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Slovo na úvod
Od okamihu, kedy sme vstúpili
do roku 2010 ubehlo dva a pol
mesiaca. Pomaly zabúdame na
novoročné želania, ak sme si
vôbec nejaké dali a s úžasom
zisťujeme, že čas letí ešte rýchlejšie ako vlani. Podľa kalendára
by mala vo dverách už stáť jar
a my by sme mali vybehnúť do
viníc, záhrad a predzáhrad, aby
to tam čoskoro rozkvitlo a neskôr
prinieslo plody našej práce. Ale
zdá sa, že tohtoročná zima bola
nielen najbohatšia a najchladnejšia za posledné roky, ale je taká
tvrdohlavá, že ignoruje kalendár
a naše plány. Nie a nie sa pobaliť a odísť. Na druhej strane, nám
v redakcii to vyhovuje, prinášame informácie a fotograﬁe zo
zimného obdobia a tak sme ešte
stále v obraze.
V dnešnom čísle Kozárovských novín najväčší priestor
dostávajú naše deti z materskej
i základnej školy. Ich bohatá
činnosť a veľmi dobré výsledky
v súťažiach a rôznych projektoch
potvrdzujú, že nám rastú talentovaní následníci. Veľmi pekne sa
nám predstavuje aj pastoračné
centrum, ktoré ponúka zmysluplné vyžitie detí a mládeže v našej
obci.
Už tradične prinášame zaujímavé kapitolky z histórie Kozároviec. Titulkom – Kto si neváži svoju minulosť, nezaslúži
si prítomnosť a nemá právo na
budúcnosť – chceme zdôrazniť,
že naše noviny chcú naplniť túto
pravdu a rozširovať vedomosti
z našej histórie. Našťastie, od
ostatných obcí, ktoré by radi mapovali svoju históriu i prítomnosť,
ale chýbajú im zanietení a erudovaní autori, my v Kozárovciach
máme takých viac.
Čaká nás na kultúrne podujatia
veľmi bohaté obdobie, aj o tom
sa dozviete v našich novinách.
Prežime ich spolu. O tom, ako
sa organizátorom podarilo naplniť svoje plány prinesieme informácie v budúcom čísle.
M. Nemčeková
šéfredaktorka

• Tohtoročnú zimu so snehom si deti riadne vychutnávali.

Ukončenie stavby už na jeseň
Z bývalej základnej školy v centre
obce sa buduje moderné polyfunkčné centrum. Priestory na prízemí
zostanú vo vlastníctve obce a budú určené na prenájom obchodom
a službám. V časti budovy smerom
k Námestiu padlých nájde priestor

reštaurácia s terasou. Na dvoch
nadzemných podlažiach
bude
dvadsať bytov, na ktoré už netrpezlivo čakajú záujemcovia nielen
z Kozároviec. Podľa predbežných
správ o postupe prác je predpoklad, že stavba bude ukončená na

• Snímka J. Bedeja zachytáva objekt v prvom marcovom týždni.

jeseň, čo by bolo výrazne v predstihu. Do konca roka by teda majitelia nových bytov mali zvýšiť počet
obyvateľov obce a znížiť vekový
priemer obyvateľstva.

Echorádio
opäť u nás
Verejná nahrávka zábavnej relácie Slovenského rozhlasu – Echorádio s hudobnými hosťami Dominikou Starou - speváčkou zo
Superstar a známym spevákom
Ottom Kollmannom sa uskutoční v Dome Kultúry Kozárovce 19.
apríla 2010. Herecké obsadenie
bude tiež mimoriadne atraktívne,
preto sa tešíme na stretnutie v zaplnenej sále. Predpredaj vstupeniek
začne v apríli na obecnom úrade.






Darujte krv v Kozárovciach!
Národná transfúzna služba pracovisko Nitra pozýva všetkých občanov na mobilný odber krvi, ktorý
sa uskutoční v našej obci 30. marca 2010 v čase od 8.00 do 11.00
hod. v priestoroch obecného úradu. Darovať krv môže každý občan
vo veku od 18 do 60 rokov – ženy
a do 65 rokov – muži, ktorý sa cíti
byť zdravý. Na odber je potrebné
so sebou priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca. Pred odberom sa odporúčajú ľahké raňajky a dostatočné množstvo tekutín.
Vítaní sú aj prvodarcovia.
Odber bude prebiehať nasledovne:
• Vyplní sa dotazník.

• Lekár vám poradí v prípade, ak
nie ste si istý či môžete darovať
krv.
• Odoberie sa vám vzorka na
rýchle vyšetrenie.
• Pokiaľ sú výsledky v norme,
prebehne odber približne 400
ml krvi do sterilných odberových
vakov.
V mene tých, ktorým vaša krv
pomôže na ceste k uzdraveniu
vám ďakujú pracovníci Národnej
transfúznej služby v Nitre.
Niekoľko informácií z NTS SR
Nitra:
NTS SR pracovisko NITRA,
Špitálska 6, 949 01 NITRA,
tel. 037/6545 517, 037/6522 085 - 6

Dobré rady pre tých, ktorí
sa rozhodli darovať krv
PRINIESŤ
• kartu poistenca
• prvodarci: občiansky preukaz, ostatní: preukaz darcu
DODRŽAŤ
• pitný režim (večer a ráno pred odberom piť veľa tekutín: minerálka, čaj,
ovocné šťavy)
• netreba byť nalačno, možno jesť diétne jedlo, pečivo, ovocie, zeleninu
DAROVAŤ MỘŽE KAŽDÝ, KTO
• má od 18 do 65 rokov nad 50 kg váhy
• dlhodobo neužíva lieky, je 4 týždne po doužívaní antibiotík
• je 2 týždne bez hnačky a horúčky
• nemá herpes, nezahojené rany
• nie je prechladnutý, nemá bolesť hrdla
• pol roka nebol operovaný, tetovaný, nepodstúpil akupunktúru, nemá
resekovaný žalúdok
• kto v čase odberu nemá prejav alergie a nie je na ňu liečený
• je 48 hodín po očkovaní
• nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou
• nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok
• nemá menzes, nedojčí a nie je gravídny
• je pol roka po pôrode alebo ukončení tehotenstva
VÝHODY:
• pred odberom sa darcovi urobí prehliadka s kompletným krvným obrazom
• darcovia znášajú lepšie väčšie straty krvi
• darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu

Káblová televízia
v Kozárovciach je pripravená
Digitalizácia vysielania na Slovensku sa uskutoční postupne, do
roku 2012 bude súčasné pozemské analógové televízne vysielanie
nahradené pozemským digitálnym
televíznym vysielaním. Prechod
na televízne vysielanie v systéme DVB-T sa netýka celoplošne
všetkých slovenských domácností, ale iba tých, ktoré prijímajú televízny signál buď individuálnymi
anténami, alebo kolektívne cez
spoločné televízne antény (STA).
Obyvateľov našej obce sa tento
problém nedotkne, pretože na ich
doterajšom spôsobe príjmu signálu

sa nič nezmení nakoľko náš rozvod káblovej televízie sa na tento
prechod postupnými investíciami
už 2 roky pripravuje a prebudováva. V rámci posledných úprav
na skvalitnenie príjmu vo vašich
TV príjmačoch sa chystá prechod
na digitálne vysielanie programov
Markíza a STV 2, ktoré sú posledné príjmané klasickou anténou,
čiže analógovo. Po týchto úpravách sa budeme snažiť v rámci ﬁnančných možností rozšíriť ponuku
programov takým spôsobom ,ktorý
nespôsobí zvýšenie poplatkov za
káblovú televíziu.

Poďakovanie za pomoc
Starosta obce Ing. J. Majer odovzdal 4. februára 2010 Ďakovný list
Ing. Jurajovi Juricovi, levickému
riaditeľovi Správy povodia dolného
Hrona a dolného Ipľa, SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO
PODNIKU, š.p. za ústretový prístup
a aktívnu pomoc kolektívu pracovníkov pod jeho vedením pri zvládaní povodňového ohrozenia v januári

a decembri minulého roku.
Zároveň sa rozbehla príprava protipovodňových opatrení na
ochranu obce Kozárovce u projektantov Odštepného závodu Banská
Bystrica, SVP š.p., ktorá bude pokračovať v marci pripomienkovaním
projektov a veríme, že aj fyzickou
realizáciou opatrení už počas letných mesiacov aktuálneho roka.

Plán kultúrnych akcií
Na pôde obecného úradu sa 28. februára stretli vedúci folklórnych
súborov, zástupcovia divadelníkov, spoločenských organizácií, základnej školy, farského úradu a pastoračného centra. Cieľom stretnutia bolo zostavenie plánu kultúrnych akcií v nastávajúcom roku, ako
aj konzultácia požiadaviek jednotlivých súborov a organizácií na podporu zo strany obce.
Na úvod stretnutia starosta obce nás čaká ďalší ročník Memoriálu
informoval o možnostiach poskytoMárie Švolikovej a po ňom okrúhle
vania dotácií na rozvoj kultúrnych
výročia oslávia členovia Praslice,
a spoločenských aktivít zo strany Vretienka, Konopy a Matičiara. No
obce. V druhej časti stretnutia sa
a samozrejme chystajú sa aj nejahovorilo o pripravovanom pláne
ké prekvapenia, ktoré nás všetkých
kultúrnych podujatí v roku 2010.
určite potešia. Držme všetkým
Zároveň sa zúčastnení dohodli na
organizátorom palce, aby im nič
marcovom stretnutí, kedy súbory
nenarušilo prípravy.
M.Ch.
a organizácie predložia už rozpracované návrhy podujatí.
Ale už z predbežného plánu akcií vidieť, že sa máme na čo tešiť.
V marci na festival ochotníckeho diNa poslednom rokovaní obecvadla Kozárovský Hronfest, v apríli
ného zastupiteľstva bola prerokona ďalšiu verejnú nahrávku zábavvaná a schválená zmluva medzi
nej relácie Slovenského rozhlasu
obcou a spoločnosťou T-mobil,
Echorádio, v máji na Deň matiek,
na základe ktorej si spoločnosť
v júni na športový deň detí na futT-mobil prenajíma na dobu desať
balovom ihrisku a oﬁciálne otvorokov časť strechy na dome kultúrenie Izby starých materí, termín
ry, kde umiestni stanicu. Doteraz
Kozárovského jarmoku závisí ešte
tam mala svoj priestor prenajatý
od postupu prác na rekonštrukcii
spoločnosť Orange. Na základe
centrálnej zóny v obci, v septembri
uzatvorenej zmluvy získa obec

Už aj T-mobil

OZNAM

Obec Kozárovce oznamuje občanom, že 6. 4. 2010 začne zber vyradených elektrospotrebičov, ktoré
môžu priniesť na obecný úrad do
14. apríla. V tomto termíne bude
prebiehať aj zber pneumatík, ktoré
môžu občania nosiť pri Požiarnu
zbrojnicu až do 21. apríla.

ročne do svojho rozpočtu takmer
2900 €.

Kedy do knižnice?

Obecná knižnica má od 2. februára zmenené otváracie hodiny.
Čitateľom poskytuje svoje služby
vo štvrtok 14.00-17.00 a v piatok
10.00-15.00.






Odišiel čestný občan Gustáv Kontra
Osobnosť Gustáva Kontru bola hlboko v srdciach a spomienkach mnohých Kozárovčanov dávno predtým ako mu obec udelila čestné občianstvo.
Tí skôr narodení ho osobne poznali z obdobia jeho
pôsobenia v našej obci. Celých
šestnásť rokov (1934 - 1950)
tu pracoval ako štátny notár.
Okrem toho mal dôležitú funkciu ohňodozorcu t.j. šéfa hasičov a v roku 1936 založil v obci
dobrovoľný hasičský zbor. Tak
ako on nezabudol na Kozárovce, ani Kozárovčania nezabudli
na neho. Pri príležitosti jeho
krásnych 100. narodenín v júni
2007 nechýbal medzi gratulantmi ani zástupca našej obce
a v 14. novembra 2007 mu
bolo udelené čestné občianstvo obce Kozárovce. Obecné
zastupiteľstvo vo svojom schvaľovacom uznesení
zdôraznilo jeho zásluhy za rozvoj obce v rokoch
1934 - 1950, hrdinské a vlastenecké postoje vo
vojnových rokoch ako i založenie obecného hasičského zboru.
Na sklonku roka 2007 svojim „spoluobčanom“
Gustáv Kontra poslal poďakovanie za ocenenie

a vlastnoručne napísal vianočný pozdrav s úprimným želaním šťastných Vianoc a do nového roku
veľa úspechov, ktorý bol uverejnený aj v Kozárovských novinách.
Po dovŕšení úctyhodného
100. jubilea svojho narodenia
prežil G. Kontra v kruhu svojich najbližších ešte takmer dva
roky. Pán života a smrti si ho
povolal 30. novembra vo veku
102 rokov, 5 mesiacov a 15
dní.
Na poslednej ceste sa
s ním lúčili dcéra Eva, syn Miloš s manželkou, sedem vnukov, štyria pravnuci, smútiaca
rodina a priatelia. Pri rozlúčke
s ním sa hovorilo o jeho aktívnom živote veriaceho človeka,
spomínali sa roky, kedy hral na
organe v kostole a pôsobil v Žiline ako presbyter.
Hlboko v mysliach zúčastnených zostala veta o jeho osobnom životnom kréde, ktorým bolo nezávidieť. Možno to je tajomstvo jeho osobnosti a odkaz pre všetkých, ktorí ho poznali.
Česť jeho pamiatke!
M.N.

ˇ
Spolocenská
rubrika

Narodili sa
Filip Belis,
syn Evy a Petra
Tobias Trnkus,
syn Daniely Pustaiovej
a Vladimíra Trnkusa
Zina Sitárová,
dcéra Moniky a Ivana
Mathis Fischlin,
syn Márie Vajdovej Fischlin
a Rogera Fischlin
Matej Matejov,
syn Evy Hosťoveckej
a Milana Matejova
Andrej Kabina,
syn Žanety a Gabriela
Hanka Havranová,
dcéra Lucie a Branislava

Opustili nás

Mária Kuníková,
vo veku 84 rokov
Ing. Daniel Ďurovič,
vo veku 47 rokov
Vincent Kašuba,
vo veku 69 rokov
• Snímka J. Bedeja zachytáva zasnežený pohľad na miestny kostol.

„Openning“ duchovno-športové popoludnie pre deti a mládež
Pastoračné centrum v Kozárovciach v spolupráci s kresťanskou športovou organizáciou Athletes in Action zorganizovalo dňa 20. februára 2010 duchovno-športové popoludnie pre deti a mládež, ktoré prebiehalo v priestoroch oboch
telocviční miestnej Základnej školy. Deti a mládež tak mali
možnosť zapojiť sa do rozličných hier a športových aktivít,
ktoré boli vhodne rozdelené podľa veku zúčastnených.
Okrem tradičných športov
(florbal, vybíjaná..) iste zaujali
aj netradičné športy ako napr.
„lacrosse“, príp. rozličné hry
pre menšie deti, pri ktorých sa
používal tzv. „parašut“ (farebná plachta podobná padáku).

Samotnému športovému popoludniu predchádzalo stretnutie
animátorov pastoračného centra s členmi Athletes in Action
v piatok večer (19.2.) na fare
a v sobotu dopoludnia (20.2.)
vo veľkej telocvični ZŠ. Cieľom

tohto stretnutia bolo, okrem prípravy športového popoludnia,
odovzdanie skúseností z práce
s deťmi a mládežou, predstavenie niektorých nových hier
a aktivít, ktoré sa pri tom môžu
využiť, a tiež oboznámenie sa
s tým, ako možno takéto stretnutia využiť aj na evanjelizačné
ciele.
Na záver celého programu
animátori PC s členmi AiA zhodnotili priebeh tejto už druhej akcie podobného typu (prvá bola
v jarných mesiacoch r. 2009

v rámci prípravy birmovancov
k prijatiu sviatosti birmovania)
z čoho prirodzene vzniklo niekoľko nových impulzov do budúcnosti. V každom prípade je
snaha opakovať podobné stretnutia (snáď aj formou nejakých
letných táborov), pretože radosť detí a mladých (dokonca aj
niektorých prítomných rodičov)
z toho posledného je k tomu dostatočným dôvodom.
Fotografie z bohatého archívu pastoračného centra nájdete
na 4. strane.
PC






• Tvorivé dielne.

Z činnosti pastoračného centra

• Výlet do okolia.

• Mikuláš.

• V klubovni.

• Vo farskej záhrade.

• V prírode.

• Lyžovačka.
• Le parkoure.

• Šport.

• Živý betlehem.

• Dobrá novina.






Folklórna skupina Praslica v roku 2009
Pri
hodnotení
činnosti
folklórnej skupiny Praslica za
uplynulý rok som na jej výsledky právom hrdá. Vystúpenia,
ktoré sme absolvovali, boli
významné tým, že sa väčšinou
týkali krajských a celoslovenských podujatí, kde sme získali
tie najvyššie ocenenia.
PREHĽAD VYSTÚPENÍ:
14. februára 2009 - Regionálna súťaž Nositelia tradícií. Získali
sme prvé miesto a s pásmom
Zimné večery postúpili do krajského kola.
21. februára 2009 - Krajská
súťaž Nositelia tradícií, ktorá sa
konala v Jarku pri Nitre. Praslica
vyhrala aj túto súťaž a postúpila
do celoslovenského kola.
23. - 24. mája 2009 - Najväčší
úspech sme zožali v Liptovskom
Mikuláši, kde prebiehala celoslovenská súťaž Nositelia tradícií.
Praslici bol ako víťaznej skupine
udelený hrdý titul Laureát celoslovenskej súťaže. Celkovo súťažilo 14 kolektívov z postupujúcich
krajských kôl.
5. - 6. júna 2009 - Na základe výberu Krajského osvetové
strediska v Nitre sme boli zaradení do programu Medzinárodného folklórneho festivalu Vyšehradskej 4, ktoré sa uskutočnilo
v meste Tlmače a Levice. Toto
podujatie sa konalo výberom súborov zastupujúcich Slovensko,
Česko, Maďarsko a Poľsko. Srdečnú atmosféru sme na záver
spečatili spevmi a tancom so súborom z Poľska.
4. - 5. júla 2009 - Ako víťazná
skupina z Liptovského Mikuláša,
sme boli vybraní do programu vo
Východnej pod názvom Nositelia
tradícií. Do výberu bolo zaradených sedem folklórnych kolektívov. Vystúpenie zaznamenala aj
Slovenská televízia.
8. augusta 2009 - Veľmi úspešné bolo aj vystúpenie v Očovej,
ktoré sme prijali na pozvanie
obce Očová a súboru Očovan.
Nezabudnuteľný moment bol aj
ten, keď po ukončení nášho vystúpenia prišiel medzi nás do zákulisia aj pán prezident SR Ivan

Gašparovič. Osobne nás pozdravil
a zablahoželal nám k dosiahnutým
úspechom. Bol totiž čestným hosťom folklórneho podujatia.
13. septembra 2009 - Významné bolo pre nás aj účinkovanie na
prehliadke spevákov Memoriál
Márie Švolikovej. Okrem dievčat
z Praslice spievali aj naše sólistky
Renatka Majerová a Janka Slížiková s 5-ročnou dcérkou Soničkou.
12. decembra 2009 - Záverom
konca roka 2009 sme účinkovali
v programe Vianoce na hrade v Leviciach na požiadanie Regionálneho osvetového strediska Levice.
13. decembra 2009 - K našej

úplnej spokojnosti koncom roka
prispel aj fakt, že Slovenská televízia odvysielala záznam z vystúpenia programu vo Východnej,
v ktorom sme účinkovali 4. júla
2009. Nebol to však jediný televízny záznam. Dňa 19. decembra
2009 televízia odvysielala reprízu
z roku 2000, časť Sadenie májov
a Tance z Kozároviec.
Okrem toho boli v priebehu roka
v Slovenskom rozhlase odvysielané štyri reprízy z Klenotnice ľudovej hudby.
Nezabudli sme ani na sústredenie členov, kde sme sa dvojdňovým
nácvikom zdokonaľovali v tancoch

a spevoch z našej obce.
Taktiež bola pre nás vítaná aj
akcia Varenie guláša, venovaná
nielen členom, ale aj rodinným
príslušníkom, kde sme v pohode
upevňovali celorodinné vzťahy.
Taká je naša bilancia uplynulého
roka. Sme na ňu hrdí a tešíme sa
na rok 2010, v ktorom si pripomenieme 45. výročie nášho vzniku.
Záverom chcem týmto poďakovať všetkým členom Praslice za
vzornú reprezentáciu folklórnej
skupiny, ako aj obce a popriať im
všetko dobré v roku 2010.
Mária Ďurovičová
vedúca FSk Praslica

Súbory bilancovali
Folklórna skupina KONOPA
a mužská spevácka skupina
MATIČIAR sa 16. januára 2010
spoločne stretli v MOTORESTE
STOP na spoločnom posedení.
Cieľom bolo zhodnotiť vlaňajší
rok a oboznámiť členov s plánmi na tento rok. A veru bolo čo
hodnotiť. Súbory spoločne
účinkovali na
rôznych podujatiach v obci,
aj mimo nej.
Medzi významné podujatia patrí vys-

túpenie v Sládkovičove, v máji
v kostole, v Zlatých Moravciach,
v Svodove, na Tekovských slávnostiach, v Maďarsku, už tradične na Myjave, v Bratislave
na dni UĽUV, v Orovnici, v Nitre
na Vinobraní a na 30. výročí

ľudovej
hudby
PONITRAN. (To
je len niekoľko
vystúpení, ktoré
sme chceli spomenúť).
Okrem množstva vystúpení
nezabudli zablahoželať svojim
jubilantom, ktorí
oslávili okrúhle
jubileá. A našli si čas aj na relax
pre seba na termálnom kúpalisku v Bešeňovej. Keďže v tomto
roku ich čakajú oslavy výročia,
tak sa zaoberali aj plánmi na
tento rok.
M. Orovnická






pomenuli aj „DEŇ
JABLKA“. Každé dieťa si prinieslo svoje
„najkrajšie jablko“ do
MŠ, deti zhotovovali
papierové jablká, zdobili jabĺčka,
modelovali, no a samozrejme sme
si na jabĺčkach aj pochutnali.

Materská škola sa predstavuje
Základnými dokumentmi upravujúcimi našu výchovno-vzdelávaciu
prácu s deťmi je Školský vzdelávací program „DROBČEK“, Metodická príručka Nadácie školy dokorán „KROK ZA KROKOM“, projektom
ADAMKO HRAVO – ZDRAVO oboznamujeme deti so zásadami zdravého života. Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, ľudové tradície, telovýchovné aktivity.
Aj v tomto školskom roku bude
pre deti, ich zákonných zástupcov
i pedagogických zamestnancov zabezpečené odborné poradenstvo
špeciálno-pedagogické, logopedické.

Krúžková činnosť pre deti:
• oboznamovanie s anglickým jazykom
• folklórny krúžok
• počítačový krúžok – výukové CD,
ktoré realizujeme priebežne v EA.
V posledných dňoch všade vládne
zima, ani sme sa nenazdali a máme
za sebou dni, týždne a mesiace, ktoré sme spoločne prežili v našej materskej škole. Na niektoré dni nám
zostali už iba pekné spomienky, preto sa o ne chceme podeliť aj s vami.
Spomeniete si ešte, čo všetko sme
spolu od septembra zažili?

pre svoj rast nevyhnutne potrebujú.
„Jeseň pani bohatá...“ - spieva sa v pesničke, ktorú si zaiste
pospevujú deti v každej materskej
škole v podjesenný čas. Taká bohatá bola nielen rozmanitosť jesennej
prírody, ale aj nejeden nevšedný
zážitok spojený s týmto ročným
obdobím v našom predškolskom
zariadení. Vždy, keď sa ohlási jeseň a listy opadávajú zo stromov, aj
našu materskú školu „Pani Jeseň“
zahalí do krásnych farieb jesene.
Učíme deti básničky, pesničky, počas pobytu vonku zbierame s deťmi
šípky, orechy, gaštany a rôzne dru-

„Jeseň je krásna, jeseň je dar ...
jeseň symbolizuje plynutie času
života...“ Mesiac tolerancie – úcty k
starším si každoročne pripomíname
aj tým, že si deti pozývajú svojich
starých rodičov do materskej školy,
aby im prejavili svoju lásku a vďaku
za starostlivosť a opateru, ktorou
ich zahŕňajú
v podobe kytičky uvitej z
piesní, básní, scénok,
tančekov. Aj
tohtoročné
stretnutie v
MŠ bolo slávnostné - s
programom,

sme uprednostňovali hlavne pobyt
na čerstvom vzduchu na našom
dvore alebo na pekných vychádzkach. Deti na dvore hrabali lístie,
poznávali stromy, kríky, pozorovali
meniace sa farby v prírode, otužovali sa. V triedach sa deti tiež nenudili. Pani učiteľky pripravili deťom
zaujímavé činnosti ako odtláčanie
farieb na papier, výroba šarkanov,
výroba jesenných listov rôznymi
výtvarnými technikami alebo iných
hier na zvieratká z lesa.

SEPTEMBER - mesiac, kedy sa
pre všetky školopovinné deti začína nový školský rok. September je
však významný aj pre deti z materskej školy. Stávajú sa staršími a
postupujú o úroveň vyššie do novej
triedy, kde na nich čaká nielen nové
prostredie, hračky, pani učiteľky,

v ktorom nechýbalo ani malé pohostenie. Deti chceli ukázať, čo všetko
vedia, aké sú šikovné a pochváliť
sa starým rodičom i svojou škôlkou,
prostredím, kde trávia väčšinu svojho času. Veru, v očiach mnohých sa
zaleskli i slzy dojatia pri pohľade na
svoje vnúčatá, ktoré ich pozdravili
milým programom a vrúcnym prianím
zdravia.
ale často pribudnú i noví kamaráti,
je to mesiac zmien, zvykania si na
prostredie. Len čo sa u nás udomácnili aj naši najmladší, najmenší
škôlkári, roztočili sme svorne pestrý
jesenný kolotoč hier a činností, aby
sa tešili na každý deň v škôlke, ktoré súviseli a nadväzovali na aktuálne témy v našej výchovno – vzdelávacej práci s deťmi.
Vychovávať dieťa nie je ľahké,
predovšetkým musíme využívať
vrodené povahové črty dieťaťa a
jeho temperament, kladné stránky
podporovať a záporné tlmiť. Naša
materská škola venuje každému
dieťaťu primeranú pozornosť a
úprimnú lásku, deti sa vyvíjajú v
harmonickom prostredí, v radostnej
atmosfére, kde je rešpektovaná individualita a osobnosť dieťaťa, ktoré

ktoré im každé popoludnie spríjemňujú chvíle odpočinku na lehátkach.
V „škôlkárskej malej knižnici“ sa
deti menia na Snehulienky, Jankov
a Marienky, princov, čarodejnice.
Vedia sa nielen vcítiť do čarovného rozprávkového sveta, ale pestujeme u nich aj vzťah ku knihám,
k šetrnému zaobchádzaniu pri ich
prezeraní. Medzi obľúbené aktivity
patria divadielka, ktoré im hrajú pani
učiteľky, ale i herci v MŠ – príbeh
„O neposlušnom synovi“, do ktorého boli aktívne zapájané aj deti.
Jeseň ubehla aj u nás v materskej škole rýchlo, ale stihli sme počas toho krásneho obdobia dosť.
Keďže bolo krásne počasie, tak

hy prírodnín, ktoré triedime a využívame v edukačných aktivitách.
Jeseň patrila „Šarkaniáde“, deti
s pani učiteľkami vyrábali šarkanov,
ktoré nám zdobili triedy, jesennou
úlohou pre rodičov boli „Tekvicové
strašidielka“, ktoré zhotovili spolu so svojimi deťmi doma. Rodičia
a deti vyrobili krásne jesenné dekorácie, ktoré nám v jesenných dňoch
zdobili vchod v našej materskej
škole a musíme uznať, že tvorivosť
a fantázia našich rodičov je veľmi
bohatá. Na záver sme si s deťmi
pripravili „tekvicové“ dopoludnie,
plné súťaží, zábavy a odmien za ich
usilovnú prácu. Nezabudli sme ani
na zdravú výživu, rodičia nám každý deň prinášali ovocie zo záhrady,
najviac nám chutili jabĺčka a tak
sme si v našej materskej škole pri-

„Ak chceš stále zdravý byť...“
– slová našej obľúbenej piesne,
na ktorú si radi zacvičíme v našej
telocvični, ale predovšetkým v novej telocvični základnej školy, ktorú
pravidelne využívame na cvičenie
s deťmi, rôzne pohybové a športové
aktivity, ale aj v prípade nepriaznivého počasia, kedy nemôžeme ísť
s deťmi von. Deti si precvičujú svoju
obratnosť, šikovnosť pri prekonávaní rôznych prekážok, lezení po
rebrinách, preliezaní „strachovým
vrecom“, prevádzaní akrobacií na žinenkách i pri súťažiach, z čoho majú
deti neopísateľnú radosť a zábavu.
O tom, že všetky deti (a nielen ony) majú rady rozprávky, netreba vôbec pochybovať.
S rozprávkami, príbehmi, rečňovankami a uspávankami sa deti
oboznamujú prostredníctvom kníh,

„Pred oknom, za oknom stojí
Mikuláš, čože to deduško v tom
košíčku máš....“ Tak ako každý
rok, aj teraz sme nedočkavo čakali
na Mikuláša. Deti, už niekoľko dní
pri spomienke na vzácnu návštevu, radostne poskakovali. Bodaj
by nie, veď Mikuláš má v detskom
srdci svoje špeciálne miesto. Všetci
sme boli celý rok veľmi dobrí, takže
nebol najmenší dôvod myslieť si, že
nepríde. Odrazu sme začuli zvončeky a pieseň, ktorá nám oznamovala príchod Mikuláša. Deťom
sa v očiach roztancovali radostné
iskričky a na tvárach sa im objavil
milý detský úsmev. Odrazu vstúpil
do dverí on. Červený odev, biela
brada, milý úsmev na tvári, veľká
červená čiapka a kôš plný prekvapení. Deti tohto milého deduška
hneď spoznali. „Mikuláš!“ Spočiatku sa niektoré deti báli, hlavne tie
mladšie, ktoré videli Mikuláša po
prvýkrát, no neskôr sa s ním všetci
spoznali a obľúbili si ho. Obdarovali
sme ho peknými básničkami, pesničkami a v jeho očiach sa objavila spokojnosť. Keď si unavený po
dlhej ceste sadol, začal sa s nami
rozprávať. No, ale v tom nám zvuk(Pokračovanie na 7 . str.)






Materská škola sa predstavuje
(Dokončenie zo 6. str.)
piesne oznámil príchod čerta, odrazu vstúpil do dverí a usmiate tváričky detí sa zmenili, deti mali strach,
preto Mikuláš zavolal čerta k sebe,
aby sa deti nebáli. A potom už prišla chvíľa, na ktorú sme všetci čakali, Mikuláš siahol po svojom koši
a začal rozdeľovať odmeny. Deti sa
potešili, keď im do rúk vložil balíček
plný sladkých
dobrôt, ich srdcia
hrial pocit radosti
a ani jedno z nich
nebolo sklamané.
Na tvári všetkých
detí sa objavil
úsmev, Mikuláš
si s nami zatancoval, pridal sa
aj čert, no potom
sa museli s nami
rozlúčiť, pretože
ich čakali ďalšie
deti.
Po mikulášskom popoludní
nasledovalo to
najkrajšie
obdobie v roku – Vianoce, aj naše
deti aktívne prežívali prípravy na
Vianoce, pripravovali sme vystúpenie pod názvom „Tešíme sa na
Vianoce“, ktoré sa však z dôvodu
vysokej chorobnosti detí neuskutočnilo a preto sme si darčeky pod
stromčekom našli po prázdninách,
deti mali radosť pri hľadaní a rozbaľovaní darčekov.
Po prázdninách sme sa
opäť stretli v našej materskej škole, vymýšľali sme
pre deti nové zaujímavé
aktivity. Naši predškoláci
sa začali pripravovať na
zápis do školy, spoločne
sme vypĺňali testy školskej zrelosti, ktoré sme
poslali na posúdenie do
CPPPaP v Leviciach.
Koncom januára sa zobudila
Perinbabka a potešila nás výdatnou snehovou nádielkou. Pobyt
vonku sme tak mohli využívať na
zimné sezónne činnosti, z ktorých
mali deti veľkú radosť, stavali sme
snehuliakov, guľovali sa, robili stopy do snehu, no najväčšiu radosť
a zážitok mali zo spoločnej sánkovačky. Deti si priniesli do materskej školy sánky a spolu s pani
učiteľkami a tetou Aničkou sme sa
vybrali sánkovať. Modrá obloha,
slnko a trblietajúci sa sneh. Čo viac
sme si mohli priať? Stačilo teplo sa
obliecť, zobrať sánky, klzáky a neďaleký kopec v blízkosti materskej
školy ožil detským džavotom.
Stalo sa dobrým zvykom, že do
našej základnej školy - medzi prvákov - zavítajú najstaršie deti z našej materskej školy, aby sa bližšie

zoznámili so školským prostredím
a s prácou na vyučovaní, prváci
a pani učiteľka ich privítali piesňou,
no a na chvíľu sa z našich predškolákov stali prváci. Predviedli svoju pripravenosť na vstup do prvej
triedy, počítali, porovnávali čísla,
vyskúšali si písanie na tabuľu, zapisovali písmenká, ktoré už poznajú,
určovali farby a geometrické tvary.

v podobe karnevalových masiek a tak sa aj pani učiteľky
zmenili na rozprávkové postavičky. A ktorá maska bola
najkrajšia? Všetky boli krásne
vyhodnotené ako tie najkrajšie
a preto bola každá maska odmenená. Naša vďaka patrí aj
rodičom, ktorí pre deti pripravili občerstvenie no a samo-

Predškolákom sa v základnej škole veľmi páčilo a tešia sa na september, na stretnutie s novou pani
učiteľkou, ktorá im pripravila peknú
a zaujímavú hodinu v 1. triede. Prváci nám predviedli počítanie matematiky, čítanie zo šlabikára, písanie
písmeniek na tabuľu. Na záver sme
prvákom a pani učiteľke zaspievali

pieseň, prvákom odovzdali naše
darčeky, no a oni nás tiež odmenili
svojimi darčekmi.
Po návšteve predškolákov
v prvej triede nasledoval zápis
do 1. triedy, na ktorý sa deti veľmi tešili. Pani učiteľky pripravili pre
deti rozprávkový zápis, vyskúšali
si ich základné vedomosti a tak sú
všetci naši predškoláci zapísaní od
4. februára do školy.
Karneval - vo februári sa deti
zabavili na svojom karnevale, materská škola sa premenila na pestrofarebnú škôlku plnú rozprávkových
postavičiek. Motýlikovia, zvieratká,
princezné, lienky a iné postavičky
sa dosýta vyšantili a vytancovali
spolu so svojimi rodičmi, no a samozrejme aj s pani učiteľkami, ktoré si pre deti pripravili prekvapenie

zrejme aj Jankovi Kunikovi,
ktorý sa nám vždy postará
o hudbu a veselú zábavu.
Týmto sa tiež chceme poďakovať aj dychovej hudbe
“Kozárenka“ za požičiavanie aparatúry.
A čo na záver? Touto cestou by
som sa chcela poďakovať starostovi
obce Kozárovce Ing. Jozefovi Majerovi a riaditeľovi ZŠ s MŠ Kozárovce Mgr. Richardovi Demianovi, za
ich pomoc a spoluprácu, pretože
im záleží na zlepšovaní podmienok
pre naše deti – ĎAKUJEME.

Poďakovanie patrí aj rodičom,
za pomoc pri dopĺňaní pracovného
materiálu pre deti a pomoc pri organizovaní spoločných aktivít.
Čo nás čaká v najbližších
dňoch? Určite veľa zábavy, smiechu a aktivít, ktoré majú pre deti
pripravené pani učiteľky, ale s nimi sa s vami podelíme neskôr. No
niečo vám prezradíme, v marci
nás čaká zápis detí
do materskej školy
k septembru a školskému roku 2010/
2011, už sa tešíme
na naše nové deti.
Ak je učiteľ presvedčený, že si povolanie vybral správne, nosí si svoje
profesionálne šťastie
každý deň medzi
deti. Práve láska
k deťom je aj pre
mňa hnacou silou
pri neustálom hľadaní metód, foriem,
stratégií, prostredníctvom ktorých
sa snažíme čo najlepšie zasievať
do úprimných detských srdiečok
a múdrych hlavičiek semienka
podnecujúce rozvoj osobnosti
každého dieťaťa. Všetky takéto
spoločne prežité chvíle s deťmi,
ich rozžiarené očká a úsmevy
v tvári sú pre nás pedagógov dostatočnou odmenou a dodávajú
nám energiu pokračovať vo svojej
práci naďalej a podieľať sa tak na
plnení detských snov a túžob.
Eva Rybárová,
zástupkyňa pre MŠ Kozárovce

Zápis detí do materskej
školy Kozárovce

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni pre MŠ spolu s
potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre
deti a dorast.
Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:
od 1. marca 2010 do 22. marca 2010 od 13.00 – 16.30 hod. v MŠ
Termín odovzdania žiadostí:
do 31. marca 2010.

Spoza školskej brány






Návšteva predškolákov v 1. triede

Prišiel 3. február 2010 a v prvej triede bolo ako v úli. Všetky deti sa tešili
na príchod našich predškolákov. Len čo sa otvorili dvere na 1. triede, všetko
akoby šibnutím čarovného prútika stíchlo. Prváci so svojou pani učiteľkou
privítali svojich kamarátov zo škôlky. Tí si pekne posadali k prvákom, a už
mohla začať pre nich prvá hodina v škole. Predškoláci predviedli, čo všetko
sa v škôlke naučili a o tom, že naozaj môžu ísť do školy presvedčili prvákov
aj pani učiteľky. Hodina, ktorou ich sprevádzali kamaráti snehuliaci, bola
pre nich veľmi zaujímavá. Všetci sa pekne hlásili a zapájali do úloh, ktoré
pre nich pripravili snehuliaci. Potom im naši prváci ukázali, ako už vedia
čítať, písať a počítať. Ani nevedeli, ako rýchlo ubehla vyučovacia hodina.
Keď sme počuli zvoniť zvonček, nechcelo sa nám rozlúčiť s našimi predškolákmi. Na záver nám predškoláci zaspievali krásnu pesničku o Jankovi
Hraškovi a obdarovali nás peknými omaľovánkami. Aj prváci darovali predškolákom vlastnoručne vyrobené záložky snehuliakov, nálepky a cukríky.
Nakoniec im odkázali, že sa vôbec nemusia báť ísť na zápis, a že sa už
veľmi tešia na nich, keď budú školáci.
Mgr. Mária Hlavová

Zápis detí do 1. ročníka
Zápisom prváčikov základná
škola poskytuje dieťaťu prvý zážitok žiaka v značnom predstihu. Je
to veľmi dôležitý moment v živote
predškoláka, preto i my, učiteľky I.
stupňa ZŠ, sa snažíme zapôsobiť
na dieťa čo najpríjemnejšie, hravo,
aby prvý dotyk s jeho druhým domovom bol príjemný a čo najsugestívnejší.

Skôr však, ako sa uskutočnil samotný zápis, celá trieda „ predškolákov“ spolu s pani učiteľkou navštívili
deň pred zápisom svojich starších
kamarátov v 1. ročníku.
A ako bolo pri zápise s budúcimi školákmi? Skúška ich zrelosti,
schopností a zručností, z ktorej
mali poniektorí strach, prestala byť
skúškou a začala byť hrou, lebo

tým ustráchanejším deťom pomáhali lesné i domáce zvieratká - žiačky 2., 3. a 5. ročníka.
Deti s nimi komunikovali bezprostredne a bez zábran, posilnené
istotou známych detí i pani učiteliek. Ich šťastný smiech, úprimné
odpovede a reakcie vyvolávali na
tvárach dospelých úsmev. Nejeden
rodič bol prekvapený nad školským
výkonom svojej ratolesti. Deti si za
svoje úsilie odnášali darčeky, ktoré
pre ne zhotovili tretiaci i pani učiteľky, sladučký medovníček, ktorý
im upiekla žiačka deviateho ročníka spolu so svojou starou mamou,
„Pamätný list“ ako i darčekové
balíčky z projektu Školák (EVENT
marketing, s.r.o. ČR).
Zápis v tejto príjemnej atmosfére

ubehol ako voda a deti odchádzali
s pocitom, že škola je vlastne jedna
veľká hra. Prajem budúcim prváčikom, aby pekné spomienky na zápis do 1. ročníka zostal v ich srdiečkach ešte dlho.
Mgr. Mária Együdová

Novoročný večierok 3. ročníka

V piatok, 15. 1. 2010 sa konal v našej 3. triede novoročný večierok pri príležitosti oslavy Nového roka. Novoročnému večierku predchádzali aj prípravy spojené s výzdobou triedy, občerstvením, pri ktorých sme našej pani učiteľke Harmadyovej ochotne pomáhali. Do tanca
nám hrala disco hudba, ktorá bola spojená so zábavnými súťažami, pri
ktorých sme sa dosýta vyšantili. Bola to pre nás prvá takáto školská akžiaci 3. ročníka
cia a dúfame, že o rok ju opäť zorganizujeme.

Úspechy záujmových krúžkov v I. polroku
V tomto školskom roku pracujú
tieto záujmové krúžky:
- Ekologický krúžok (ved. Mgr. Ivana Švoliková, PhD.)
- Stolný tenis (ved. Mgr. Jozef Majer)
- Florbalový krúžok (ved. Mgr. Jozef Majer)
- Novinársky krúžok (ved. Mgr.
Martina Kollárová)
- Volejbalový krúžok (ved. Mgr.
Kornélia Kmeťová)
- Slovensko a príroda (ved. Mgr.
Karol Ištók)
- Šikovné ruky (ved. Mgr. Mária
Hlavová)
- Z každého rožka troška (ved.
Mgr. Renáta Harmadyová)
- Požiarnický krúžok (ved. Mgr.
Mária Együdová)

- Futbalový krúžok (ved. Mgr. Richard Demian)
- Krúžok výpočtovej techniky(ved.
p. Martina Balážiková)
- Vretienko (ved. p. Orovnická)
„ŠIKOVNÉ RUKY“:
(vedúca krúžku - Mgr.
Mária Hlavová)
V krúžku pracuje
17 veľmi šikovných,
tvorivých detí. Snažíme sa zapájať do
viacerých výtvarných
súťaží a získali sme
už aj pekné ocenenia.
Vo výtvarnej súťaži:
„Vianoce očami detí“
bola ocenená práca
žiačky Martinky Vitko-

vičovej zo 4. ročníka.
Vo výtvarnej súťaži: „Najkrajší
snehuliak“ bola ocenená diplomom
práca Marienky Hlavovej z 3. ročníka. Okrem toho sa snažíme vždy

pekne vyzdobiť vestibul našej školy.
Tiež sme nezabudli ani na našich
rodičov a starých rodičov tým, že
sme pre nich vyrobili vianočné pozdravy a na skrášlenie svojich domovov vianočné ikebany.
EKOLOGICKÝ KRÚŽOK: (vedúca krúžku - Mgr. Ivana Švoliková,
PhD.)
Ekologický krúžok navštevuje 23
žiakov 2. stupňa základnej školy.
Činnosť krúžku je zameraná na vytvorenie pozitívneho vzťahu žiakov
k okolitému životnému prostrediu.
Prvá téma, ktorej sme sa venovali
bola „Voda“ – robili sme množstvo
aktivít, ekohier, zaujímavých pokusov, napr. chromatograﬁa na škol(Pokračovanie na 5. str.)

Spoza školskej brány
Úspechy záujmových krúžkov v I. polroku



(Dokončenie zo 4. str.)
skej kriede. Ďalšou témou boli „Odpady a ich separácia“, kde sa žiakom podarilo pomocou vlastnej ankety získať zaujímavé výsledky.
Aktuálnou bola i téma „Zvieratá
v zime“, kde sme zhotovovali vtáčie
krmítka a kŕmne šišky, ktoré sme
rozvešali v okolí školy. Úspech sa
dostavil hneď, keď na tretí deň bolo
krmítko prázdne, a preto musia žiaci chodiť kontrolovať a dosýpať potravu pre vtáčiky takmer denne.
Ďalej sme robili Kódex správneho chovateľa a majiteľa zvierat
a žiakom sa páčila i ekohra, pri
ktorej sme sa zahrali na kupujúcich
a predávajúcich zvieratká z útulku.
Aj ďalej máme nachystané zaujímavé témy, s ktorými vás oboznámime nabudúce.
KRÚŽOK VÝPOČTOVEJ
TECHNIKY:
(vedúca krúžku - Martina Balážiková)
Krúžok navštevuje celkovo 22
žiakov 5. - 9. ročníka. Žiaci si osvo-

umiestnili nasledovne:
1. miesto: Martin Furda, 8. ročník
2. miesto: Tomáš Furda, 6. ročník
3. miesto: Tomáš Šabo, 6. ročník
Všetci zúčastnení si odniesli diplomy a drobné vecné odmeny. Žiakom sa súťaž veľmi páčila a určite
sa chcú zúčastniť aj tej nasledujúcej.
Úspešní žiaci v predmetových
olympiádach:
DIKTÁTOVÁ OLYMPIÁDA:
Víťazi školského kola v každej
kategórií úspešne reprezentovali
našu ZŠ s MŠ na obvodnom kole
diktátovej olympiády v Tlmačoch.
Umiestnenie podľa kategórií:
1. miesto: Michal Vitkovič, 6. roč.
2. miesto: Tomáč Hruška, 5. roč.
2. miesto: Martin Furda, 8. roč.
2. miesto: Dominika Bedejová, 9. roč.
Všetci postúpili do okresného
kola diktátovej olympiády v Želiezovciach, kde získali po príprave
v ZŠ i doma veľmi pekné umiestnenie v písaní diktátov a doplňovacích
úloh.

tina Vitkovičová, Adam Benčat. Do
okresného kola postúpili z 5. ročníka traja žiaci a z 9. ročníka piati
žiaci. V ročníkoch 6., 7., 8. školské
kolo matematickej olympiády ešte
stále prebieha.
V okresnom kole v konkurencii
s levickými školami boli úspešné
naše dve žiačky z 5. ročníka a jedna žiačka z 9. ročníka s nasledovným umiestnením:
6. miesto: Veronika Mihálová,
5. ročník
7. miesto: Veronika Bedejová,
9. ročník
11. miesto: Paula Benčaťová,
5. ročník
Víťazom všetkých predmetových
olympiád blahoželáme.

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE:

jili základy kresliaceho programu
„Skicár“, kde vytvorili veľmi zaujímavé obrázky, ďalej základy práce
s textom v textovom editore Microsoft Word – písanie a uloženie textu, formát písma, vloženie obrázka
a tabuľky do textu a iné. Po ich
zvládnutí svoje vedomosti precvičovali a zdokonaľovali v konkrétnych
zadaných úlohách na prácu s textom, napr. vytvorenie pozvánky,
rozvrhu hodín a pod.
Pracovali aj s prezentačným
programom Power Point – naučili
sa tvoriť jednoduché snímky a vytvoriť krátku prezentáciu.
Naučili sa pracovať s Internetom,
používať vyhľadávač Google a tiež
sa oboznámili s webovou stránkou
projektu Infovek.
Žiaci na krúžku sa tiež radi hrávajú počítačové hry na Internete,
a keďže sme z CVČ v Leviciach
dostali pozvánku na súťaž v počítačových hrách, štyroch vybraných
žiakov sme prihlásili. Na súťaži sa



Umiestnenie v okr. kole podľa
kategórií:
2. miesto: Michal Vitkovič, 6. roč.
5. miesto: Martin Furda, 8. roč.
7. miesto: Tomáš Hruška, 5. roč.
Žiačka 9. roč. sa nemohla zúčastniť okresného kola pre chorobu.
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO
JAZYKA A LITERATÚRY:
Úspešná žiačka 9. ročníka Dominika Bedejová reprezentovala
základnú školu v olympiáde SJL
v Leviciach, kde medzi silnou konkurenciou levických i ostatných
vidieckych škôl obsadila krásne 2.
miesto.
MATEMATICKÁ OLYPIÁDA:
V školskom roku 2009/2010 sa
naši žiaci opätovne zapojili už do
59. ročníka Matematickej olympiády. Celkovo sa z ročníkov 4. – 9.
školského kola zúčastnilo 29 žiakov.
Z nich boli v 4. ročníku úspešní traja
žiaci: Alexandra Melišeková, Mar-

Volejbal – obvodné kolá:
V dňoch 9. a 10. februára 2010
naša škola ZŠ s MŠ Kozárovce organizovala obvodné kolá vo volejbale žiakov a žiačok. Naše družstvá
pod vedením p. učiteľky Kmeťovej
a p. učiteľa Majera vo svojich skupinách vyhrali a postúpili na majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov a žiačok ZŠ a OGY, ktoré bude
organizovať ZŠ Pri Podlužianke 6,
Levice v dňoch 23. a 24. februára
2010.

Dúfame, že našim žiakom a žiačkam sa takto dobre bude dariť aj
v Leviciach. Držíme im palce.
Reprezentovali nás úspešní volejbalisti:
Dievčatá: D. Bedejová, D. Skačanová, L. Lévaiová, V. Kabátová,
J. Čuchorová, H. Benčaťová, T. Pisarčíková
Chlapci: M. Švolík, M. Petrovič,
F. Ivanič, D. Macák, J. Krajči, M.
Furda, M. Mráz, M. Zimerman
Uskutočnené školské aktivity
a akcie:
DECEMBER 2009:
- Kúzelnícke predstavenie „Magic
show“ – DUO BESTA
- Divadielko „Aladinova lampa“
- DDDDD (Daruj darček deťom
z detského domova) - návšteva
Detského domova v Novej Bani
a odovzdanie vyzbieraných hračiek
JANUÁR 2010:
- Zimné hry v prírode – sánkovačka
- Novoročný turnaj žiakov vo ﬂorbale
FEBRUÁR 2010:
- Volejbalový zápas (dospelí) – ZŠ,
MŠ, OcÚ, DHZ
- Zápis detí do 1. ročníka
- Detský maškarný ples, Rodičovský ples






Kto si neváži svoju minulosť, nezaslúži si

Druhé vojenské mapovanie
Výsledky I. vojenského mapovania neumožnili zostaviť jednotnú presnú mapu celej monarchie. Preto sa v roku 1806 na príkaz
Františka I. prikročilo k II. vojenskému mapovaniu, ktoré sa robilo na základe triangulácie (vymeriavanie plochy a výšok terénu pomocou sústavy trojuholníkov). Jednotná mapa sa vyhotovila v mierke 1:28 800 (niektoré územia v mierke 1:14 400). Slovensko je
zobrazené na 270 listoch. Terén je vykreslený šrafami (podľa Lehmanna) bez použitia vrstevníc. Obsah mapy je v podstate totožný
s I. vojenským mapovaním, pridané boli iba výšky trigonometrických bodov (napr. veže kostolov) vo viedenských siahach.
Na mape z roku 1843 je naša obec pomenovaná ako Kovácsi a v zátvorke po slovensky Kozarowce. Na mape vidieť, ako sa naša
obec za 61 rokov rozrástla.
Peter Ižold
Zdroj: II. A Második katonai felmérés: 1819-1869. Budapest, Arcanum 2005.
KLEIN, B.: Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia. Bratislava 2003, s. 13-20.

Z kroniky obce
Opevnovacie
práce v obci a príchod nemeckej armády
•
V prvom diely Pamätnej knihe obce Kozárovce nenájdeme zmienku o opevňovacích prácach
našej dediny na prelome rokov 1944/1945, ktoré
súviseli so skutočnosťou, že sme sa stali na tri
mesiace frontovou obcou. Málo sa dozvedáme
o príchode nemeckej brannej moci do Kozároviec.
Dňa 26. septembra 1944 Ministerstvo národnej
obrany Slovenskej republiky vydalo nariadenie
o Opevňovacích prácach na Slovensku. Podľa
neho mala v najbližších dňoch nemecká branná
moc na Slovensku začať s budovaním opevňovacích zariadení. Stavebníkom bola nemecká
vojenská správa. Pracovné miesto malo byť zabezpečené silami z blízkeho okolia. Pracovné
sily mali dostať mzdu. V archíve sa nepodarilo
zistiť, kedy sa v okolí obce začalo s opevňovacími prácami. Pravdepodobne to bolo až koncom
roka 1944. Dňa 20. decembra sa totiž konal súpis mužov od 16 do 60 rokov v Kozárovciach,
Tekovských Nemciach a Čaradiciach. Konkrétne
v Kozárovciach ich bolo 574. Zároveň bol určený za veliteľa pracovnej roty nadporučík pechoty
v zálohe Michal Konopa, miestny učiteľ.

Priamo o prebiehajúcich opevňovacích prácach sa z archívnych dokumentov dozvedáme
až 31. januára 1945, keď hlásil obvodný notár
v Kozárovciach Gustáv Kontra na Okresný úrad
v Zlatých Moravciach, že nemecké vojenské veliteľstvá požadujú mužské pracovné sily na vykonávanie zákopových prác, odhadzovanie snehu
a stavanie plotov proti snehovým závejom. Notár
nevedel, či aj v tomto prípade ide o opevňovacie a ako ich má vyplácať. Okresný náčelník mu
odpovedal, že tieto práce nie sú opevňovacie
a nemožno za ne požadovať náhradu. Nezachoval sa dokument, že by niekto z Kozárovčanov
odmietol ísť na opevňovacie práce. Rovnako
chýba doklad o tom, že by niektorí z obyvateľov
boli použití na zákopové práce mimo územia slovenského štátu. Takéto prípady sa však v okrese
Zlaté Moravce vyskytli. Cyril Hlava o opevňovacích prácach vypovedal nasledovne: „Každý
večer boli určení chlapi, ktorí mali ísť. Každý si
mal zobrať čakan a lopatu. Ja som bol iba raz
na železničnej stanici.“ Podľa Gašpara Švolíka
zákopové práce riadili Nemci, ktorí mali materiály
z obecného úradu. Išlo sa podľa ulíc. Zákopy sa

kopali na viacerých miestach okolo celej dediny.
Podľa svedectiev pamätníkov nemeckí vojaci bývali v školskej budove už od októbra 1944.
V Pamätnej knihe obce Kozárovce je uvedené,
že 4. októbra 1944 prešiel obcou nemecký oddiel a pri Lazoch došlo prestrelke s povstaleckými jednotkami. Nasleduje zmienka, že nemeckí
vojaci boli ubytovaní v divadle a škole. Tento
údaj sa teda zhoduje s výpoveďami pamätníkov. Nemecké veliteľstvo sa usadilo v dome O.
Kúkela. Dedinčania nemohli opustiť obec bez
priepustky, ktorú vydávali práve na veliteľstve.
Podľa výpovede pamätníkov sa nemeckí vojaci správali slušne. Horšie to bolo s maďarskými vojenskými jednotkami. Dňa 21. decembra
1944 po ústupe na pravý breh Hrona sa ďalší
Nemci ubytovali po domoch a v divadle. Cyril
Hlava vo svojej výpovedi uviedol: „Kto mal voľnú izbu, tomu dali Nemcov. U nás neboli, lebo
nás v dome bývalo veľa.“ Okrem Nemcov sa
v dedine podľa svedectiev pamätníkov ubytovali Maďari, ale aj Španieli.
Peter Ivanič
Literatúra a pramene:
BAKA, I.: Nasadenie civilného obyvateľstva
na Slovensku na opevňovacie práce v rokoch
1944-1945. Vojenská história, roč. 11, č. 1,
2007, s. 70-85.
Pamätná kniha obce Kozárovce 1933.1946.
Štátny archív Nitra, pobočka Levice, fond Obvodný notársky úrad Kozárovce 1944-1945.






prítomnosť a nemá právo na budúcnosť.

V druhom čísle Kozárovských
novín z roku 2007 som sa v rubrike Z kroniky obce venoval pôvodu
názvu našej obce. Jedna z teórií
predpokladá, že pomenovanie je odvodené od Chazarov (inak Kozárov).
V nasledujúcom texte sa vám pokúsim priblížiť dejiny Chazarov, ktorým
je v slovenskej odbornej literatúre
venované len málo miesta. Príspevok je rozdelený na dve časti. V prvej vám v krátkosti predstavím dejiny Chazarov a v druhej, ktorá vyjde
v nasledujúcom čísle Kozárovských
novín,
priblížim
organizáciu Chazarskej ríše a život
jej obyvateľov.
Chazari boli pôvodne kočovný,
neskôr polokočovný turecký národ
nejasného pôvodu, ktorý obýval
strednú Áziu. Dôležité informácie
o nich sa dozvedáme z arabských,
zo židovských, z byzantských, arménskych a zo slovanských prameňov. Známi sa stali prijatím židovského náboženstva a ich ríša prekvitala
vďaka diaľkovému obchodu.
V hebrejčine sa Chazari označujú ako Kūzāri, v pluráli Kūzārīm,
v arabských prameňoch ako Khazars, v gréčtine Khazaroi, niekedy
Khotzēr- (Khotzir-), latinsky Chazari
alebo Gazari. Pojem Khazar sa odvodzuje z tureckého slova qaz, ktoré
v preklade znamená putovať alebo
nomadizovať. Chazari boli najpravdepodobnejšie súčasťou ríše Heftalitov, ktorá sa rozkladala v Strednej
Ázii. Obdobím jej rozkvetu bolo 5.
storočie. Niektoré skupiny Chazarov
dosiahli za vlády perzského kráľa
Kawada I. (488 – 531) pohorie Kaukaz. Podľa arabského geografa al
Baládhuriho dobyli v tomto období
oblasti Džurdžan (Gruzínsko) a Arran (časť dnešného Azerbajdžanu).
Veľká časť Chazarov odišla po
zničení Heftalitskej ríše okolo roku
560 na západ. Roku 567 sa usadili
v severnom Dagestane. Už v tomto
roku alebo o niekoľko rokov neskôr
uznali nadvládu tureckého kagana
z dynastie Asina a stali sa súčasťou
Západotureckej ríše. Počas byzantsko-perzských vojen kagan poslal
na pomoc byzantskému cisárovi Herakleiovi (610 – 641) údajne 40 000
Chazarov, ktorí cisárovi pomohli v
úspešnej výprave do Perzie roku
627. Po rozpade Západotureckej
ríše (630) sa územie Chazarov stalo
nástupníckou ríšou západne od Volgy. Ich vodca prijal titul kagan.
Roku 652 napadli Chazarov Arabi,
ale boli porazení. O tri roky neskôr
Chazari obsadili časť Krymu. V 7.
storočí získali pod svoju nadvládu
kmene Sabírov a Volžských Bulharov, ktoré sídlili na strednom toku
Volgy. Hlavnými centrami ríše bol
pôvodne Balangar (Balanjar). V 20.
rokoch 8. storočia sa hlavné mesto
presunulo z Balangaru do Samandaru. Bolo to pobrežné mesto pri
Kaspickom mori, s veľkými záhradami a vinohradmi.

Roku 750 sa stalo hlavným mestom Itil v ústí rieky Volgy. Itil bol v 9.
storočí dôležitým bodom na severojužnej a západovýchodnej obchodnej ceste. Z arabských prameňov
sa dozvedáme, že mesto sa rozprestieralo na obidvoch brehoch Volgy.
Východná časť slúžila na obchodné
účely a západná časť bola obohnaná múrom. Tu sídlili vládcovia Chazarov s príbuzenstvom. V meste žili
väčšinou moslimovia a židia, menej
bolo kresťanov. Chazari prebývali
v meste predovšetkým cez zimu,

V roku 733 sa uskutočnil sobáš
byzantského nástupcu na trón Konštantína s kaganovou dcérou menom Čiček. Tá po krste prijala meno
Irena. Roku 750 porodila syna, ktorý
roku 775 nastúpil na byzantský trón
ako Lev IV. (775 – 780). Jeho prezývka bola Chazar.
Chazari spolu s Byzantíncami
vstúpili do vojny proti Arabom, ale
prehrali. Následne sa dostali na dlhý
čas pod arabský vplyv. Jeho dôsledkom bola okrem iného vynútená
islamizácia zajatého kagana a chazarskej
aristo1. časť
kracie

Chazari – naši predkovia?

ostatnú časť roka trávili na stepi.
Mesto Itil sa doteraz nepodarilo
identiﬁkovať. Predpokladá sa, že
dnes je zaplavené.
V časoch svojho najväčšieho rozkvetu v 8. – 9. storočí Chazarská
ríša ovládala oblasti od dolného
Dnepra a Krymu až ku Kaspickému moru a k úpätiu severovýchodného Kaukazu. V 9. storočí
kontrolovala východných Slovanov,
Maďarov, Pečenehov, či severokaukazských Hunov.

CHAZARI A BYZANCIA
Chazari mali tradične dobré vzťahy s Byzanciou – nástupkyňou východorímskej ríše. Táto v nich videla
možného spojenca proti spoločným
nepriateľom. Keď sa v roku 626 pripravoval byzantský cisár Herakleios
(610 – 641) na ťaženie proti Perzii,
snažil sa s nimi nadviazať kontakt.
Roku 695 ušiel do chazarského
Chersonu (staroveké mesto na juhu
Krymu, kde neskôr sv. Cyril a Metod
našli pozostatky pápeža sv. Klimenta) zosadený byzantský cisár Justinián II. (685 – 695 a 705 – 711) a
obrátil sa na Chazarov s prosbou
o pomoc pri získaní trónu späť.
Oženil sa s kaganovou sestrou, ktorá prijala meno Teodora.
O niečo neskôr, keď Chazarská
ríša a Byzancia boli ohrozené arabskou expanziou, bolo medzi obidvoma štátmi dohodnuté spojenectvo.

okolo roku 737. Počas vlády abbásovského kalifa Hárúna ar-Rašída
(786 – 809) začali Chazari nový boj
proti arabskej nadvláde. Podarilo sa
im vymaniť spod vplyvu moslimov.
Mnohí z nich konvertovali na judaizmus, ktorý sa stal štátnym náboženstvom.
Chazarská ríša mala aj v 9. storočí dobré vzťahy s Byzanciou. Roku
834 cisár Teoﬁl (829 – 842) poslal
Chazarom odborníkov, ktorí na obranu proti nájazdníkom zo stepí vybudovali pevnosť Sarkel na dolnom
Done. Podľa doterajších poznatkov
z archeologických výskumov mala
táto pevnosť z tehál obdĺžnikový tvar.
Súčasťou opevnenia boli štyri veže
a dve brány. Vnútorná časť pozostávala z rezidencie, vojenskej časti
a z časti pre obchodníkov. Posádka
pozostávala pravdepodobne z 300
vojakov. Veľká časť tu objavených
predmetov bola cudzieho pôvodu
(napr. z Byzancie). Ľudské pozostatky v preskúmaných hroboch väčšinou patrili k európskemu typu, menej k mongolskému. V hroboch sa
nachádzali aj kosti koní a psov.
V druhej polovici 9. storočia začal
obidve ríše ohrozovať mocenský nástup Normanov (inak nazývaný ako
Vikingovia, Variagovia, Rusi). Keď
roku 860 uskutočnili Normani prvý
nájazd na Konštantínopol (dnes Istanbul), tak sa Byzancia pokúsila
obnoviť spojenectvo s Chazarmi.

Poslali k nim misiu vedenú sv. Konštantínom – Cyrilom a jeho bratom
sv. Metodom. Títo boli poverení politickými a náboženskými úlohami.

PÁD CHAZARSKEJ RÍŠE
Zjednocovanie východných Slovanov normanskými náčelníkmi viedlo k priamej vojenskej konfrontácii
s Chazarmi. Chazarskú ríšu oslabovali aj nájazdy nomádskeho kmeňa
Pečenehov, ktorí vpadli do Lebedie
a vytlačili odtiaľ na západ Maďarov.
Okrem toho Chazari boli sužovaní
lúpežnými nájazdami Variagov. Kmene, ktoré dovtedy odvádzali tribút do
Itilu, začali odovzdávať poplatky do
Kyjeva. Neskôr tieto kmene boli začlenené do ruského štátu. Kyjevskí
vládcovia používali titul kagan, čím
dávali najavo, že panovnícka moc
bola prenesená z Chazarov na Rusov, a legitimizovali tak svoju vládu.
K tvrdému vojenskému stretnutiu
Chazarov s Rusmi došlo za vlády
kyjevského kniežaťa Sviatoslava
Igoreviča (962 – 972/973). Tento v
roku 965 dobyl donskú pevnosť Sarkel a o dva roky neskôr zničil hlavné
mesto Chazarskej ríše Itil. V ďalších
ťaženiach prenikol až na Krym a k
úpätiu Kaukazu. Chazarský kaganát
tak ešte viac zoslabol, čo umožnilo
razantnejší nástup Pečenehov v pričiernomorských stepiach. Chazarská
ríša sa rozpadla. Časť Chazarov sa
presunula na územie dnešného Rumunska a Maďarska. Títo potom
v písomných prameňoch vystupujú
ako Kovari alebo Kabari.
Peter Ivanič
MINISLOVNÍČEK
kagan – označenie pre najvyššieho
náčelníka pôvodne tureckého kmeňa, neskôr používané v tejto funkcii
aj Chazarmi, Avarmi, Pečenehmi,
východnými Slovanmi, Mongolmi.
kalif – islamský panovník so svetskou aj duchovnou právomocou.
Lebedia/Levedia – pomenovanie
praúzemia Maďarov, ktoré sa vyskytuje v písomných prameňoch. Doteraz nie je vyriešená lokalizácia tejto
oblasti. Najpravdepodobnejšie je, že
ide o územie medzi Donom a Kubáňou, medzi Volgou a Donom, medzi
Donom, Dneprom a Dnestrom.
Pečenehovia – kočovný národ, ktorý
v 6. storočí žil na sever od Kaspického mora. Neskôr sa presunul na
západ. V 10. storočí sa objavili vo
vtedajšom Uhorsku.
LITERATÚRA:
DEJINY EURÓPSKEHO STREDOVEKU. I. Raný stredovek. Od
5. storočia do polovice 11. storočia.
Prešov 2006.
DUNLOP. D. M.: History of Jewish
Khazars. New York 1967.
GUMILJOV, L. N.: Objevení země
Chazarů. Praha 1971.
LUDWIG, D.: Chazaren. In: Lexikon
des Mittelalters. CD- ROM-Ausgabe.
Stuttgart/Weimar 2000.
PLETNEVA, S. A.: Chazari. Moskva
1986.






Zimná príprava
našich futbalistov
V jesennej časti sezóny 2009/
2010 Majstrovstiev okresu vo futbale dospelých sme sa umiestnili na
8. mieste, čo nám zaručilo účasť
na halovom turnaji o pohár ObFZ
v Leviciach. Aj z toho dôvodu oddych pre hráčov po jesennej časti
bol veľmi krátky. Trénovať sme začali dvakrát do týždňa v telocvični
už od začiatku decembra a pokračovali sme až do halového turnaja.
V januári sme začali trénovať trikrát
do týždňa, čoho výsledkom bolo, že
sme v silnej konkurencii obsadili na
turnaji 4. miesto.
Na zimnú prípravu bolo naplánovaných 6 prípravných zápasov
s Tlmačami, Tekovskými Nemcami, dvakrát Velčicami, Kalnou nad
Hronom, Brehmi a Tekovskou Breznicou. Zápasy skončili s rôznymi

výsledkami, ale podstatné bolo
hlavne to, aby hráči získali hernú
prax a kondíciu pred jarnou časťou
súťaže.
Minulý rok sme boli po jesennej časti na nelichotivom 13.
mieste, v tomto roku sme na tom
lepšie o päť miest, ale aj napriek
tomu nevládne s výkonmi hráčov
úplná spokojnosť. V niektorých zápasoch sme stratili plný počet bodov v posledných minútach a v tabuľke nás to posunulo o niekoľko
priečok nižšie.
Našim cieľom pre jarnú časť súťaže je hrať pekný, kombinačný
futbal, aby sme prilákali čo najviac
divákov. Samozrejme fanúšikovia
majú najradšej víťazstvá a preto by
sme ich chceli dosiahnuť čo najviac
a ísť v tabuľke čo najvyššie.

Nitriansky samosprávny kraj
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Obec Kozárovce
vás pozývajú na

KOZÁROVSKÝ HRONFEST
II. ročník okresnej prehliadky neprofesionálneho činoherného
divadla dospelých a divadla mladých

19. MAREC 2010 (PIATOK)

začiatok o 16.00 hod.
PROGRAM:
16.00 - 17.00 h
Divadielko za korunu Levice - Noc, ktorá nebola (komédia)
18.00 - 19.00 h
Celkom malé divadlo Žemberovce - Ahoj a zbohom (dráma)
20.00 - 21.30 h
Divadlo Hľadanie Tlmače - Chvála bláznovstva alebo Elling
a Kjell Bjarne (komédia)
20. MAREC 2010 (SOBOTA)
začiatok o 13.00 hod.
PROGRAM:
13.00 - 13.50 h
Divadelná skupina GAV Levice - Hlúpy Jano (komédia)
15.10 - 16.10 h
Divadelná skupina Kremeň na ceste Levice - Falošné
našepkávanie (komédia)
17.40 - 18.15 h
Divadelná súbor Jednosmerka Levice - Insomnia (dráma)
19.00 - 20.00 h
Celkom malé divadlo Žemberovce - Deväť dioptrií (komédia)




Separovaný zber komunálneho odpadu sa už
stal samozrejmou súčasťou nášho života. Legislatíva
Slovenskej republiky a Európskej únie vyžaduje od
občanov každodenný aktívny prístup k separovaniu
domáceho odpadu. Zodpovedným konaním si zabezpečujeme dvojaký proﬁt. Spoločne chránime životné prostredie pre
nasledujúce generácie a súčasne významne znižujeme
náklady na likvidáciu komunálneho odpadu
Vzhľadom k tomu, že od januára spolupracujeme v
oblasti separovaného zberu so spoločnosťou SITA Slovensko, a.s., prinášame nasledovné informácie ako separovať odpad a pripraviť ho na odvoz.
SKLO (fľaše, tabuľové sklo, poháre)
Sklo odhadzujte do kontajnerov označených nápisom
„SKLO“. Zbierajú sa nezálohované fľaše od nápojov, poháre od zaváranín a tabuľové sklo z okien. Predtým než
fľašu od nápoja odhodíte do kontajnera je potrebné odstrániť z jej hrdla všetky časti plastových alebo kovových
uzáverov. Fľaše a poháre je potrebné pred odhodením do kontajnera vyčistiť od zvyškov potravín alebo nápojov. Zberová spoločnosť SITA Slovensko vyprázdňuje kontajnery so sklom v intervale 1 krát za 2 mesiace.
Do kontajnera s nápisom „SKLO“ sa nesmú odhadzovať keramické taniere a hrnčeky, zrkadlá, žiarovky, drôtené sklá a autosklá.
Posledný zber skla z domácnostísa robil vo februári ešte „starým“ spôsobom „vrecového zberu“. V priebehu mesiacov marec a apríl budú v
obci rozmiestnené kontajnery určené výlučne na zber skla podľa hore
uvedeného popisu. Kontajnery budú umiestnené pri ihrisku TJ, v areáli
základnej školy, pri bytovkách v centre, na dvore obecného úradu, na
Brôdku - pri sklade spol. Tanto, pri autobusovej zastávke na železničnej
stanici, pri predajni Coop Jednota, v uličke na Heliskách - Vlčí jarok, pri
dopravnom zrkadle na ulici, na konci ulice pod skalou. Kontajnery budú
uzamknuté, preto vás prosíme, aby ste do nich vhadzovali výlučne sklené
fľaše a poháre. Tabuľové sklo môžete priniesť do kontajnera na dvore
obecného úradu.
PAPIER (noviny, časopisy, zošity, knihy, kartóny)
Papier zbierajte do plastového, alebo jutového vreca zaužívaným spôsobom. Naplnené vrece položte v
určený deň zvozu na obvyklé zvozové miesto pre váš
komunálny odpad. Pracovníci SITA Slovensko papier
odoberú a vrece vám vrátia. Pokiaľ je vrece poškodené,
nové si vyzdvihnite na obecnom úrade. Do zberu patrí
iba suchý neznečistený papier.
Nepatria sem krabicové obaly z mlieka a džúsov, použité hygienické
potreby, plienky, samoprepisovací, faxový, brúsny, dechtovaný a indigový
papier.
PLASTY (PET fľaše, prepravky, záhradný nábytok,
obaly z aviváží, polyetylénové fólie) A OBALY Z KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV (krabicové obaly z mlieka a
džúsov „tetrapaky“)
Plasty a obaly z kompozitných materiálov sa zbierajú
spoločne do jedného vreca. Naplnené vrece položte v určený deň zvozu na obvyklé miesto odberu vášho komunálneho odpadu.
Do zberu patria iba čisté plasty bez zvyškov jedál, rastlinných olejov, saponátov, a pod. Plasty väčších rozmerov môžete v deň zvozu voľne uložiť na vašom zvozovom mieste. PET fľaše je potrebné pred odhodením
stlačiť alebo zošliapnuť.
Do vreca s plastmi a obalmi z kompozitných materiálov sa nevhadzujú
kelímky z jogurtov, dózičky z masla, „šušťavé“ mikroténové vrecúška a
tašky, novodurové trubky, polystyrén a fľaše z motorových olejov, chemikálií a farieb.
ŠETRIME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE I NAŠE PEŇAŽENKY!
Harmonogram zvozu separovaného odpadu:
18.3. (štvrtok)
plasty
22.4. (štvrtok)
plasty
29.4. (štvrtok)
papier
20.5. (štvrtok)
plasty
27.5. (štvrtok)
sklo (zber z kontajnerov na sklo v obci)
24.6 (štvrtok)
plasty, papier
V ďalšom čísle Kozárovských novín uverejníme harmonogram zberu
separovaného odpadu na druhý polrok.
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