omladený divadelný
súbor Hron, má vytvorené dobré
podmienky na nácvik i samotné predstavenia v Dome kultúry
a navyše v tejto obci milujú divadelné predstavenia - to boli zrejme základné kamene myšlienky
zorganizovať v Kozárovciach I.
ročník okresnej prehliadky neprofesionálneho činoherného divadla,
z ktorého najúspešnejší postupujú
na krajskú prehliadku Divadelné

Kytica
Po vydarenom Kozárovskom
Hronfeste nadlho neutíchol náš
dom kultúry. V máji tu opäť Regionálne osvetové stredisko Levice,
Úrad Nitrianskeho samosprávneho
kraja v spolupráci s našou obcou
pripravili prehliadku toho najlepšieho z neprofesionálnej kultúry
nášho kraja pod názvom SRDCE
DUŠA RADOSŤ.
V programe sa predstavili DH
Kozárenka, DDS Kuraľanček z Kuralian, FSk Vajrab z Pukanca, Celkom malé divadlo zo Žemberoviec,
a spevácky zbor Kicsinyek Kórusa z Komárna, komorný spevácky zbor Anima Una z Topoľčian,
Bre ak dance Fantoms crew z Mane a Campana Batucada z Nitry.
Bola to naozaj rôznorodá zmes,
z ktorej si každý mohol vybrať svojmu srdcu blízky žáner, ale vďačný
potlesk diváci nadeľovali každému

Levice. Divadelnému súboru Hron
Kozárovce udelila porota individuálnu cenu za zachovávanie tradičného ochotníckeho divadla.
Počas dvoch dní bol položený základ možnej tradície ochotníckych prehliadok
na našom

javisku. Vyžiadalo si to opäť
veľké úsilie organizátorov, ktorými boli Nitriansky samosprávny
kraj, Regionálne osvetové stredisko Levice a obec Kozárovce.
Im patrí vďaka spokojných hercov a najmä divákov.
M.N.

dni pod Slovenskou bránou.
Bol to dvojdňový sviatok. Divadlom ožil celý dom kultúry
i obec. Všetky
predstavenia
mali svojich nadšených divákov
a veru nik nezávidel
odbornej
porote v zložení
Dária Fehérová,
Miklós Forgács
a Štefan Jurča,
ktorá mala na
pleciach
výber
najlepších. Napokon na krajskú
prehliadku postúpilo Celkom malé
divadlo Žemberovce, Divadielko Jednosmerka
Levice a Divadelná skupina Gym• Záverečný dlhotrvajúci potlesk patril našim hercom a režisérovi Ladislavovi Mrázovi.
názia A. Vrábla
Snímka: J. Bedej

z toho najlepšieho v kraji
rovnako.
Súčasťou tohto zaujímavého
podujatia bola i pripomienka nedávneho 60. výročia vzniku nášho
ochotníckeho divadelného krúžku
HRON. Pri tejto príležitosti vysoko
vyzdvihli zásluhu jeho zakladajúcich členov, spomedzi ktorých si
ocenenie z rúk predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana
Belicu prevzali Angela ŠvolikováŽemberyová, Katarína SenešiováKotorová, Ing. Stanislav Žembery,
Júlia Bučková - Švolíková, Gašpar
Švolik a do dnešných dní opora
ochotníckeho divadla v Kozárovciach herec, scenárista a režisér Ladislav Mráz.
Do pestrej kytici kultúrnych bonbónikov dňa prispela aj naša talentovaná Andrejka Ráchelová
výstavou výberu zo svojej doterajšej tvorby.
M.N.

• Návštevníkov podujatia vítala dychová hudba Kozárenka pri vstupe do domu kultúry rezkými pesničkami.
Snímka: J. Bedej

• Zástupcovia jednotlivých súborov, ktoré vystúpili v pestrom pásme,
našli v Kozárovciach svojich priaznivcov.
Snímka: J. Bedej

• Ocenení zakladajúci členovia divadelného súboru Hron.
Snímka: J. Bedej






Spoza školskej brány

Akadémia školského roka 2008/2009
V Dome kultúry v Kozárovciach sa v nedeľu 21. júna 2009, uskutočnila slávnostná akadémia školského roka 2008/2009. Na tomto
podujatí sme zhodnotili školský rok 2008/09 v ZŠ s MŠ v Kozárovciach, rozlúčili sa s našimi deviatakmi a oslávili Deň otcov.
Žiaci zo základnej školy i deti
z materskej školy sa predstavili
pekným kultúrnym programom,
ktorý pozostával z prednesu básne žiačkami 4. ročníka, programu
detí MŠ, moderného tanca tretiačky Tímey Hudecovej a tanca
na pieseň „Ping-pong“ žiakov 3.
ročníka. Po nich sa prestavila druhá trieda s veselými
anglickými kozliatkami a tancom „Super
bomba“.
Šiestacký
program bol venovaný rodičom. V ňom
sa predstavil Gregor
Benčať básňou Milana Rúfusa „Modlitba
za rodičov“.
Prvú polovicu programu ukončilo vyhodnotenie najúspešnejších žiakov školy,
ktorí reprezentovali

školu v rôznych predmetových,
výtvarných a športových súťažiach
a olympiádach. Pri tejto príležitosti
tým najúspešnejším pán riaditeľ
odovzdal vecné odmeny.
Program pokračoval tancom
piatakov, recitáciou vlastnej tvorby
žiačok siedmej triedy a brušnými
tancami šikovných deviatačiek.

Trochu vojnovej
atmosféry priniesli
ôsmaci s „Partizánmi z Oklahomy“. Rómski žiaci sa predstavili
svojím temperamentným tancom
a ôsmaci ukázali
nebezpečné akrobatické kúsky vo
svojom „Parkour
tanci“.
Na záver pro-

gramu sa predstavili naši prváčikovia piesňami a básňou, ktorými
sa chceli rozlúčiť s deviatakmi.
V tomto školskom roku končí povinnú školskú dochádzku 22 žiakov
9. ročníka, ktorí sa rozchádzajú na
gymnáziá, SOŠ a SOU. Týmto sa
slávnostný program chýlil ku koncu. Moderátori z deviateho ročníka sa obecenstvu poďakovali za
účasť a všetkým popriali príjemný
zvyšok nedeľného popoludnia.

Exkurzia
za krásami lesa
Prvého júna žiaci 2. stupňa ZŠ
navštívili Počúvadlo, kde bol pre
nich pripravený program s názvom „Lesy deťom“, ktorý sa konal z príležitosti Medzinárodného
dňa detí. Organizátori podujatia
si pripravili bohatý program, ktorý
pozostával z rôznych športových
aktivít, prednášok o lesnom vtáctve, o kynológií, o sokoliarstve
a podaní prvej pomoci.
Po vystúpení z autobusu nás
čakal tím mladých sprievodkýň,
ktoré deti viedli k rôznym stano-

Rozlúčka s deviatakmi...

Každý rok rovnaký scenár. Deviataci sa kyticami kvetov lúčia s učiteľmi
i kamarátmi z nižších tried, smiechom a vravou naposledy naplnia priestory školy, na rozlúčkovej slávnosti sa dievčatá zmenia na modelky a chlapci
v oblekoch náhle zmužnejú... Lúčia sa, ale mysľou sú už inde, vo svete
pred ktorým sa im trochu potia dlane, ale na ktorý sa aj neskutočne tešia.
Tak nejako to bolo aj ten rok. Dvadsaťdva deviatakov zamávalo školským
laviciam, poďakovali triednym učiteľkám Kataríne Verešovej a Lucii Tulovej, predviedli sa a zabavili na svojej rozlúčkovej. Leto ich pohltilo a na
jeseň sa rozbehnú na iné školy, aby si splnili svoje sny. A do deviatackých
lavíc zasadnú iní žiaci...

vištiam. Pri každom stanovišti
deti získavali body v podobe pečiatok za splnenie daných úloh.
Deti si vyskúšali aj podanie prvej
pomoci. Mohli vidieť vzácne druhy dravcov, ktoré im predviedli
skúsení sokoliari z lesníckej školy. Nasledovala túra lesom, kde
mohli obdivovať aj zvieratá v lesnej zoo.
Na záver dňa boli žiaci odmenení občerstvením, sladkosťami a balónmi. Deti boli spokojné
a domov sa vracali plné zážitkov.






Spoza školskej brány
Vyhodnotenie súťaží v šk. roku 2008/2009
Záver školského roka je už tradične príležitosťou na zhodnotenie ako
sa žiakom darilo na mnohých súťažiach. Aj tento rok veľmi pekne reprezentovali našu školu a dokázali, že sú medzi nimi talenty, ktoré sa s úspechom môžu porovnať so žiakmi iných škôl.
PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY:
Biologická olympiáda:
Botanika: krajské kolo: 8. m. –
Františka Benčaťová, 7. tr. (pripravovala Mgr. Katarína Verešová)
Botanika: okresné kolo: 3. m.
– Františka Benčaťová, 7. tr (pripravovala Mgr. Katarína Verešová)
Matematická olympiáda:
okresné kolo:
3. m. – Michal Vitkovič, 5. tr. (pripravovala Mgr. Beáta Ďurovská)
úspešná riešiteľka – Veronika Mihálová, 4. tr. (pripravoval Mgr. Karol Ištók)
úspešný riešiteľ – Gregor Benčať,
6. tr. (pripravovala Mgr. Beáta Ďurovská)
Reprezentujúci žiaci MO:
Patrícia Briešková, 5. tr., Veronika
Ihradská, 9. tr., Františka Benčaťová, 7. tr., Justína Čuchorová, 8.
tr., Veronika Kabátová, 8. tr.
Geograﬁcká olympiáda:
okresné kolo:
1. m. – Michal Vitkovič, 5. tr. (pripravovala Mgr. Kornélia Kmeťová)
Reprezentujúci žiaci GO:
Gregor Benčať, 6. tr, Veronika Betinová, 7. tr.
Olympiáda z AJ: okresné kolo:
14. m. – Martin Furda, 7. tr. (pripravovala Mgr. Janka Strelková)
15. m. – Justína Čuchorová, 8. tr.
(pripravovala Bc. Irena Gremanová)
Olympiáda zo SJL:
okresné kolo:
6. m. – Dominika Bedejová, 8. tr. (pripravovala Mgr. Martina Kollárová)
Diktátová olympiáda:
okresné kolo:
2. m. – Martin Furda, 7. tr. (pripravovala Mgr. Ivana Šustáková)
Reprezentujúci žiaci DO:
Michal Vitkovič, 5. tr., Katarína
Matušková, 6. tr.
obvodné kolo:
1. m. – Michal Vitkovič, 5. tr.
2. m. – Martin Furda, 7. tr.
2. m. – Katarína Matušková, 6. tr.
3. m. – Mariana Valová, 9. tr.
Šaliansky Maťko: okresné kolo:
reprezentujúci žiak: Gregor Benčať, 6. tr.
obvodné kolo:
1. m. – Gregor Benčať, 6. tr.
reprezentujúci žiaci:
Mária Hlavová, 2. tr.
Michal Vitkovič, 5. tr.
Hviezdoslavov Kubín:
okresné kolo:
reprezentujúca žiačka: Elena Poláčiková, 9. tr.
Slávik Slovenska: okresné kolo:

reprezentujúca žiačka: Magdaléna
Matušková, 9. tr.
Archimediáda: okresné kolo:
9. m. – Martina Furda, 7. tr. (pripravovala Mgr. Beáta Ďurovská)
Reprezentujúci žiaci:
Miroslav Zimerman, 7. tr., Lucia
Králiková, 7. tr.
okresné
kolo:
Pytagoriáda:
úspešný riešiteľ – Tomáš Hruška,
4. tr. (pripravoval Mgr. Karol Ištók)
Reprezentujúci žiaci:
Lukáš Bíňovský, 5. tr., Gregor
Benčať, 6. tr., Martin Furda, 7. tr.
Biblická olympiáda:
okresné kolo:
4. m. – žiačky 8. tr.: Dominika
Skačanová, Veronika Kabátová,
Dominika Bedejová, Jana Kútiková (pripravovala Mgr. Martina
Kollárová)

Veronika Kabátová, 8. tr.
Ochrana pred požiarmi očami
detí: celoslovenské kolo literárnej súťaže
3. m. – Marek Tvrdoň, 3. tr.
Ocenení žiaci v okresných kolách
jednotlivých výtvarných súťaží:
(pripravovala Mgr. Mária Hlavová)
Paula Benčaťová, 4. tr.: „Vianoce
očami detí“
„EURO – naša mena“
„Veda a technika očami detí“
Ema Benčaťová, 4. tr.,
Veronika Mihálová, 4. tr.:
„Vesmír očami detí“
Denis Mihál, 3. tr.,
Františka Benčaťová, 7. tr.:
„Najkrajší snehuliak“
Martina Vitkovičová, 3. tr.:
„Príroda očami detí“
Do celoslovenského kola postúpili
výtvarné práce žiakov na tému
„Vypaľovanie trávy – to nikdy

nerob!“:
Martina Vitkovičová, 3. tr.
Paula Benčaťová, 4. tr.
Michal Vitkovič, 5. tr. (pripravovala
Mgr. Mária Együdová)
Najúspešnejší jednotlivci v okresných kolách športových súťaží:
(pripravovali Mgr. Kornélia Kmeťová a Mgr. Jozef Majer)
Justína Čuchorová, 8. tr.: 4.
miesto v šachu (pripravoval Mgr.
Karol Ištók)
Filip Ivanič, 8. tr.: 7. miesto v šachu (pripravoval Mgr. Karol Ištók)
Mária Jamrichová, 9. tr.: 5. miesto
v cezpoľnom behu
6. miesto v behu na 800 m
Diana Bottliková, 9. tr.: 2. miesto
v skoku do výšky
Jaroslav Bočák, 9. tr.: 3. miesto
v skoku do diaľky
Lukáš Stano, 9. tr.: 6. miesto
v skoku do výšky

Logické hlavolamy:
okresné kolo:
4. m. – Tomáš Hruška, 4. tr.
7. m. – Veronika Mihálová, 4. tr.
8. m. – Paula Benčaťová, 4. tr.
(pripravoval Mgr. Karol Ištók)
AJ – spelovacia súťaž:
„Cena Evy Sahlingerovej“:
okresné kolo:
2. m. – Martina Vitkovičová, 3. tr.
12. m. – Tomáš Hruška, 4. tr.
5. m. – Justína Čuchorová, 8. tr.
10. m. – Veronika Betinová, 7. tr.
14. m. – Dominika Bedejová, 8. tr.
(pripravovala Mgr. Janka Strelková a Bc. Irena Gremanová)
Európa v škole: literárna a výtvarná súťaž – okresné kolo:
reprezentujúci žiaci:
Alexandra Nitrayiová, 7. tr.
Justína Čuchorová, 8. tr.
Dominika Skačanová, 8. tr.
Dominika Bedejová, 8. tr.
Jana Kútiková, 8. tr.
Laura Lévaiová, 8. tr.

Ako sme objavovali
Bratislavu
Výlet 1. až 3. ročníka v Bratislave, kde sme sa previezli mestom
historickou električkou – Babičkou,
čo nám zabezpečila mamička žiačky z druhého ročníka, pani Lucia
Barutíková. Pán sprievodca nám
pri prehliadke mestom zaujímavo porozprával o jednotlivých námestiach, budovách, mostoch atď.
Jeden z našich najmladších žiakov, prvák Matúš Hlava, sa stal na
chvíľu vodičom električky. Najväčší
zážitok mali deti z návštevy ZOO,
dinoparku a 3D-kina, kde sme videli
zaujímavý ﬁlm o živote dinosaurov.
Mnohé deti si zakúpili dinosaurie
vajíčka, o ktoré sa potom doma
starali tým, že ich zalievali teplou
vodou a po týždni sme mali v škole
malú dinosauriu farmu.






Kozárovčania vo svete
Farebný svet očami Andrejky Ráchelovej
Kozárovčania sú hrdí na svojich rodákov, ktorí sa z našej obce
rozbehli do bližšieho či vzdialenejšieho sveta a robia nám dobré
meno. Medzi nich určite patrí Anrea Ráchelová, mladučká, ale na
výsledky už bohatá, talentovaná
výtvarníčka. Po prvýkrát sme mali
možnosť sa s jej tvorbou zoznámiť
v máji a na vlastné oči sa presvedčiť o jej talente. Pri tejto príležitosti
ju predstavujeme aj na stránkach
našich novín.
Narodila sa 22. júna 1979, v Kozárovciach prežila detské roky
a po ukončení Dievčenskej odbornej školy v Tlmačoch v roku 1988
pokračovala na Súkromnej škole
úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch. V roku 2005 získala titul
bakalára umenia a v roku 2007
skončila Vysokú školu výtvarných
umenív Bratislave, v oddelení
voľnej graﬁky a ilustrácie u prof.
Dušana Kállaya a získala titul Magistra umenia. Okrem toho študovala v roku 2005 aj v zahraničí Universidad Veracruzana, Mexico,

odbor Graﬁka a španielsky jazyk v
Escuela para los estudiantes extranjeros (Škola pre zahraničných
študentov)
Vystavovala:
2002 - Kolektívna výstava v Devínskej Novej Vsi v Bratislave
2003 - Účasť na medzinárodnom sympóziu
„Ex libris“ v Křyžovej,
Poľsko
2006 - Účasť na medzinárodnej ilustrátorskej
súťaži Figures Futur,
kde bola vybratá me• Andrea Ráchelová sa venuje kresbe, maľbe, graﬁke a ilustráciam pre deti.
dzinárodnou
porotou
- Seine - Saint - Denis,
Od 1. septembra 2008 pôsobí
Montreuil, Francúzsko
2009 - výstava Môj svet spolu
ako učiteľka odborných výtvar2007 - výstava prác tejto súťaže
s Katarínou Macurovou v Považných predmetov na Strednej odv Ženeve, Švajčiarsko
skej galérii umenia (2. 4 - 3. 5.)
bornej škole v Trenčíne. V tomto
2007 - kolektívna výstava vybraSpolupráca s vydavateľstvami
meste má aj prechodný pobyt, ale
ných knižných ilustrácií, Tier, NeVydavateľstvo Belimex - Sloventrvalým pobytom ešte patrí k nám
mecko
ské klasické rozprávky, kolektívna
do Kozároviec. Zaželajme jej do
2008 - cena Slovenskej národnej
práca, r. 2006, Slovensko
budúcich rokov ešte veľa, veľa
knižnice v sekcii „študentská práVydavateľstvo Regent - ilustráúspechov.
ca“ za diplomovú prácu v súťaži Najcie do časopisu Superohník, r.
-mnkrajšia kniha Slovenska za rok 2007
2006, Slovensko

Slovenský list z Prahy
Kam chodia pražskí Slováci na halušky a slovenské víno?
Ako sa hovorí, vážení čitatelia,
zase pracovný deň.
pevnou súčasťou života pražských
siahle parkovisko, tu sa najlepšie
Slovákov. Narodeniny, kary, ﬁremné
človek mieni, pánboh mení. PôvodNajstarším slovenským pohostindarí svadbám.
ne malo byť obsahom tohto listu
ským podnikom v nových podmienstretnutia... jedno podujatie strieda
Najnovšou posilou je reštaurácia
krátke rozprávanie o tradičnom Slokach po roku 1989 je reštaurácia
druhé. Majiteľ sám aj obsluhuje
„U dvoch Slovákov“ v Prahe 1, v savenskom plese, ktorý bol plánovaný
a hotel Paulíny v Prahe 4. Cestu a ako sa patrí, s každým sa dá do
mom srdci mesta, asi sto metrov od
reči a hosťa neraz na vlastné útraty Staromestského námestia. Otvorili
na koniec marca t.r. Lenže pridala
k nemu ukazuje štvormetrová posa kríza, lístkov sa dosť nepredalo
stava Jánošíka, vytesaná z jednépočastuje pohárikom dobrej slivovi- ju pred niekoľkými mesiacmi dvaja
a ruky preč od tejto spoločenskej
ho kusa dreva. Majiteľ Vilo Paulíny ce alebo malinovice.
Bardejovčania, Vojtech Kunst a Adakcie dali aj mecenáši -podnikatepochádza z Liptova je známou porian Lozák, ktorí tu ponúkajú slovenKoliba Javorník v 17 pražskom
lia. Skrátka, 41. ročník plesu sme
stavou všetkých slovenských poduskú gastronómiu na tej najvyššej
obvode existuje štyri roky a ponúka
museli asi týždeň pred jeho konajatí. Ak treba, kapustnicu i jedlá doúrovni. Cez obed však
hádam
ním odvolať. Vyberám teda tému,
váža a podáva i mimo reštaurácie
varia aj bežné jedlá,
najštýktorá je hádam tej pôvodnej naja skvele reprezentuje slovenskú
čo je akési náhradné
lovejšie
bližšia a tou sú
kuchyňu. Niezávodné stravovanie,
prostreslovenské reštaukoľkokrát vapre pracovníkov blízdie
zo
rácie v Prahe. Ak
rili jeho ľudia
kych inštitúcií a ﬁriem.
všetkých
chcete, ide vlastuž aj na praž- s l o v e n Často sem zájdu aj tune o odpoveď na
skom Hrade!
risti zo všetkých krajín
ských
otázku, kam choNaproti
sveta a večer potom
reštadia pražskí Slotomu
Jožo
prichádza chvíľa pre
urácií.
váci na halušky
Slovákov, väčšinou pri
• Socha Jánošíka pred hotelom Paulíny.
a slovenské víno,
príležitosti osláv nekeď sa im zacnie • Krčmár Jožo Urban vo svoJej vlastník jakého životného jubilea. Vína tu
za domovinou.
majú z dvoch oblastí - z Tokajskej
Jaroslav
jom kráľovstve.
a Modranskej, najlepšia kvalita.
Isté je, že hlaŠkorík, rodák
Tento výpočet slovenských rešdom ani smädom v tomto ohľade U r b a n ,
z Kysúc, ju
rodák
taurácií nie je úplný, pre získanie
netrpia. V hlavnom meste ČR existotiž od saz okolia
základného prehľadu však hádam
tuje niekoľko reštaurácií s „podmého začiatKrupiny,
tatranskou“ kuchyňou v rôznych
ku staval ako stačí. Ceny pravdaže nie sú také
• Koliba Javorník v celej nádhere.
sa v rešako v Stope či v kozárovskej krčme
cenových pásmach, ale hádam najslovenskú
taurácii „U krbu“ v Prahe 3 zamenaproti kostolu, ale zase nie sú nehlavnejšou okolnosťou pri výbere
kolibu, čomu zodpovedá jej pôdoriava skôr na domácku podobu sloprimerané. Keď najbližšie zavítate
je otázka dopravy. Hodina cesty ta,
rys, výzdoba i vonkajšia podoba.
venských jedál. Atmosféra je u neho
hodina cesty späť - ak len nechce
Keď treba, aj on sa pridá k čašní- do Prahy a bude vám chýbať domáce zázemie, rád vás do niektorej
človek platiť nie práve najlacnejší vždy vynikajúca, za tých šesť rokov, kom a ak sú hostia k svetu, sám im
čo ponúka služby, sa táto pekná
taxík - je limitom, ktorý treba brať
zahrá na fujare. Halušky aj tu stoja zavediem.
krčmička s 50 stoličkami stala už
Váš Jozef Gáfrik
do úvahy, najmä ak sa ráno začína
okolo 90-100 Kč. Vzhľadom na roz-






Zoznam obyvateľov Kozároviec z roku 1826
V roku 1826 zaznamenal svätobeňadický farár do matriky pokrstených svätobeňadickej farnosti
a jej pobočiek aj zoznam obyvateľov Kozároviec. Zoznam je zaujímavý tým, že okrem krstných
mien a priezvisk obsahuje aj prezývky (prídomky). Mnohé z týchto
prezývok sú dodnes živé. Pravdepodobne ide o odpis z urbárneho
súpisu nakoľko okrem osôb sú tu
spomenuté aj niektoré významné
domy v obci (napr. dommus Parochialis = fara, dommus Comitatensis = stoličný dom (dnes za
pomníkom padlých v 1. a 2. svetovej vojne), Mola = mlyn). Tradícia
dávania mien a priezvisk siaha
ďaleko do histórie. Pôvodne sa
osoby pomenúvali podľa vlastností, javov a vecí naokolo. V Ríme
sa používali rodové mená, Gréci
si dávali mená až v dospelosti,
rovnako ako starí Slovania. Na
Slovensku sa s príchodom kresťanstva začali dávať krstné mená.
Priezviská sa vyvinuli až neskôr,
pôvodne priezviská vznikali podľa
otca (patronymikum) alebo matky
(matronymikum) alebo z prezývok
(telesných aj duševných vlastností, návykov), zamestnania, bydliska, miesta pôvodu, živých aj neživých predmetov a podobne.
V západnej Európe začali prímenia - priezviská vznikať v 10.
storočí vo Francúzsku, najmä v
Normandii, potom v Anglicku a
Škótsku, od 13. storočia v Nemecku (ale až do 15. storočia neboli

dedičné). Na Slovensku pôvodne (keď bolo menej obyvateľov)
osobné meno pozostávalo z jedného slova. Keď bolo v dedine
už veľa napr. Janov, Mišov, Ferov
potrebovali sa nejako rozlišovať.
Od 15. storočia existuje dvojmenná sústava (meno - prímeno). Cisár Jozefa II. (syn Márie Terézie)
v patente č. 591 z 1. 11. 1786 určil
zákonné pravidlá pre odvodzovania priezvisk, čím sa zabraňovalo
ich svojvoľnému pozmeňovaniu. V
tom roku 1786 boli bez priezvisk
Cigáni, tým sa pridelili mená podľa pánov, ku ktorým patrili.
Uvedený zoznam nie je prepísaný do súčasnej slovenčiny. Dôvodom je zachovanie autentickosti.
Krstné mená sú napísané v tomto
súpise v latinskej forme a priezviská s prezývkami vo väčšine prípadov v maďarskom alebo nemeckom prepise (Holecska = Holečka,
Gyurov = Ďurov, Sztracza = Straca, Schuszták = Šusták, Sussay =
Šušaj, Szoika = Sojka, atď.). Totiž
v roku 1805 uhorský snem v Bratislave prijal zákony, ktoré umožňovali stoliciam a súdom úradovať
v maďarskom jazyku. Okrem toho
v nasledujúcom roku panovník
František I. (1792 - 1835) nariadil
vyučovať na základných školách
materinskom jazyku a na vyšších
školách nariadil povinnú maďarčinu. Ľudovít Štúr mal vtedy len 11
rokov a o spisovnej slovenčine sa
mu azda ani nesnívalo.
V zozname sa uvádza 64 priez-

Rehotky od pani Dorotky
„Miluji věci, mlčenlivé soudruhy,“ - napísal Jiří Wolker. Asi sa
mu nechcelo debatovať, pýtať
sa, ani odpovedať. Nielen s človekom, ale aj so zvieraťom treba
konverzovať. Napipipi, príklad
za všetky. Poviete “napipipi“
a sliepky hneď vedia o čo ide.
Začnú sa zbiehať zo všetkých
kútov dvora.
Aj ľudia sa zvyknú tak zbiehať, keď je niekde naporúdzi
zlacnený tovar. Lebo ľudia sú na
vyššom civilizačnom stupni ako
sliepky. Žiadne napipipi na nich
neplatí. Aby zareagovali, musíte
im sľúbiť niečo viac. Veľmi populárne je kupovať dva v jednom, tri
za cenu dvoch alebo kúpte štyri
a piate dostanete zadarmo. A tak
ľudia kupujú, samozrejme veľmi
výhodne všetko. Riﬂe, tričká, jogurty, sladkosti, no nielen to, po
novom aj zošrotované, vlastne
prešrotované autá, chladničky,
mikrovlnky, mrazničky a bohvie
čo ešte...

Keď chce obchodník niečo predať, musí to aj patrične ponúknuť.
Veď, aj malým deťom sa hovorí:
„Kúpte si rehotky od pani Dorotky, aké sú hmlisté, korenisté...
ham a už ste si kúpili ďalšiu nepotrebnú vec, ktorá bude iba ležať v šuﬂíku.
Teraz sú na tom ale obchody ešte biednejšie. Nielenže by
predtým boli, ale pre istotu sa
tak treba tváriť vždy. Je totiž
kríza. Ľudia už len preto zo zásady nenakupujú a keď nakupujú, tak len lacno a málo. Videli
ste ako Tesco v sobotu poobede
zíva prázdnotou? Hrozné... Ale
kdeže! Človek si myslí, že bude
prázdne, lebo však je kríza. Príde tam a nielenže nemá kde zaparkovať, ale ani košíka už niet.
A tu sme odhalili pravého vinníka. Žiadna Amerika. Ale Tesco
môže za krízu. Veď, povedzme
si na rovinu, kam chodíte v sobotu míňať peniaze? Do Tesca,
či do Ameriky??

visk. Pre porovnanie v roku 2003
sa na Slovensku evidovalo až
185 288 priezvisk mužov a žien.
Pri počte obyvateľov približne 5,4
milióna pripadá na jedno priezvis-

ko zhruba 29 ľudí. Pri predpoklade, že polovica z uvedeného čísla
sú muži a polovica ženy môžeme
povedať, že na Slovensku žije
okolo 92 600 rodov.
Peter Ižold
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR,
Štátny archív v B. Bystici. Matricula Babtisatorum 1826 - 1840 S.
Benedictus

Ukážka zo zoznamu:
Steohanus
Michael
Polák
Paulus
Mathias
Laurentinus
Martinus
Josephus
Joanes
Joanes
Steohanus
Georgius
Emericus
Joanes
Josephus
Georgius
Michael
Joanes
Steohanus

Hugyecz
Maier
Elisabetha
Hugyecz
Bencsad
Bencsad ženatý
Bencsad ženatý
Bencsad
Bencsad ženatý
Bencsad
Bencsad ženatý
Bencsad
Valov
Valov
Drúk
Sztrcza
Szobonya
Mráz
Mráz
ženatý

Buavecz
Tkács
Batýik
Gyurik, Blchov, Múdri
Gyurik, Blchov, Múdri
Gyurik, Blchov, Múdri
Kátser
Zábojník, Szúdyik
Barbora
Hamrák
Holenka
Csertýik
Szobonya
Obres
Smatlov
Smatlov

Z kroniky obce - rok 1959
Kronikárkou obce bola od roku
1956 Elena Kováčiková, učiteľka na miestnej škole. Na začiatku
kronikárskeho zápisu za rok 1959
sa venovala činnosti divadelného
krúžku Hron. Ochotníci pod vedením Gašpara Švolíka a Milana
Kováčika nacvičili divadelnú hru
s historickou problematikou Večný plameň. Hrali v nej František
Gáfrik, Jana Ďurovičová, Milan Kováčik, Angela Kováčová, Žoﬁa Ďurovičová, Juraj Kuštár, Ondrej Žiak,
Gašpar Švolík, Štefan Kováč a Milan Vasaráb. Kulisu zhotovil Michal
Drozdík. Divadelné predstavenie
bolo hrané 3. a 6. januára 1959.
O dva týždne na to mali vystúpenie ochotníci súboru Lokomotíva
s hrou Jozefa Gregora Tajovského
Nový život. Účinkovali Michal Salenka, Ján Hudec, Vojtech Hoferík,
Juraj Kuštár, Mária Kotorová, Barbora Vajdová a Valéria Vajdová.
Okrem Kozárovčanov sa divadelným predstavením Na krížnych
cestách prezentovali aj ochotníci
z Tekovských Nemiec pod vedením Karola Šabíka - riaditeľa školy
v spomínanej obci.
V tomto roku bol cez Čaradický potok postavený nový most pre
peších oproti hostincu (dnes Don
Carlos), ktorý slúži dodnes. V obci
sa 22. februára uskutočnila významná zmena. Prvýkrát sa totiž
ozval miestny rozhlas. Pri tejto príležitosti sa konala slávnosť, ktorú
uviedol učiteľ Pavol Ábelovský. Hlásateľkou sa stala Elena Hudecová.
Zároveň ukončil svoju činnosť Napoleon Hudec, ktorý dovtedy ozna-

moval správy pomocou bubna.
V tomto roku bolo urobené nové
očíslovanie domov. V obci sa konali
okrem oslavy Medzinárodného dňa
žien aj podujatia, ktoré boli typické
pre spomínané obdobie. V Dome
kultúry sa konala slávnosť 42. výročia Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie, 7. novembra o 11.20 od
miestnej školy vyrazila štafeta posolstva, priateľstva a mieru smerom
na Olichov. Prvýkrát sa uskutočnila
Spartakiáda. V miestnej škole ju
nacvičilo 200 žiakov, ktorí sa prezentovali 21. júna 1959 v Zlatých
Moravciach.
Elena Kováčiková sa v kronike
venovala aj vtedajším novým výdobytkom techniky. Zaznamenala, že
prvý televízor značky Mánes mal
v obci v roku 1957 vtedajší doktor
Alexander Krásny a druhý o rok
neskôr kúpil Karol Benčať. Do začiatku decembra 1959 bol počet televízorov 25 a na Vianoce pribudli
ďalšie. Prvý skúter značky CZ si
kúpil jej manžel Milan Kováčik 26.
mája. Od 1. júla ich bolo možné kúpiť na pôžičku. Do konca roka ich
preto bolo v obci 17 kusov. V dedine bolo aj 10 áut.
V Kozárovciach v tomto období nastal rozmach výstavby. Nové
domy sa stavali smerom na železničnú stanicu a Nemčiňany.
V novostavbách už boli zavedené
vodovody. Rozsiahla stať v kronike
je venovaná úspechu vtedajšej sovietskej vedy. Totiž 2. januára 1959
bola vypustená kozmická raketa,
ktorá dosiahla povrch Mesiaca.
Peter Ivanič






V

ojaci pekla – diabolskí jazdci.
Takto stredovekí súčasníci nazývali Mongolov, ktorí páchali zlé ohavné činy. Pred 768 rokmi obyvatelia Uhorska uvideli na vlastné oči
týchto diablov v sedle. Mnohí ich
uvideli prvý a poslednýkrát...Hrôzy tatárskeho pustošenia pocítili aj
obyvatelia Pohronia a Požitavia.
Dalo sa predísť tejto katastroﬁckej porážke, ktorá sa odohrala
11.4.1241? Zároveň aj následnému pustošeniu Uhorska? Najväčšia
vina je pripisovaná kráľovi Belovi
IV. za to, že prichýlil nepriateľov
Tatárov (Mongolov) - Kumánov
v Uhorsku, ďalšia
že povraždil tatárskych poslov.
Podľa môjho názoru, Tatári nepotrebovali žiadnu
zámienku a Uhorsko by boli napadli aj tak.
Prečo kráľ Belo IV. prichýlil Kumánov? V doterajšej literatúre sa
vyskytuje niekoľko teórií. Jedna
z nich hovorí, že chcel nasledovať
príklad svojich predkov a tiež sa
chcel zapísať do dejín ako svätý.
Dnešným Slovákom je najviac známy Sv. Štefan, pohanským menom
Vajk. Kráľa Bela IV. napadla myšlienka, keby cudzie národy priviedol
na kresťanskú vieru, že by to mohol
byť dostatočne záslužný čin. Aj to
bol jeden z dôvodov prečo vyhovel
prosbe vojvodu Kumánov Kuténovi
a prijal ich do Uhorska. Všetkých
Kumánov bolo podľa odhadov bádateľov asi okolo 40 000.
Druhá vychádza z politickej situácie vo vtedajšom Uhorsku. Už dlhšie sa hovorilo o možnej hrozbe od
Mongolov. V prípade vojenského
konﬂiktu potreboval šľachtu, ktorá
mala vojenskú povinnosť brániť
krajinu. Kráľ mal, ale špatný vzťah
so šľachtou, to mu mali vykompenzovať práve Kumáni. Šľachtici
nemohli kráľovi zabudnúť, keď ich
v minulosti posielal na vojenské
výpravy proti Rusom, Kumánom,
Poliakom a iným národom. Miesto
náležitej odmeny sa im ešte opačne odvďačil a mnohým darované
majetky skonﬁškoval a poniektorých šľachticov na mizinu pripravil.
Pokračoval v neustálom ponižovaní svojej šľachty a celkom zrušil
kontakt s nimi a aj pri vybavovaniach rôznych záležitostí boli odkázaní len na kancelárov. Stratili
celkom možnosť aj vidieť samotného kráľa. Na druhej strane Kumáni
mali dvere otvorené. Takéto napäté vzťahy medzi šľachtou a kráľom
neveštili nič dobré . I napriek tomu,
že zatiaľ verejne svoju nespokojnosť neprejavovali. Kráľ si začal písať vo svojej titulatúre „Cumaniae
rex“, teda kráľ Kumánska.
Batuchán (Džingischánov vnuk)
začal pred uhorskými hranicami
zhromažďovať vojsko, ktoré sa pripravovalo na rozhodujúci útok. Ani
Belo nezaháľal a snažil sa zaistiť si
podporu zo zahraničia, keďže tušil,
že vlastní veľmoži mu príliš nepo-

môžu. Nemecký cisár však zvádzal boj s Vatikánom o moc nad
talianskymi mestskými republikami
a tatárska hrozba ho vôbec nezaujímala. Pápež síce Bela ubezpečil, že ho vezme aj s rodinou pod
ochranu, no konkrétnu pomoc mu
neposlal. Zradil ho aj rímsko-nemecký cisár Fridrich II. Bojovný
(1220-1245), a tak nešťastný Belo
zostal proti tatárskym hordám úplne sám.
V čase Vianoc 1240 sa rozšírila
zvesť, že uhorsko-ruské pohraničie
pustošia Tatári. Kráľ dal vyhlásiť
po celom Uhorsku, aby sa šľach-

keď akýsi zbehnutý otrok prezradil Belovi, kde sa Tatári chystajú
zaútočiť. Uhri potom Tatárov bez
problémov odrazili a celí natešení
sa pobrali spať. Nečakali, že by sa
Tatári pokúsili zaútočiť dvakrát za
noc. Táto fatálna chyba sa pre väčšinu vojakov stala osudnou. Tatári
začali tábor ostreľovať svojimi kameňometmi a vrhačmi zápalných
látok, čím spôsobili medzi Uhrami
totálny chaos. Tí sa nezmohli na
žiaden odpor a do dvoch hodín
bolo po bitke. Kočovníci nepoznali zľutovanie. Vraždili bez milosti,
pretože zajatci pre nich nemali

Vojaci pekla – diabolskí jazdci
tici, kráľovskí servienti a hradčania
pripravili narukovať do vojska,
aby boli nachystaní, keď ich
kráľ vyšle do boja. Mnohí
tomu nevenovali dostatočnú pozornosť a poukazovali na to,
že takých
chýrov
u
ž
bolo
veľa
n o
a vždy
sa ukázalo,
že to
nebola
pravda.
K r á ľ
Belo
narýchlo dával
dokopy vojsko
a prekročil Dunaj. Presunul sa do
veľkej a mocnej Nemcami obývanej obce zvanej Pešť. (Názov
odvodený od slova piesok). Táto
obec, ležiaca oproti Budínu, bola
pôvodne stará slovanská osada
postavená na základoch rímskeho
vojenského tábora. Tu kráľ Belo
IV. čakal na kniežatá, grófov a barónov. Uhorskí magnáti sa snažili
vyhnať Kumánov a sťažovali sa na
nich. Kráľ si chcel vypočuť aj druhú
stranu, ale rozvášnený dav zabil
chána Kumánov. Jeho oddiely potom začali pustošiť krajinu, alebo
sa pripojili k Mongolom. Vhodnejšiu príležitosť na útok by si Tatári
sotva mohli priať.
Belovi sa zatiaľ podarilo sformovať vojsko v sile 65 000 mužov.
S celou armádou sa v marci 1241
utáboril v puste Mohi pri riečke
Slaná. Tatárske vojsko sa medzitým rozdelilo na dva prúdy, jeden
išiel cez Poľsko na Moravu a druhý
postupoval na juh smerom k Slanej. Bela správa o oslabení barbarského vojska, samozrejme, potešila, najmä keď zistil, že Uhri majú
početnú prevahu. Batuchán totiž
disponoval „len“ 50 000 mužmi.
V Uhorskom tábore nastala predčasná eufória. Tá sa ešte prehĺbila,

cenu. Okolité polia boli vraj celé
červené od krvi padlých bojovníkov a kam až oko dovidelo,
všade boli dokaličené telá.
Mnohí Uhri sa zachránili len
tak, že sa hodili na zem, pomazali krvou svojich druhov
a predstierali, že sú mŕtvi.
Po tomto víťazstve
mali Tatári v rukách celé Uhorsko. Už sa
im nemal kto
postaviť
na
odpor a oni
to dokonale
využili. Časť
Batuchánovej armády
prenasledovala Bela až do
chorvátskych
krajín, no potom
sa vrátili späť.
Belo si zachránil kožu len
vďaka tomu, že sa preplavil na jeden z ostrovov v Jadranskom mori.
Uhorsko prišlo aj o kráľa a vládnuť
mu začal železnou rukou Batuchán.
12.6.1241
Tatári prekročili Hron pri Kozárovciach. Dostali sa na Pohronie
a Požitavie. Nastali aj krušné chvíle pre Kumánov usadených v tomto
kraji. Tatári spustošili aj celú oblasť
okolo Svätobeňadického kláštora.
Už z diaľky bolo vidieť blížiacich
sa Tatárov, prezrádzal ich čierny
dym z horiacich slamených striech
domov. Útokom Tatárov odolali iba
múrmi opevnené mestá a hrady.
Predpokladá sa, že Tatári vyplienili
aj mestá Zvolen a Krupinu, ktoré
neskôr žiadali od kráľa opätovné
potvrdenie mestských privilégií,
pretože o staré prišli zrejme počas
tatárskeho vpádu.
Mnoho hodnoverných prameňov o vyčíňaní Tatárov v Uhorsku
nemáme. Asi najznámejším je spis
ba Carmen miserabile od veľkovaradínskeho arcidiakona talianskeho pôvodu Rogeria. Rogerius čerpal doslova z prvej ruky, pretože sa
sám niekoľko mesiacov ocitol v tatárskom zajatí. Podrobne opisuje
najmä spôsob boja Tatárov a ich

efektívne používanie obliehacích
strojov a diel. Vďaka nim dobyli
opevnené mestá Vacov, Veľký Varadín aj samotný Ostrihom, z ktorého sa podľa Rogeria zachránilo len
15 ľudí. Ostatných Tatári povraždili
a upiekli zaživa na ražňoch, aby im
predĺžili utrpenie. Mnohé oblasti
sa vtedy úplne vyľudnili. Najviac
postihnutou oblasťou bolo dnešné
Maďarsko. Tí, ktorí prežili, sa dlho
zo života netešili. Z rozkladajúcich
sa mŕtvol, ktoré nemal kto pochovať, prepukli epidémie. Aby to nebolo málo, nasledoval hladomor,
ktorý dokončil dielo skazy. Hladomoru padlo za obeť viac ľudí ako
pustošivému vpádu divých hord.
1242
V lete tohto roku tatárske hordy z Uhorska nečakane odtiahli.
Batuchán sa totiž dopočul o smrti
veľkého chána Ogotaja a mal ambície stať sa jeho nástupcom. Až
teraz sa Belo IV. odvážil vrátiť do
Uhorska a opätovne v ňom nastoliť
poriadok. Aby sa už podobná katastrofa nezopakovala, dal po celej
krajine vybudovať systém strážnych hradov, v ktorých rozmiestnil kráľovské posádky. Niekoľko
z nich sa dodnes zachovalo ako
nemá pamiatka na neľútostných
ázijských dobyvateľov...
Na Slovensku do tatárskeho
vpádu žilo asi 250 000 ľudí. Žili vo
vyše 1500 mestách, mestečkách a
dedinách.
Po odchode Tatárov musel Belo
IV. v spustošenej krajine najprv
zaviesť správu a zabezpečiť obrábanie pôdy. Nastal určitý posun
obyvateľstva z horských oblastí.
Vo výhode boli obyvatelia hornatých oblastí Uhorska, do ktorých sa
na stepných mongolských koňoch
Tatárom „nechcelo“. Títo obyvatelia, ktorí si život zachránili v lesoch
pred Tatármi, sa presunuli do južných vyľudnených častí Uhorska.
Okrem nich kráľ povolal kolonistov z Talianska, nemeckých krajín
a západnej Európy a poskytol im
privilégia. Arcibiskup Filip požiadal
pápeža o žoldnierov a doplnil tak
stavy svojich predialistov. Obyvateľstvo vtedajšieho Uhorska sa
premiešalo. Tu je bod, do ktorého
sa dostanú vytrvalí bádatelia po
svojich predkoch, ale ďalej sa už
nevedia spravidla dostať.
Spúšťačom Mongolskej
expanzie bolo zvolenie 44 ročného
Temudžina za „Vládcu všetkých“.
Temudžin prijal meno Džingischán. (Vládca zeme a oceánu,
alebo Kráľ kráľov, Pán zeme). Stalo
sa to v roku 1206. História hodnotí
Džingischána ako bezohľadného
dobyvateľa, ale na druhej strane ho
uznáva ako jedeného z najvplyvnejších ľudí v dejinách. Expanzia
chána, jeho synov a jeho vnukov
zanechala značné potomstvo odhaduje sa, že 8 % mužov vo veľkom
regióne Ázie a časti Európy ma
jeho Y-DNA. Podľa Y-DNA bol Džingischán haplotyp C (xC3c).
Karol Ižold
www.zitava.sk






Sklamanie a útecha
Do začiatku hasičského roka
sme vstúpili s očakávaniami úspechov, pretože tento rok sa konali
postupové súťaže v kategórii žien
a mužov. Príprava sa začala už
v máji, nakoľko sme chceli uspieť
na krajskom kole, začali sme budovať omladené družstvo schopné konkurencie aj na vyšších úrovniach súťaží. Ako prvá previerka
nás čakala obvodná súťaž, ktorá
sa konala v Žemberovciach. Na tejto súťaži sme dokázali vyhrať, ale
ukázalo sa, že družstvo ešte nie je
stopercentne zohrané a preto sme
pokračovali v tréningoch a hľadaní
optimálnej zostavy.
Ako dôležitú skúšku sme absolvovali súťaž v Novej Dedine,
kde sme však mali obidva pokusy
v disciplíne požiarny útok neplatné
a potvrdilo sa, že na zostave musíme naďalej pracovať a pokračo-

vať v tréningoch.
Po tejto previerke nás už čakala
súťaž, ktorá sa 28. júna uskutočnila
na domácej pôde v Kozárovciach.
Bolo to okresné kolo pripravenosti požiarnych družstiev. Napriek
tomu, že počasie organizátorom
veľmi neprialo súťaž to neohrozilo.
V Kozárovciach sa zišli najlepšie
požiarne družstvá v okrese a bojovali o postup na krajské kolo, ktoré
sa uskutočnilo 11.
júla v Hurbanove.
V silnej konkurencii
sa nášmu požiarnemu družstvu mužov a žien podarilo
v štafete dosiahnuť najlepší čas na
veľmi ťažkom teréne. Po vynikajúcom výkone v štafetách nasledovala

• Za úspečné družstvo žien z Kozároviec ocenenie prevzala Kristína Kacianová.
disciplína
požiarne
útoky, ale
v tejto disciplíne sa
nám nepodarilo zúročiť výsledok

dosiahnutý v štafete a požiarny
útok nás bohužiaľ pripravil o postup. Družstvo mužov nakoniec prvýkrát po 20 rokoch skončilo na
druhom nepostupovom mieste.
Musíme však veriť, že toto omladené družstvo čaká daľších 20 rokov
úspechov.

Milo nás prekvapili naše ženy,
ktoré dosiahli najlepší čas v disciplíne požiarny útok a tak si vybojovali postup na krajskú súťaž
v Hurbanove.
Ženy, ktoré nás reprezentovali
medzi najlepšími družstvami Nitrianskeho kraja obsadili pekné 4.
miesto po veľmi dobrom výsledku v štafete. Žiaľ, tentoraz sa im
nevydaril požiarny útok, napriek
tomu dosiahli pekný výsledok, za
ktorý im týmto ďakujeme.
Verím že poctivým prístupom k
tréningom sa nám podarí zúročiť
naše dlhoročné skúsenosti a prinavrátiť dobré výsledky pre našu
obec, ktorú reprezentujeme.
M. Valach

Skončila futbalová sezóna 2008/2009
Všetky tri naše futbalové mužstvá
ukončili svoje zápolenia vo svojich
kategóriách. Nastal čas hodnotenia, čas, kedy sa môžeme obzrieť
späť za celou sezónou.
KATEGÓRIA ŽIACI
Pod vedením trénera I. Bátovského a vedúceho mužstva Vladimíra
Skačana dosahovali žiaci striedavé
úspechy. V niektorých zápasoch na
domácom ihrisku boli však i zápasy,
v ktorých sme s ich výkonom neboli
spokojní. Čo ma však u pár jednotlivcov zvlášť prekvapilo, bola nedisciplinovanosť detí na, ale i mimo ihriska. Spolu so zlepšeným herným
prejavom si práve tento problém
a jeho vyriešenie dávame ako hlavný cieľ do nasledujúceho ročníka.
Celkovo však so 6. miestom môžeme vysloviť spokojnosť a veríme,
že chlapci sa zodpovedne pripravia
na nový ročník.
KATEGÓRIA DORAST
V sezóne viedol mužstvo dorastu Miloš Benčať, vedúcim bol Ing.
Daniel Ďurovič. Od tohto kolektívu
sme očakávali viac, pretože v minulých rokoch nás chlapci presviedčali
o spoľahlivých výkonoch. Ani tentoraz nás chlapci nesklamali a skončili
na veľmi peknom 3. mieste. Škoda
však niektorých zbytočne postráca-

ných bodov, najmä v domácich
zápasoch, v tabuľke sme mohli
skončiť ešte vyššie. S dorastencami sa však určite oplatí pracovať, pretože už niektorí z nich
pomáhajú v mužstve dospelých
a pevne veríme, že sa ukážu
i ďalší, s ktorými budeme môcť
počítať v nasledujúcich rokoch
medzi dospelými.
KATEGÓRIA DOSPELÝCH
V sezóne 2008/2009 bol trénerom „A“ mužstva Mgr. Richard
Demian, vedúcim Ing. Milan Priecel. Po nevydarenej jesennej časti
a hrozbe vypadnutia bolo potrebné
s kolektívom niečo urobiť. Výbor TJ
sa rozhodol angažovať troch hráčov
na hosťovanie. V konečnom dôsledku sa to ukázalo ako veľmi správny
ťah, pretože sme prebudili všetkých
ostatných našich futbalistov. Rapídne sa zlepšila tréningová dochádzka a tým samozrejme aj výkony
mužstva. Vstup do jarnej súťaže bol
vynikajúci, z prvých 6 zápasov sme
získali 16 bodov. Až v 22. kole sme
prvýkrát neuspeli a to vo veľmi dobrom zápase so Želiezovcami, ktoré
napokon súťaž i vyhrali. Potom nasledovali ďalších šesť zápasov bez
prehry a prišiel jediný nevydarený
zápas, vlastne len polčas s favori-

tom súťaže, s Levicami. V poslednom zápase súťažného ročníka
však naši chlapci ukázali, že futbal
hrať vedia a vo veľmi dobrom zápase v Čajkove remizovali.
Jarná časť súťaže našim vyšla
nad očakávanie. Mužstvo bolo veľmi
dobre poskladané. V bránke nás neraz podržal Milan Ridzoň, v obrane
Roman Gaži a Stano Benčať. V zálohe hru usmerňoval Vlado Holka
spolu s našimi najlepšími strelcami
Milošom Ďurovičom, Mišom Koláčekom i Štefanom Vígom, ktorí strelili
po 9 gólov. Výbor TJ sa chce ale
poďakovať za predvádzané výkony
úplne všetkým hráčom. Myslíme si,
že predovšetkým za výkony v jarnej
časti môžu byť na seba právom hrdí.

Na záver mi dovoľte, aby som sa
poďakoval i vám, verní fanúšikovia.
Aj vďaka vám chlapci hrali a bojovali
zo všetkých síl. Nielen na domácom,
ale najmä na súperových ihriskách
bola vaša pomoc fantastická a celá
kabína vám veľmi pekne ďakuje.
Skončil sa jeden futbalový ročník, o pár dní však už začne ďalší.
Výbor TJ pre vás pripravuje na 19.
júla futbalový turnaj za účasti mužstiev z Novej Bane, Tlmáč a Levíc.
Pevne veríme, že nielen na tento
turnaj, ale na celú nasledujúcu sezónu sa kolektív našich chlapcov
pripraví zodpovedne a bude nám
vo všetkých zápasoch pripravovať
len príjemné športové zážitky.
Dušan Mráz






Pohár starostu zaslúžene zostal domácim
TJ
Lokomotíva
Kozárovce
a Obecný úrad Kozárovce usporiadali v nedeľu, 19.júna popoludní
futbalový turnaj O pohár starostu
obce. Domáci futbalisti sa v ňom
stretli s mužstvami TJ Nová Baňa,
FKM Tlmače a Slovan Levice.
Diváci zaplnili vynovené priestory ihriska. Pravidelní návštevníci
si ihneď všimli zmeny, cudzí zasa

pochvalne ohodnotili, že máme
jedno z najkrajších ihrísk v okolí.
Bol to pekný pocit pre všetkých,
ktorí akokoľvek prispeli k tejto
zmene.
S napätím sme však všetci
čakali ako sa našim bude dariť
v mužstvami takých zvučných
mien. Ba, veru sme aj vyslovili kacírsku myšlienku, že sme si mali
pozvať také mužstvá, kde by sme
mali väčšiu šancu vyhrať.
Už prvý zápas s Tlmačami nás
však vyviedol z omylu. Naši nás
potešili vynikajúcou hrou, napokon výsledok hovoril za všetko.
Vyhrali sme 3:1. (Kozárovce-Ďurovič, Koláček, Švolik L., Tlmače
– Spasič)
Zápas TJ Nová Baňa - Slovan

• Úspešným kopom na malú bránku vyhral šampanské (pre ocina)
Martin Kabát.

Levice vyhrala Nová Baňa
2:1 (N. Baňa – Bielik I.,Pecho, Levice – Špaňo)
Zápas o tretie miesto zohrali Levice s Tlmačami. Po
prvom polčase bez jediného
góla, napokon dosť bezzubý
zápas vyhrali Tlmače gólom
Titurusa.
Najväčšiu pozornosť pútal
samozrejme posledný zápas
popoludnia a síce ﬁnále medzi TJ Kozárovce a TJ Nová
Baňa. Už prvý polčas ukázal prevahu domácich, keď
gólmi L. Švolika a Benčaťa
viedli 2:0, v druhom polčase
• Najlepší hráč turnaja Miroslav Graus.
síce P. Bielik znížil na 2:1,
ale napokon domáci Koláček
kov, ktorí mali možnosť súťažiť
upravil víťazstvo na 3:1. A radosť
v dvojiciach o úspešnú strelu na
zaplavila celá
zmenšenú bránku a získať fľašu
tribúnu. Pohár
šampanského. Pre divákov i hrázostáva doma!
čov bolo pripravené bohaté občerO ž i v e stvenie.
ním
turbaja
Výsledky turnaja: 1.TJ Kozárovboli i penalty
ce, 2. TJ Nová Baňa, 3.FKM Tlmavšetkých družče a 4. Slovan Levice.
stiev, i keď
Najlepší hráč turnaja – Miroslav
neovplyvnili
Graus, najlepší brankár – Milan
výsledok, poRidzoň, nalepší strelci Lukáš
tešili divákov
Švolik a Michal Koláček. Všetci
i hráčov. Nez Kozároviec.
zabudlo
sa
Vyhrali sme vlastne všetci, lebo
ani na divásme prežili príjemné popoludnie, v peknom
prostredí, stretli
sme sa možno
po dlhom čase
s priateľmi, muži,
ženy, deti, celé
rodiny. A tak sa
plán organizátorov naplnil do posledného bodu.
M. Nemčeková
Snímky: autorka
a Ladislav Mereš

Pre nádejných futbalistov
Výbor TJ Lokomotíva Kozárovce zorganizoval od 20. júla 2009 týždenný kemp mladých, nádejných futbalistov. Do tohto zaujímavého
projektu sa prihlásilo 12 chlapcov. Pod odborným vedením Mgr. R. Demiana, Mgr. Jozefa Majera, Štefana Víga a Lukáša Švolika sa nádejní
futbalisti celý týždeň zaúčali do tajov tohto krásneho športu. Tréneri im
pripravili množstvo zaujímavých cvikov, ukázali im rôzne kombinácie,
veľa parádnych fínt, neustále „pilovali“ strely na brány. Chlapci boli s celým týždňom veľmi spokojní, my zasa veríme, že v ďalšom - možno budúcom roku sa prihlási ešte viac ďalších, talentovaných futbalistov. D.M.
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