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Tento rok hospodárenie obcí veľmi negatívne poznačilo znižova-
nie výšky podielu daní z príjmov fyzických osôb, ktoré obec dostáva 
na svoju činnosť. Mnohé z nich utlmili svoje aktivity na minimum, 
aby sa prispôsobili novej realite. Práve preto do očí bijú aktivity, 
ktoré dokážu niektoré obce realizovať aj napriek spomínanému po-
klesu finančných prostriedkov. Našťastie pre nás, Kozárovčanov, 
medzi takéto obce patrí aj tá naša. Ako sa tento „malý zázrak“ poda-
ril, nám v rozhovore povedal starosta obce Ing. Jozef Majer.

• Čo sa nám podarilo v mi-
nulých  mesiacoch zrealizovať 
v obci z investícií v porovnaní 
s plánmi?

- V prvom rade sme načas odo-
vzdali do užívania žiakom zrekon-
štruovanú budovu školy. Slávnost-
ného otvorenia školského roka sa 
zúčastnili vzácni hostia, na čele s 
najvyšším predstaviteľom rezortu 
školstva, o tom však viac informácií 
prináša samostatná reportáž. Ukon-
čené sú už aj stavebné práce na in-
vestičných projektoch, na ktoré sme 
získali prostriedky z eurofondov, 
konkrétne revitalizácia centrálnej 
zóny a energeticky úsporné verejné 
osvetlenie.

 Rozbehli sa aj neinvestičné pro-
jekty financované zo zdrojov eu-

mestie sa od septembra týči jedna z 
nových dominánt – súsošie Najsvä-
tejšej Trojice. Hoci samotnému po-
sväteniu je venovaná samostatná 
reportáž, spomínam to len na do-
kreslenie obrazu, že posledné štyri 
mesiace boli skutočne hektické a 
právom ich možno nazvať obdobím 
dokončenia investícií, samozrejme 
v rovine fyzickej realizácie prác. 
Skutočné formálne ukončenie pro-
jektov financovaných zo zdrojov EÚ 
je ešte "dlhšia pesnička" s trvaním 
aj na ďalší rok. Aby som sa však 
nevenoval len veľkým investičným 
akciám, spomeniem napríklad aj 
nedávno ukončené čistenie Mlá-
dežníckeho potoka, ktorý bol po 
troch rokoch znovu silne zanesený 
bahnom a spôsoboval problémy pri 
intenzívnejších zrážkach.

• Ako sa darí plniť náročné úlo-
hy v čase zníženia  finančných 
príspevkov pre obec?

- Je to skutočne náročné a samot-
ná vaša otázka najlepšie vystihuje 
aktuálnu situáciu. Jednak sa tento 
rok permanentne znižuje výška po-
dielu na dani z príjmov fyzických 

(Pokračovanie na 2. str.)

Rozhovor so starostom obce Ing. J. Majerom

Zložitá, ale jediná cesta vedie cez eurofondy

rópskej únie a štátneho rozpočtu, 
tu hovorím o projekte komunitnej 
a sociálnej práce a rómskych ob-
čianskych hliadkach. Ide o výsledok 
schválených dotácií, ktoré sme ako 
obec získali cez Fond sociálneho 
rozvoja a úrad vlády SR. Keďže 
projekt rómskych občianskych hlia-
dok sa tento rok aj končí a tento 
projekt bol realizovaný s finančnou 
podporou Úradu vlády SR, kde za 
obsah projektu výlučne zodpovedá 
obec Kozárovce, viac informácií aj 
zhodnotenie projektu poskytnem do 
rozhovoru v poslednom  tohtoroč-
nom čísle.

 Na chvíľu sa ešte vrátim k in-
vestičným projektom. Nad zrekon-
štruovanou časťou centra obce, 
každému známou ako Trojičné ná-

Od posledného vyda-
nia Kozárovských novín 
ubehli štyri mesiace. Naj-
mä posledné dva mesiace 
boli bohaté na význam-
né udalosti v živote na-
šej obce. Všetky sme sa 
snažili zachytiť na strán-
kach novín, ktoré práve 
držíte v ruke. Veríme, že 
sa stretnú s dobrým ohla-
som. Pre redakciu novín je 
to  veľkým povzbudením. 
Rovnako, keď sa na nás 
obráti domáci, ako aj ro-
dák, ktorý už roky žije ďa-
leko od rodného chotára 
a naše noviny sa mu stali 
jediným mostom k rodisku 
a priateľom.

Ako ste postrehli októb-
rové číslo je vlastne dvoj-
číslo, preto vyšlo na 16 
stranách. Do konca roka 
ešte pripravíme decembro-
vé číslo, ktoré uzavrie rok 
2010, ktorý je už štvrtým 
ročníkom Kozárovských 
novín. Dovtedy  sa  určite  
v našej obci udeje veľa za-
ujímavého. Okrem nedeľ-
ného posunutia času na 
zimný čas, kedy budeme 
mať o hodinu dlhšiu noc, 
nás čakajú komunálne 
voľby. U nás tento akt ne-
bude mať punc volebného 
boja, lebo o post starostu 
sa uchádza len jeden kan-
didát, ktorého prácu sme 
mohli celé štyri roky sledo-
vať a urobiť si na neho svoj 
názor. O posty poslancov 
obecného zastupiteľstva 
sa uchádza 17 kandidátov, 
vybrať si z nich musíme 9. 
Mená kandidátov uverej-
ňujeme na druhej strane 
novín.

Ak vám predsa len niečo 
v našich novinách chýba, 
napíšte nám a prispejte do 
ich obsahu.

M. Nemčeková, 
šéfredaktorka 

• Súsošie Najsvätejšej Trojice posvätil diecézny biskup Mons. Vi-
liam Judák.                                                            Foto: J. Bedej




 


 



(Dokončenie z 1. str.)
osôb, ktorý obec dostáva a jednak 
sa súhrou okolností naraz realizo-
vali tri veľké investičné akcie (škola, 
osvetlenie, centrálna zóna), ktoré 
sú podmienené minimálne 5% tným 
spolufinancovaním zo strany obce a 
okrem tohto 5 % spolufinancovania 
sú podmienené tiež čiastočným pre-
financovaním, teda sú v nich viazané 
vlastné prostriedky obce až do úhra-
dy poslednej refundačnej žiadosti 
o platbu. Na ilustráciu uvediem pár 
konkrétnych čísel. Rozpočet na ten-
to rok sme už pri samotnej príprave 
pred rokom nastavili veľmi konzerva-
tívne, v príjmovej časti  sme očaká-
vali výnos z podielových daní na zá-
klade vtedy publikovaných prognóz 
Ministerstva financií SR (MF SR) na 
úrovni 315 tis. €. Počas aktuálneho 
roka sme rozpočtovými opatreniami 
postupne tento výnos znížili podľa 
aktualizovaných prognóz MF SR na 
hodnotu 285 tis. €. To je teda chrbti-
ca bežných príjmov obce, na ktorej 
je postavený cash flow a ktorá žiaľ 
tento rok stále klesá. Na opačnej 
výdavkovej strane to vyzerá tak, že 
len za tri spomínané projekty, kto-
rých celková hodnota po verejnom 

obstarávaní predstavuje 1,3 mil. € 
(škola 421 tis. €, centrálna zóna 646 
tis. €, verejné osvetlenie 253 tis. €) 
na 5 % spolufinancovanie vyžadu-
jú výdavok 66 tis. € a na čiastkové 
prefinancovanie výdavkov ktoré 
obec doteraz už uhradila, resp. ešte 
musí uhradiť vychádza suma cca 
110 tis.€. Tieto sa nám do rozpoč-
tu reálne vrátia až niekedy v prvom 
štvrťroku budúceho roka, vychá-
dzajúc z nateraz platných pravidiel 
finančného riadenia eurofondov. 

• Znie to dosť zložito,  tvrdí sa 
však, že čerpať dotácie z fondov 
je výhodné.

- Samozrejme, že áno, s tým jed-
noznačne súhlasím. Iba zjednodu-
šene vysvetľujem, že celý proces 
nie je taký jednoduchý, ako si ne-
zaintersovaní možno myslia. Stretol 
som sa z názorom "však ste dostali 
milióny z eurofondov môžete urobiť 
to aj tamto..."  pravda je taká, že 
reálne fungovanie mechanizmu a 
najmä tok peňazí je podstatne zlo-
žitejší a zdĺhavejší, s precízne de-
finovanými pravidlami. Každý jeden 
centík je presne účelovo viazaný. 
Každá jedna položka faktúry sa 
pred úhradou kontroluje riadiacim 

Zložitá, ale jediná cesta  vedie cez eurofondy
orgánom kontrolou namieste. Kým 
nie je zúčtovaná prvá platba, ďalšia 
sa nemôže ani žiadať. Od podania 
prvej žiadosti o platbu po pripísanie 
peňazí na účet obce prejdú takmer 
tri mesiace a to hovorím o systéme 
predfinancovania. A na záver iba 
dodám, že platby, ktoré už obec 
uskutočnila, typickým príkladom je 
obstaranie projektovej dokumentá-
cie alebo uhradenie nákladov pro-
cesu verejného obstarávania sa žia-
dajú až pri poslednej - refundačnej 
platbe. To je teda čas, kedy obec v 
istej výške závislej od konkrétneho 
projektu celý proces prefinancová-
va. Opäť však  musím zdôrazniť, 
že aj napriek tomu, že celý proces 
je dosť zdĺhavý a náročný, nevidím 
lepšiu cestu na rozvoj obce ako 
práve masívne využívanie dotácií z 
eurofondov. Práve preto nepodce-
ňujeme ani v tomto ťažkom období 
prípravu na budúce výzvy a pri-
pravujeme ďalšie investičné akcie, 
podľa priorít obce, platného územ-
ného plánu a plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce. 

• Aké úlohy nás ešte čakajú do 
konca roka?

- V podstate som odpoveď už 

načrtol, teraz ju trochu spresním 
a priblížim. Práve v týchto dňoch 
vrcholia prípravy žiadostí o dotá-
cie, ktoré ideme podať. Konkrétne  
ide o výstavbu kanalizačnej vetvy. 
Uchádzame sa o dotáciu  z environ-
mentálneho fondu SR (v minulých 
dvoch rokoch sme tu neboli úspeš-
ní). Rovnako hneď v prvých dňoch 
novembra podávame dlhšie pripra-
vovanú žiadosť  v rámci operačného 
programu životné prostredie, kde sa 
uchádzame o dotáciu na protipovod-
ňové opatrenia, konkrétne stavebné 
úpravy miestnych mostov a čistenie 
jarkov v ich spádovej oblasti. Rovna-
ko by sme ešte do konca roka chceli 
dokončiť práce v školskom pavilóne 
telocviční, kde potrebujeme získať 
dotáciu na rekonštrukciu podlahy, 
strechy, elektroinštalácie a výme-
nu okien v malej telocvični. Verím, 
že aj malá telocvičňa bude čosko-
ro funkčná, takže sa v škole potom 
zameriame znova na vykurovanie a 
prípadne modernizáciu vyučovania. 
Samozrejme, budeme sa venovať 
aj príprave na zabezpečenie zim-
nej údržby komunikácií a rozpočtu 
obce na ďalší rok.

   Pripravila M. Nemčeková
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2010 sa budú konať dňa 27. 
novembra 2010 v čase od 7.00 do 20.00 hod v budove Základnej školy s 
materskou školou Kozárovce. Obec do 2. novembra 2010 zašle každému 
voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas 
konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže voliť, upozorní na po-
vinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

Obec Kozárovce  21. októbra 2010 po korektúre hlasovacích lístkov 
Obvodným úradom v Leviciach zverejnila v informačnej  tabuli vyhlásenie 
kandidatúry pre voľby poslancov OZ a pre voľby starostu (priložené ako 
príloha).

V našej obci  bol vytvorený jeden  volebný obvod a  2 volebné okrsky, 
kde volíme 9 poslancov obecného zastupiteľstva a starostu. Na hlasova-
com lístku pre voľby do OZ  volič zakrúžkovaním poradových čísel označí 
kandidátov, pre ktorých hlasuje – najviac 9 mien.

Volebné miestnosti budú uzavreté  o 20.00 hod., nie ako to bolo pri iných 
voľbách, kedy sa mohlo voliť do  22.00 hod.

Voľby starostu a poslancov

 VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov

Obecného zastupiteľstva 
v Kozárovciach 

27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Ko-
zárovciach podľa § 18 zákona SNR 
č. 346/1990 Zb.  o voľbách do or-
gánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje, 
že pre voľby poslancov obecného 
zastupiteľstva zaregistrovala týchto 
kandidátov:

1.  Ľubomír Benčat, 50 r., výprav-
ca, Kozárovce č. 677, nezávislý 
kandidát 

2.  Michal Benčat, 57 r., projekto-
vý manažér, Kozárovce č. 825, 
Kresťanskodemokratické hnu-
tie, SMER - sociálna demokra-

cia, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia - Demokratic-
ká strana

3.  Igor Benčať, Ing., 51 r., pred-
nosta stanice, Kozárovce č. 
348, Slovenská národná strana

4.  Dušan Gallus, 46 r., technik, 
Kozárovce č. 574, Ľudová stra-
na - Naše Slovensko

5. Peter Ivanič, PhDr., PhD., 31 
r., pedagóg, Kozárovce č. 812, 
Kresťanskodemokratické hnu-
tie, SMER - sociálna demokra-
cia, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia - Demokratic-
ká strana

6. Bystrík Ižold, Ing., 29 r., stav-
byvedúci, Kozárovce č. 801, 
Kresťanskodemokratické hnu-
tie, SMER - sociálna demokra-
cia, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia - Demokratic-

ká strana
7. Peter Ižold, 34 r., elektrikár, 

Kozárovce č. 890, Ľudová stra-
na - Naše Slovensko

8. Jaroslav Kasan, 43 r., koordi-
nátor výroby, Kozárovce č. 731, 
Ľudová strana - Hnutie za de-
mokratické  Slovensko

9. Marián Majer, 53 r., podni-
kateľ, Kozárovce č. 75, Kres-
ťanskodemokratické hnutie, 
SMER - sociálna demokracia, 
Slovenská demokratická a 
kresťanská únia - Demokratic-
ká strana

10. Jarmila Micheľová-Buluše-
ková, Ing., 44 r., opatrovateľ-
ka, Kozárovce č. 808,  Ľudová 
strana - Hnutie za demokratické  
Slovensko

11. Ľudmila Miklóšová, 58 r., ná-
kupca, Kozárovce č. 841, nezá-
vislá kandidátka

12. Milan Priecel, 52 r., prednosta 

SNP, Kozárovce č. 774, Komu-
nistická strana Slovenska

13. Štefan Ridzoň, 46 r., robotník, 
Kozárovce č. 336, nezávislý 
kandidát 

14. Pavel Šmatlík, 56 r., vodoinšta-
latér, Kozárovce č. 401, Sloven-
ská národná strana

15. Luboš Švolík, 35 r., prevádz-
kár, Kozárovce č. 689, Kresťan-
skodemokratické hnutie, SMER 
- sociálna demokracia, Sloven-
ská demokratická a kresťanská 
únia - Demokratická strana

16. Marián Valach, 36 r., technik, 
Kozárovce č. 579, Kresťansko-
demokratické hnutie, SMER 
- sociálna demokracia, Sloven-
ská demokratická a kresťanská 
únia - Demokratická strana

17. Milan Záhorský,  46 r., hasič 
- veliteľ zmeny, Kozárovce č. 
753, Ľudová strana - Hnutie 
za demokratické  Slovensko

    
  VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce v Kozárovciach 
27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Kozárovciach podľa § 23 zákona SNR č. 346/
1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vy-
hlasuje,  že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Jozef Majer, Ing., 33 r., starosta, Kozárovce č. 835,  Kresťansko-
demokratické hnutie, SMER - sociálna demokracia, Slovenská de-
mokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Ľudová strana 
- Hnutie za demokratické  Slovensko

V Kozárovciach, 8. 10. 2010

        Ing. Milan Obický
     predseda volebnej komisie




 


 



Spolocenská 
rubrika

24.7. 
Adrián Kabát, syn

Moniky Zimermanovej 
a Petra Kabáta  

16.8. 
Filip Kabát, syn

Alena a Romana Kabáta 
7. 12. 2009

 Samuel Mráz,
syn Emílie Mrázovej Krulíkovej a 

Mariána Mráza
 
 

19.6.
Eva Betinová 

a Vojtech Boldiš 
9.8.

Dominika Škulová 
a Marian Obernauer 

4.9.
Lucia Bachanová 
a David Puškaš 

2.10.
Eva Rybárová a Juraj Báťa 

Narodili sa

Povedali si án o

ˇ

Opustili nás

Byś dobrým èlovekom znamená žiś naplno
to hlboko ¾udské, èo v sile Božej lásky preniká 
cez ¾udí k Bohu samému. Asi takto by sa 
dala charakterizovaś dobrota Vášho srdca 
ve¾adôstojný pán dekan, ktorý v týchto dòoch 
oslavujete krásne životné jubileum.

Odovzdanosś a pokora Panny Márie nech Vám 
je  stálym zdrojom sily, pokoja, pravej radosti a 

dôvery v Boha vo chví¾ach skúšok. 

Božiu milosś, múdrosś a trpezlivosś v nároènej 
pastoraènej práci 

 Vám s láskou vyprosujú 

  Vaši farníci z Kozároviec.

zdrojom sily, pokoja, pravej ra
dôvery v Boha vo chví¾ach skúšok. dôvery v Boha vo chví¾ach skúšok. 

iu milosś, múdrosś a trpezlivosś v nároènej iu milosś, múdrosś a trpezlivosś v nároènej 

Drahý náš   duchovný otec! 

4400

11. 6. 
Martin Ištván, 

vo veku 82 rokov
27.6.

Anna Vajdová, vo veku 90
17.7.

Juliana Bučková, 
vo veku 79

18.7.
Helena Hudecová, 

vo veku 88
18.7.

Jolana Kabátová, 
vo veku 75

21.7.
Jozef Serda, vo veku 58

26.8.
Terézia Betinová, 

vo veku 80
24.9.

Alžbeta Némová, 
vo veku 79

27.9.
Jozef Švolik, vo veku 57

7.10.
Ján Straca, vo veku 78

2.10
Milan Bandzi, 

vo veku 54
9.10.

Alžbeta Žemberyová, 
vo veku 75
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iu milosś, múdrosś a trpezlivosś v nároènej iu milosś, múdrosś a trpezlivosś v nároènej 

Tohtoročná hodová nedeľa, 19. 
septembra, mala zvláštnu atmo-
sféru. Začala slávnostnou svätou 
omšou, ktorú ozvláštnil spev Jiřího 
Zmožka, jeho manželky a speváka 
Igora Mamojku. Popoludní sa konal 
obrad vysviacky súsošia Najsvä-
tejšej Trojice pri dome kultúry. Zú-
častnili sa na ňom  diecézny biskup 
Mons.Viliam Judák, kňazi z biskup-
ského úrad, dekanátu, poslanec 
SNR   Ivan Štefanec, predseda Slo-
venskej priemyselnej komory  Peter 

Mihók, podpredseda VÚC Nitra La-
dislav Kollár a ďalší hostia.

V úvodnej reči starosta obce Jo-
zef Majer vyslovil myšlienku: „Dalo 
povedať, že práve na túto  hodovú 
nedeľu si obec môže pripomenúť 
935. výročie 1. zmienky o obci, 
teda akési narodeniny.“ V našej 
spoločnosti je zvykom dávať si 
pri takejto príležitosti dary a v tú-
to nedeľu sa celá obec zišla pri 
jednom takomto veľkom, monu-
mentálnom dare. Treba povedať, 

že to nebol prvý dar, ktorý obec 
za posledné roky dostala. V roku 
2006 to bola socha sv. Michala, 
o rok na to socha sv. Rafaela, 
o rok neskôr súsošie Zvestovania 
s dominantou sv. Gabriela, a po 
dvoch rokoch, práve na význam-
nú hodovú nedeľu, realizačne a aj 
finančne najnáročnejšie dielo sú-
sošie Najsvätejšej Trojice. Mnohí 
sa obetovali, aby sa mnohí mohli 
tešiť a radovať. 

(Pokračovanie na 4. str.)

Monumentálny dar k 935. výročiu  obce

• Atmosféru slávnosti 
zachytil fotoobjektí-
vom Jozef Bedej. 
Autorom súsošia Naj-
svätejšej Trojice, rov-
nako ako predošlých 
sôch v Kozárovciach 
je Mgr. art. Peter Més-
zároš, na snímke vľa-
vo s dekanom farnosti 
Dušanom Bertom.




 


 



Za úspe- chom je drina, Pri príležitosti začiatku školského roka 2010/2011 navštívil mi-
nister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca 2. sep-
tembra popoludní našu Základnú školu s materskou školou. Na jej 
pôde vzácnu návštevu privítal riaditeľ Richard Demian spoločne so 
starostom obce Jozefom Majerom. Slávnosti otvorenia školského 
roka a odovzdania zrekonštruovanej budovy školy do užívania sa 
zúčastnil aj poslanec NR SR Ivan Štefanec, podpredseda NSK Ladi-
slav Kollár a vedúca odboru školstva NSK Ľubica Libová. 

Nový školský rok u nás otvoril minister školstva Eugen Jurzyca 

Presne 156 žiakov školy si v zre-
konštruovanej telocvični spoločne s 
pedagógmi v úvode vypočulo štátnu 
hymnu a následne sa slova ujal ria-
diteľ Richard Demian: „Dnešný prvý 
školský deň je pre nás mimoriadne 
významný. Navštívil nás minister 
školstva SR Eugen Jurzyca a my 

sa dnes po dvoch mesiacoch 
prázdnin stretávame vo vynove-
nej škole. Staré okná na škole 
nahradili plastové, zateplená je 
fasáda školy a strecha, v jedálni 
je položená nová dlažba, chod-
by sú čerstvo vymaľované, staré 
umývadlá vymenené. Pribudla 
nám i nová učebňa výpočtovej 
techniky a v našom športovom 
areáli momentálne budujeme 
plážové ihrisko na volejbal. Cie-
ľom týchto inovácií je, aby naši 
pedagógovia a žiaci mali čo mož-
no najlepšie podmienky na svoju 
každodennú prácu. Verím, že ten-
to trend bude pokračovať i v bu-
dúcnosti a naša vďaka za to patrí 
nášmu zriaďovateľovi,“ - dodal. 
Následne predstavil nový peda-
gogický zbor, ktorý v tomto roku 
doplnili dvaja noví pedagógovia. 
Zvlášť srdečne privítal 16 žiakov 
prvého ročníka, ktorým zaželal 
veľa úspechov v školských lavi-
ciach. Triednou učiteľkou prvé-
ho ročníka sa stala Mgr. Mária 
Együdová. „Všetkých nás čaká 
náročná desaťmesačná práca. 
Kolegom želám pracovný elán, 
žiakom zodpovedný prístup k pl-
neniu úloh a dobré dosiahnuté 
výsledky. Orientácia našej školy 
je jednoznačná, kopíruje požia-
davky doby,“ - dodal riaditeľ. 

Žiakom i pedagógom sa násled-
ne prihovoril minister Eugen Jurzy-
ca: „Vzdelanie nám pomáha nielen 

získať veľa poznatkov, ale pomáha 
nám žiť i kvalitný život. Verím, že 
aj tento školský rok bude vo vašim 
živote nielen o tom, že sa veľa na-
učíte, ale aj o tom, že vám škola 
pomôže zorientovať sa v živote tak, 
aby vzdelanie znamenalo výbor-
nú investíciu do života,“ - uviedol. 

Následne avizoval pripravované 
zmeny, ktoré chce ministerstvo od 
budúceho roka presadzovať, ako 
napr. povinnú výučbu anglického 
jazyka od 3. ročníka, či zmenu v od-
meňovaní učiteľov. 

Pred prehliadkou zrekonštruo-
vanej školy sa starosta obce Jozef 
Majer poďakoval tým, ktorí základ-
nej škole v Kozárovciach počas jej 
histórie nepretržite pomáhajú a pri-
ložili aj ruku k tomuto úspešnému 
dielu. „Prichádzame do školy, kto-
rá je nám všetkým dobre známa, 
ale zmenila svoj vzhľad. Zo starej 
budovy sme ju postupne vďaka 
grantovým programom a sponzo-
rom vybudovali do dnešnej podoby. 

Samozrejme, nechceme zaspať na 
vavrínoch, vieme, kde nám tečie do 
topánok a vidíme, kde nás situácia 
trápi. Veríme, že v budúcnosti ešte 
dokončíme vykurovanie v škole te-
pelnými čerpadlami, zrekonštruuje-
me aj malú telocvičňu i podlahy na 
chodbách, ktoré sú už v havarijnom 
stave. Ako zriaďovateľ sa budeme 
snažiť o to, aby investície či gran-
ty z dotačných programov do tejto 
školy aj naďalej smerovali,“ - dodal. 

Slávnostný prvý školský deň po-
kračoval zápisom hostí do pamätnej 
knihy, kroniky obce a kroniky školy, 
prestrihnutím pásky na budove 
zrekonštruovanej školy a prehliad-
kou jej priestorov.    M. Sakošová

Súsošie zobrazuje Druhý Pá-
nov príchod na tento svet. Boh 
otec gestom pravej ruky posiela 
svojho Syna k nám. Boží Syn už 
tentoraz neprichádza ako muž bo-
lestí. V jeho tvári už nie sú stopy 
obáv či utrpenia. Naopak, vyža-
ruje z neho vzpriamenosť a sila.
 Boh Otec je zobrazený klasickým 
spôsobom ako On, Sediaci. Tak ho 
totiž nazýva apoštol Ján vo svojom 
Zjavení, pričom sedenie na tróne 
symbolizuje jeho stvoriteľskú moc. 
Gesto, ktorým Boh Otec posiela 
svojho Syna k nám, môžeme tiež 
chápať aj ako povel pre Archanje-
lov, aby trúbili na všetky svetové 
strany, zhromažďujúc tak všetok 
ľud a ohlasujúc Pánov príchod.

 (Dokončenie z 3. str.
Ako povedal starosta obce, spo-
mínané sochy a súsošie za štyri 
roky postupne vytvorili kúsok duše 
našej obce. Všetky sochy  majú 
spoločného autora – talentované-
ho mladého umelca Mgr. art. Pet-
ra Mészárosa ako  i autora úžas-
nej  myšlienky Michala Benčaťa. 
Jej realizácia si vyžiadala mnohé 

Súsošie Najsvätejšej Trojice v Kozárovciach
náša úsmev a svetlo, čiže človek pri 
pohľade na toto súsošie by mal byť 
kladne naladený a odchádzať od-
tiaľto nielen s dobrým pocitom, ale 
aj s novými víziami a predsavzatia-
mi do života.

Napokon ešte jeden detail: po-
hľad na Pána Ježiša umiestneného 
na vodnú hladinu nám môže pripo-
mínať príbehy z evanjelia, kedy krá-
čal po mori a utišoval vietor, búrku 
i more. V biblickej reči more sym-
bolizuje zlo a hriech. Vietor a búrka 
sú zas symbolmi životných trápení, 
protivenstiev a straty istoty. Ježiš je 
nad týmto všetkým ako Pán a víťaz 
a jedine s ním môže život každého 
z nás nadobudnúť tú správnu po-
dobu a správny zmysel.     D. Berta

obety, veľa odvahy a vytrvalosti. 
Slová poďakovania z úst starostu, 
ale i dekana farnosti Dušana Ber-
tu smerovali nielen  na ich adresu, 
ale aj na adresu všetkých ostat-
ných, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k dielu. Vzácne dary tu 
zostanú  ako dominanty obce, oko-
lo nich sa vytvorili miesta, kde sa 
ľudia radi stretávajú a  vodia sem 

svojich hostí.
Atmosféru slávnosti dotvárala 

dychová hudba Kozárenka a miest-
ni folklórist. Pre domácich i hostí 
bolo určené predvečerné vystúpe-
nie Jiřího Zmožka  v dome kultúry. 
Po ňom ešte návštevníci postávali 
okolo efektne osvetleného súsošia 
a obdivovali ho.  

 M. Nemčeková

Archanjeli, trúbiaci na sofar, 
svojím mečom naznačujú kaž-
dému z nás, že nastala chvíľa 
konečného zúčtovania a už je 
neskoro na odpor, alebo plač.
 Autor tohto diela, ako človek, pre-
cítil túto situáciu a uvedomil si 
jeho poslanie: má poukázať na 
skutočnosť súdneho dňa, ktorý 
určite príde, nech by to už v tom 
našom uponáhľanom svete bolo 
akokoľvek zvláštne a neuveriteľné.
Napriek tematike Posledného súdu, 
ktorá môže evokovať aj negatívne 
pocity, je predsa len táto dynamic-
ká scéna vyobrazená pozitívne a 
pre oko diváka povznášajúco. Boh 
Otec je v podstate v tvári veľmi sta-
rostlivý a chápajúci.  Ježiš zas pri-

Monumentálny dar k 935. výročiu  obce

• Učiteľský zbor s ministrom. 




 


 



Búrlivý potlesk v preplnenej sále, 
diváci na nohách a plné javisko 
dojatých hercov. Tento záverečný 
obraz si zapamätajú zrejme všetci, 
ktorí sa zúčastnili slávnostnej pre-
miéry dedinského muzikálu Kamen-
ný chodníček v Kozárovciach.

 V hľadisku sa tisli slzy do očí 
najmä pamätníkom, ktorí pred 60 
rokmi videli túto hru Ferka Urbánka 
v réžii nezabudnuteľného  učiteľa 
a organistu Petra Kozinku. Pozva-
nie na premiéru hry prijal aj jeho 
syn, ktorý sa už nie raz presvedčil 
o úcte, ktorú  k jeho otcovi v tejto 
obci prechovávajú. Zaspomínali si 
tiež tri, vtedy mladučké herečky, 
dnes staré mamy Helena Hama-
rová-  Švolíková, Helena Pustaio-
vá-  Hlavová a Mária Holečková -. 
Šušorová, ktoré v spomínanej hre 
pred 60 rokmi hrali.   

Pod návrat Kamenného chodníč-
ka sa režisérsky podpísala legenda 
ochotníckeho divadla v Kozárov-

ciach Ladislav Mráz, 
ktorý prišiel s nápa-
dom upraviť hru na 
dedinský muzikál. A 
tak sa jubileum ná-
vratu tejto hry spojilo 
s nemenej význam-
ným jubileom, 45. 
výročím vzniku ko-
zárovskej  folklórnej 
skupiny  Praslica. Jej 
zakladateľka a vedú-
ca Mária Ďurovičová 
zostavila choreogra-
fiu tak, aby sa tance 

Kozárovský ľudový muzikál očaril aj profesionálov
a spevy herecky 
skĺbili s dejom diva-
delnej hry a pôsobili 
veľmi prirodzene a 
sviežo. Príbeh lá-
sky, rodinné prieky, 
humor každoden-
ného života, krása 
ľudových piesní a 
zvykov prítomných 
očarili. 

Záverečný po-
tlesk nepatril len 
hercom, ktorí podali 
vynikajúci výkon, ale 
aj dvom vý-
znamným 
osobnos-
tiam obce. 
Z rúk sta-
rostu obce 
p r e v z a l i 
ď a k o v n é 
listy reži-
sér, herec, 

neúnavný činovník 
ochotníckeho diva-
dla Ladislav Mráz 
a zakladateľka, 
dlhoročná vedúca 
folklórnej skupi-
ny Praslica Mária 
Ďurovičová, kto-
rá si v tomto roku 
pripomína okrúhle 
životné jubileum. 
Praslica pod jej 
vedením šíri nielen  
tradície  ľudové-
ho umenia našich 
predkov v širokom 
okolí i v zahraničí, 

ale aj dobré meno 
Kozároviec.

V hľadisku už 
tradične bolo vi-
dieť aj profesionál-
nych hercov - Ľuba 
Pavloviča, Antona 
Živčica a riaditeľa 
Divadla Andreja 
Bagara v Nitre Jána 
Grešša. Nešetrili 
potleskom i pochva-

lou, veď ako povedal Ján Greššo: 
“Mňa by ste sa veru nemali  pýtať,  
ja asi nemôžem byť objektívny, lebo 
Kozárovce a kozárovskí ochotníci 
sú moja srdcová záležitosť a zvlášť 
Lacko Mráz, ktorý bol jednoducho 
úžasný. Výborný ako vždy bol aj 
Janko Hrmo. Celkom vážne chcem 

pochváliť všetkých. Dievčatá, kto-
ré boli nielen krásne, ale aj výbor-
ne hrali, rovnako ako chlapcov, no 
a samozrejme Praslicu, ktorá po-
tvrdila svoje kvality v novom lesku. 
Lacko ako režisér urobil vynikajúci 
ľudový muzikál, to teda klobúk dole, 
tu sa proste tancovalo, spievalo a 
hralo divadlo. Toto sa málokedy vidí 
aj na profesionálnych scénach. Tak-
že blahoželám a mám naozaj vyni-
kajúci dojem.“

Premiéra muzikálu mala charak-
ter spoločnej oslavy – tak znovu-
zrodeného ochotníckeho divadla, 
pocty osobnosti učiteľa a režiséra 
ochotníkov spred 60 rokov  Pet-
ra Kozinku ako i významného 45. 
výročia vzniku folklórnej skupiny 
Praslica  a jeho zakladateľky  a ve-
dúcej Márii Ďurovičovej. Pri tejto 
príležitosti dostali, možno celkom 
bez nadsádzky povedať, výrazné  
osobnosti kultúry Kozároviec Mária 
Ďurovičová a Ladislav Mráz množ-
stvo ocenení a gratulácií a navyše 
od nás divákom obdivný potlesk so 
želaním ešte veľa chuti do ďalších 
podobných projektov.   

Jednoznačne treba povedať, že 
vidieť Kamenný chodníček v poda-

ní kozárovských 
ochotníkov je 
umelecký záži-
tok a radosť. A 
o tento pocit išlo, 
veď ako povedal 
Ladislav Mráz 
pri ďakovnej reči 
všetkým, ktorí 
návratu divadla 
na scénu po-
mohli: „Ak sme 
vám dnes urobi-
li aspoň trocha 
radosti, tak sme 
aj my šťastní a 
verím, že sa v 
budúcnosti ešte 

stretneme pri podobných príleži-
tostiach.“ Čosi sa tam v zákulisí 
šuškalo o divadelných hrách Kubo 
a Surovô drevo, ktoré by tiež stáli 
za spracovanie na ľudový muzikál... 
Máme sa teda na čo tešiť.  

M. Nemčeková
Snímky: J. Bedej

• Ladislav Mráz pred fotografiou 
Petra Kozinku.

• Tri  herečky po 60-tych rokoch, 
zľava Mária Holečková Šušoro-
vá, Helena Hamarová Švoliková 
a Helena Pustaiová Hlavová. 

• Ďakovný list Márii Ďurovičovej odovzdal starosta 
J. Majer.

• Výstava fotografií a diplomov vo vstupných priesto-
roch domu kultúry priniesla prierez dielom Petra Ko-
zinku a činnosti jubilujúcej Praslice.

• Kozárovským ochotníkom herecky vypomohol aj Ján 
Hrmo (na snímke vľavo). 




 


 



Narodeninová torta pre troch 
Kozárovce vníma verejnosť cez 

mnohé charakteristické črty. Vra-
via, že sa v mnohom odlišujeme od 
ostatného regiónu. Niekto na našu 
adresu vtipkuje, niekto so závisťou 
v hlase uvažuje ako to všetko do-
kážeme. Jednoducho - máme na to 
ľudí. A nie hocijakých. Veď udržať 
na vysokej úrovni päť folklórnych  
skupín a na 
ich vystúpe-
niach zapĺňať 
veľkú sálu  
m i e s t n e h o 
domu kultúry, 
ale aj ďal-
šie sály na 
S l o v e n s k u 
i v zahraničí, 
to nemá v ta-
lóne žiadna 
obec. My 
na to proste 
máme ľudí. 
Ta l e n t o v a -
ných, obe-
tavých, odu-
ševnených a najmä zapálených za 
folklór. Takých, čo dokážu strhnúť 
a zapaľovať ďalších. A preto sa 
Praslica, Vretienko, Lipka, Konopa 

a Matičiar ne-
vytrácajú do 
minulosti ale 
z roka na rok 
prinášajú kraj-
šie a krajšie 
programy. Na 
mnohých fes-
tivaloch žnú 
úspechy a ro-
bia našej obci 
dobré meno. 

N a j s t a r š í 
súbor Praslica si tento rok pripome-
nul 45.výročie svojho vzniku nádher-
ným dedinským muzikálom.  Ďalší 
traja jubilanti, Vretienko, Konopa 
a Matičiar sa predstavili  spoločným 

Po mnohých daždivých dňoch 
sa na nás usmialo slniečko. Bola 
nedeľa, 3. októbra 2010, kedy si 
folklórne súbory z Kozároviec sta-
novili deň na oslavu svojich jubileí. 
Detský súbor Vretienko oslávil už 
30 rokov od svojho vzniku. Folklór-
na skupina Konopa a spevácky 
súbor Matičiar 20 rokov, čas, ktorý 
nám piesňou spestrujú život na rôz-

nych podujatiach. 
Hneď pri vstupe 

do Domu kultúry 
sme sa mohli poko-
chať pohľadom na 
krásnych kusoch 
ľudového odevu. 
Na výstave sme 
videli starodávne 
šatky, čepce, rôzne 
oplecká a vyšívané 
zástery z madeiry. 
Nechýbali ani „krížne ručníky“ 
z kašmíru, aké nosili kedysi naše 
staré mamy. Až sa nám slza za-
leskla v oku, keď sme si spomenu-
li na naše matky, s akou starost-

livosťou ochraňovali v truhliciach 
tieto poklady ľudovej kultúry a už 
nie sú medzi nami.

Spevy a tance sprevádzala cim-
balová muzika Ing. Járeka z Nitry 
Ponitran. V kultúrnom popoludní 
vystúpili aj hostia, gajdoši Domin 
a Pavol Garajovci s hrou na gaj-
dách. Milo prekvapila svojim vystú-
pením rodina Janoštínovcov zo Zu-

berca. Vo svojich 
piesňach priniesli 
atmosféru Oravy, 
z vrchov a strání. 
Spevy, tance, 
hra na husliach 
a harmonike, 
všetko vytváralo 
harmonický ce-
lok. 

Mužská spe-

vácka skupina Matičiar už za 20 
rokov uskutočnila veľa vystúpení 
na Slovensku i v zahraničí. Sú prí-
nosom svojimi piesňami a veľmi 
žiadaní, najmä pri rôznych národ-

niarskych podujatiach. Folklórna 
skupina Konopa, ktorá zaujala 
najmä scénkou „Z jarmoku“, má za 
sebou 152 
v y s t ú p e -
ní. V roku 
2007 spo-
lupracovali 
aj so SĽU-
Kom na 
t a n e č n o -
-filmovom 
predstave-
ní Obrázky 
zo Sloven-
ska. 

Najstar-
ší jubilant Vretienko, ktoré už 30 
rokov rozveseľuje piesňami a svo-
jou hravosťou, má za sebou 329 
vystúpení. Jeho najvýznamnejším 
ocenením je titul „Laureát medzi-
národného folkloristického festiva-
lu Strážnice“ z roku 1986 za vystú-
penie Koledička koleda. 

Milé detské hry nám pripomenuli 
naše detstvo zo strnísk, lúk a paži-
ti, kde sme sa mohli vyšantiť bez 
s t r a c h u 
z úrazu. 
Škoda, že 
už aj de-
dina mení 
svoju tvár. 
Tam, kde 
si mohli 
oči od-
d ý c h n u ť 
na zeleni, 
sú už plo-
chy za-

Slnečná nedeľa patrila jubilantom

programom, v  ktorom nechýbali ani 
hostia, rovnako zanietení folkloristi. 
V preplnenom hľadisku sedela aj 
naša dopisovateľka Valéria Nehé-
zová, ktorá nám o podujatí napísala  
príspevok, v ktorom vystihla krásnu 
atmosféru podujatia. Nedá mi ešte 
nepripojiť zopár postrehov.

Diváci čakali tradične kvalitné vy-
stúpenia oslávencov a s vďakou sa 
ich aj  dočkali. Ocenili najmä nové 
scénky z dedinského života (vese-
lé prekáračky i verne zobrazené 
hry detí) ale aj krásne pesničky, ku 
ktorým sa všetci mimovoľne pripá-
jali. Ako bonus boli do programu 
pridané vystúpenia hostí a tí si tiež 
razom získali srdcia prítomných. 

Spomína ich aj V. Nehézová, ja 
len prezradím niečo o rodinke Ja-
noštinovcov zo Zuberca.  S otcom 
Lichardom Janoštinom, riaditeľom 
skanzenu v Zuberci, vystupovali 
dvaja talentovaní synovia Viktor 
a Lukáš a manželka Markéta, ktorá 
je  na prekvapenie rodáčka z Pra-
hy(!). To by po ich írečito sloven-
skom vystúpení asi nik neveril.

Kvalitný program ocenili aj divá-
ci z okolia, snáď za všetkých citu-
jem jeden názor: 

„Do Kozároviec na kultúru sa 
oplatí prísť, sme radi, že sme tu 
boli aj dnes.“ Takéto slová uznania 
sa píšu naozaj ľahko a vďačne.

    M. Nemčeková

liate betónom, pokryté kameň pri 
kameni. Táto situácia vytláča deti 
do domov k počítačom, internetu 

a televízii. S pretechnizovaným, 
virtuálnym svetom, odchádza dža-
vot detí, veselý spev mládeže a do 
nášho života vstupuje šeď.

Vďaka patrí všetkým nositeľom 
folklóru, ktorí zostali verní ľudovej 
piesni a zvykom. Aspoň cez nich 
sa môžu naše srdcia z času na 
čas rozveseliť a pookriať. Ešte raz 
- vďaka vám jubilanti!

                   V. Nehézová

• Kyticu pre Vretienko odovzdáva A. 
Szabová z Oroszlány.

• Konopa.

• Matičiar

• Rodina Janoštinovcov.

• Vretienko.




 


 



Viac ako 40 scénických a nescénických programov, kde sa pred-
stavilo vyše 1 500 účinkujúcich zo Slovenska, Čiech, Maďarska, 
Južnej Kórey a Kapverdských ostrovov priniesol v dňoch 18. - 20. 
júna v poradí 51. medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2010.

Kozárovčania na Myjave a v Strážnici

 Areál Trnovce sa nachádza v 
Lesíku, tesne za mestom Myjava, 
kde sa odvíjal program pre širokú 
verejnosť. Súbežne na hlavnom 
amfiteátri a v mestečku MY-A-VY 
sa striedal pestrý program nášho 
kultúrneho posolstva zachovaného 
v hudbe, piesni a tanci.

Špecialitou festivalu sa stala ku-
chyňa starých materí, ktorá upútala 
pozornosť návštevníkov so svojimi 
špecialitami nielen zo Slovenska, 
ale aj zo zahraničia. Tradične, už 
niekoľko rokov tu predvádzajú svo-
je majstrovstvo aj Kozárovčania, 
folkloristi so svojou ponukou: fazu-

ľová polievka s údeným mäsom, 
zeleninou a domácimi rezancami, 
šúľance (šmondrle) sladké aj slané, 
so strúhankou, opraženou slaninou, 
tvarohom, makom, lekvárom. Vy-
nikajúca štrúdľa (usudzujem podľa 
toho, ako rýchlo sa minula) jablko-
vá, tvarohová s orechmi, maková s 

višňami. Nechýbali škvarkové pa-
gáče a niekoľko druhov ovocných 
zákuskov. Nejeden náš návštevník 
sa vrátil na dupľu a nešetril chvá-
lou na adresu našej kuchárky Milky 
Skačanovej. Určite treba poďako-
vať celému kolektívu za dôstojnú 
prezentáciu. Urobil tak aj primátor 
Myjavy Ďakovným listom. Boli to 
členovia súborov Konopa, Matičiar 
a ich rodinní príslušníci.   

Týždeň po Myjave sa Kozá-
rovčania podieľali na programe v 
Strážnici, kde sa konal 65. ročník 
medzinárodného folklórneho festi-
valu STRÁŽNICE 2010 a 28. ročník 

festivalu Detská Strážnice 2010. Tu 
sme sa zúčastnili  už v početnejšom 
zložení - skupiny Konopa, Matičiar 
a Vretienko v celodennom progra-
me Živé múzeum domácich prác 
alebo co se u nás ve vsi deje, když 
padá sníh nebo leje.

Program bol organizovaný v areá-

Oroslánska  slovenská samo-
správa spolu so Spolkom pre 
ochranu dedinskej kultúry a tradí-
cie usporiadali 14. augusta 2010 už 
tradičný Oroslánsky dedinský deň.  
Tak, ako aj po minulé roky, boli na 
túto slávnosť pozvaní ich družobní 
partneri z Kozároviec. Našu obec 
nezmazateľne reprezentovali Dy-
chová hudba Kozárenka a členo-
via obecného zastupiteľstva na 
čele so starostom. Po príchode do 
Oroszlány čakalo na Kozárovča-
nov vrúcne privítanie od vedúcej 
Slovenskej menšinovej samosprá-
vy v Oroszlány Alžbety Szabóovej 
v tamojšom Pamiatkovom dome, 
kde bolo nachystané aj pohostenie 
s tamojšími špecialitami. Samot-
ný oficiálny program začal v poo-
bedňajších hodinách patetickým 
sprievodom a položením kvetov pri 
pamätníku 300. výročia príchodu 

Kozárenka v Oroszlány
na Dedinskom dni  

Slovákov na toto územie.  Potom 
už mohlo prísť k oficiálnemu otvo-
reniu majestátnych osláv so sláv-
nostnými príhovormi a zaspieva-
ním hymny Slovákov v Maďarsku 
„Daj boh šťastia tejto zemi“. Druhá 
časť patrila celospoločenskej ve-
selici – odvážlivci sa mohli zapojiť 
do súťaže vo varení na otvorenom 
ohni, popritom prítomných náv-
števníkov zabávali svojím spevom 
a tancom viaceré súbory; zo Slo-
venska okrem Kozárenky neme-
nej úspešne hosťovali folkloristi zo 
Šale a Myjavy. Po ich vystúpení 
pokračovali oslavy v Pamiatkovom 
dome, kde do tanca vyhrávala už 
len naša dychovka. Po nekončia-
com záverečnom potlesku a s noč-
ným utíchnutím jej ľúbozvučných 
tónov odišla z Oroszlány s hlbokým 
zadosťučinením i naša misia. 

Peter Ivanič

Posledný augustový víkend sa v 
Tlmačoch niesol v znamení folklóru. 
V dňoch 27. - 29. augusta sa konal 
8. ročník regionálneho podujatia Te-
kovské folklórne slávnosti.

Slávnosti sa začali už v piatok 
v spoločenskom dome na Lipníku 
pod názvom „Pesničky spod festun-
gu“. Program pokračoval v sobotu 
vystúpením FS TRENČAN, ktorý sa 
pre nepriaznivé počasie tiež konal v 
spoločenskom dome.

V nedeľu akoby sa počasie 
umúdrilo a vykuklo slniečko. Všetko 

Tekovské folklórne    
slávnosti Tlmače - 2010 

mohlo pokračovať podľa plánu.
Naša FSk KONOPA a MSS MATI-

ČIAR prijali pozvanie od organizáto-
rov a režisérov programu. Program 
mal názov „Tlmačská rapsódia“. 
Program bol venovaný 935. výro-
čiu. Pozdravy mestu a okolia blíz-
keho i vzdialeného prinášali kolek-
tívy, ktoré už viac rokov pravidelne 
spolupracujú s organizátormi TFS. 
Vystúpili sme s pásmom piesní a 
tancov a tak aj my sme prispeli k 
slávnostnej atmosfére, ktorá vládla 
po celé tri dni v Tlmačoch.    M+M

li múzea dediny juhovýchodnej 
Moravy. Náplňou nášho programu 
okrem hudby, tanca a spevu bolo 
na prvom mieste predvádzanie 
hospodárskych prác a remesiel. 
Záujem zo strany návštevníkov bol 
skutočne veľký. Rodičia s deťmi sa 

sami zapájali do prác a skúšali svo-
ju zručnosť. Podujatie bolo umoc-
nené nádherným počasím a dob-
rým pocitom, že aj Kozárovčania sa 
pričinili o prezentáciu Slovenska v 
zahraničí.

J. Švolik st.

• Kozárenka roztancovala folkloristov i divákov.




 


 



Cezpoľný 
beh

Spoza školskej brány

Školský rok 2010/2011 sa začal 
pre našu školu netradične. Spoloč-
ne ho  2. septembra 2010 otvorili 
minister školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky Ing. 
Eugen Jurzyca, Ing. Jozef Majer, 
starosta obce a Mgr. Richard De-
mian, riaditeľ ZŠ s MŠ Kozárovce. 
Dôvodom návštevy pána ministra 
bola rekonštrukcia budovy školy 
a modernizácia vnútorných priesto-
rov, ktoré sa zrealizovali na škole 
od roku 2006 a stále trvajú. V rámci 
rekonštrukcie sa urobila  výmena 
starých okien za plastové, zateple-
nie fasády budovy a strechy školy, 
vymaľovali sa  vonkajšie  a vnútor-
né  priestory školy, položila  novej 
dlažby v školskej jedálni a zriadila 
sa  už druhá učebňa  výpočtovej 
techniky.

Pán minister sa prihovoril aj pr-
váčikom, ktorí mali možnosť sa 
s ním odfotografovať. Po oficiálnej 

časti bola pripravená recepcia, na 
ktorej sa mohli poslanci, sponzori 
i pedagógovia osobne porozprá-
vať. Počas recepcie pán minister 
odovzdal našej škole dar v podobe 
hodnotných knižiek, logických hier, 
počítadiel, písacích potrieb, futba-
lovej lopty, DVD a školských pomô-
cok na výtvarnú výchovu pre 1., 2. 
ročník a špeciálnu triedu.

Vzhľadom k skutočnosti, že na 
tento deň bol vyhlásený štátny 
smútok, program, ktorý pozostával 
z plánovaného volejbalového tur-
naja medzi tímom ministra školstva 
a tímom ZŠ s MŠ Kozárovce bol 
zrušený. Dodatočne bude odohraný 
na tradičnom novoročnom volejba-
lovom turnaji. Pre všetkých prítom-
ných žiakov, rodičov, pedagógov, 
pozvaných hostí i ostatných prítom-
ných občanov z našej obce tento 
deň zostane ešte dlho v pamäti.

                                  Z.Š.

Konečne prišla tretia októbrová 
nedeľa a s ňou síce zamračená 
obloha, ale nám to nevadí. Je čas 
výletu s požiarnikmi DHZ od nás 
z  Kozároviec. Navštívime ZOO 
i zámok v Bojniciach. Cesta ubehla 
pomerne rýchlo  a  sme na mieste. 
Presúvame sa k zámku, v ktorom 
dve tretiny účastníkov zájazdu buď 
neboli, alebo  boli veľmi dávno. Pre-

Netradičný prvý deň 
školského roka

Víťazstvo sme 
obhájili

V  Horšianskej doline sa 2. ok-
tóbra uskutočnil II. ročník jesennej 
časti súťaže mladých  požiarnikov    
PLAMEŇ 2010. Trať v kopcovitom 
teréne bola oproti minulému roč-
níku o čosi náročnejšia, ale trošku 
kratšia. Na nej bolo celkom šesť 
stanovíšť. Súťažné družstvá museli 
preukázať vedomosti nielen z ob-
lasti  PO a zdravotnej prípravy, ale 
aj svoju športovú zdatnosť a vytrva-
losť. Z našej ZŠ sa do súťaže zapo-
jili dve  družstvá v staršej kategórii 
a jedno  družstvo v mladšej kate-
górii. V staršej kategórii sme získali 
1. a 2. miesto  a v mladšej kategórii 
tak ako minulý rok 1. miesto. Víťaz-
né družstvo v prvej kategórii tvorili 
žiaci ôsmeho ročníka Gregor Ben-
čať, Jakub Skačan, Jakub Krajči, 
Viktor Krajči a Lacko Dóczy. Druhí 
v tejto kategórii skončili Adrika Ka-
sanová, Dominik Kršiak (8. roč.), 
Naďka

Matušková, Dalibor Dóczy a Mar-
tin Furda (9.roč.). Za mladšiu kate-
góriu súťažili Heňka Valová, Marien-
ka Hlavová (4. roč.), Marek Tvrdoň 
(5.roč.), Paula a Emka Benčaťové 
(6.roč.).  Deti sa na súťaž poctivo 
pripravovali, verili si, navzájom sa 
povzbudzovali, a preto dosiahnuté 
umiestnenia boli pre nich tou naj-
krajšou odmenou.

          M. Együdová

 Rozlúčka so Sophiou
Druhý  september 2010. Sláv-

nostné otvorenie školského roka za 
prítomnosti ministra školstva Ing. 
Eugena Jurzycu, náhodné stretnu-
tie a fotenie s ním na chodbe školy, 
prvé spoločné stretnutie všetkých 
prvákov so svojou  prvou pani uči-
teľkou ZŠ. Prvý kontakt triednej 

pani uči-
teľky s us-
mievavým, 
o k a t ý m 
a veselým 
d ievča t kom 
sediacim v pr-
vej lavici hneď pred 
katedrou - Sophiou Kovac. Prišla 
k nám z ďalekej Austrálie, aby sa 
zdokonalila v rodnej reči svojho 
ocka. Bola najmladšou žiačkou 
v prvom ročníku, ale v dôslednosti, 
svedomitosti a príprave na vyučo-
vanie sa vyrovnala ostatným spolu-
žiakom z triedy. Takýchto žiakov má 
každý učiteľ rád, a preto o to ťažšie 
bolo lúčenie. A to prišlo 8. októbra 
2010 športovým odpoludním (sú-

ťaže pripravila pani vychovávateľ-
ka D. Valková) vo veľkej telocvični 
spolu so spolužiakmi a deťmi zo 
ŠKD. Odtiaľ sme sa presunuli do 
priestorov ŠK, kde sme si spoloč-
ne zaspievali zopár našich sloven-
ských ľudových piesní, zatancovali 
pri temperamentnej hudbe a vyskú-

šali metlový 
tanec. Ani 
sme sa nena-
zdali, ako ten 
čas rýchlo letí 
a po deti si 
začali prichá-
dzať rodičia. 
Nastalo veľké 
lúčenie. Deti 
svoju kama-
rátku obdaro-
vávali nielen 
sladkosťami, 
ale i rôzny-
mi darčekmi. 
Kamaráti zo 

ŠKD Sophii odo-
vzdali spoločne 
vytvorený plagát, 
kde jej každý pri-

pojil okrem svojej 
kresby i pekné že-

lanie. Najdojímavejšie 
z rozlúčky bolo i to, keď jej 

spolužiačka priniesla svoju najob-
ľúbenejšiu hračku. Triedna pani 
učiteľka okrem sladkosti (tie majú 
radi všetky deti)  na pamiatku    po-  
darovala  i malého  anjelika, aby ju 
ochraňoval nielen na ceste za ma-
mičkou, ale vždy na každom kroku. 
Všetky deti dostali od Sophii  cuk-
ríky  a každý spolužiak i balíček, 
v ktorom bol medvedík koala a čo-
koládka.

Ďakujeme za výlet, požiarnici!
hliadka trvá hodinu a pol a mnohí 
z nás pozerajú v nemom úžase, že 
sa pod zámkom nachádza i malá 
jaskyňa. Po prehliadke ešte spoloč-
ná fotografia  a spoločné posedenie 
v útulnej reštaurácii pri teplej šálke 
čaju, a potom odchod do ZOO. Dve 
a pol hodiny primeraným krokom 
nám stačí na prehliadku všetkého, 
čo nám ZOO ponúka. Ešte  dojedá-
me posledné zásoby z domu a ča-
ká nás odchod  domov. Ďakujeme 
vám, naši starší  „kamaráti“ – hasi-
či, že ste nezabudli na nás a mohli 
sme  s vami  prežiť jeden úžasný 
a neopakovateľný deň. 

 Kolektív mladých hasičov 
              

Život je láska a nádej,
 život je stretnutie a rozlúčka.
Jedna z nich prišla dnes.
 Želám  Ti,  milá Sophinka, 

šťastie, zdravie a bezstarostné 
detstvo v kruhu svojej milujúcej ro-
diny. A nezabudni, že tu – v malom 
Slovensku, v krásnej obci Kozárov-
ce, žijú s veľkým, vždy otvoreným 
a hlavne láskavým srdiečkom tí, 
ktorým si svojou prítomnosťou a ve-
selosťou spríjemňovala každý i ten 
najvšednejší deň. Nikdy na Teba 
nezabudneme.

Tvoja  M. Együdová, 
tr. učiteľka

V Kalnej nad Hronom sa 
uskutočnili  23. septembra 2010 
majtrovstvá okresu v cezpoľnom 
behu. Zastúpenie na nich mala aj 
naša škola. Reprezentovali nás 
žiaci aj žiačky, ktorí sa umiest-
nili nasledovne. Spomedzi 58 
súťažiacich dievčat  obsadila D. 
Ihradská  32. miesto, I. Majero-
vá  42. miesto a P. Ivaničová 43. 
miesto.

Spomedzi 70 súťažiacich 
chlapcov vybojoval  M. Jamrich  
2. miesto, M. Domankuš 12. 
miesto a L. Bíňovský 13. 
miesto.

Družstvo chlapcov obsadilo 
celkove pekné 3. miesto, za čo 
všetkým pretekajúcim ďakuje-
me. 




 


 



Florbal mladších žiakov

Spoza školskej brány

-  riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Richard 
Demian

-  zást. riad. pre ZŠ: Mgr. Ivana 
Šustáková

-  zást. riad. pre MŠ: Bc. Eva Ry-
bárová

ZŠ bude mať v šk. r. 2010/2011    10 
tried: 9 tried + 1 špeciálna trieda, 1 
oddelenie ŠKD
1. roč. – 16 žiakov, tr. uč.: Mgr.   Má-
ria Együdová
2. roč. – 13 žiakov, tr. uč.: Mgr.  Má-
ria  Hlavová
3. roč. – 15 žiakov, tr. uč.: Mgr.   Ka-
rol  Ištók 
4. roč. – 16 žiakov, tr. uč.: Mgr.   Re-
náta Harmadyová
5. roč. – 19 žiakov, tr. uč.: PaedDr. 
Jozef Cimra
6. roč. – 15 žiakov, tr. uč.: Mgr.  Jo-
zef  Majer 
7. roč. – 15 žiakov, tr. uč.: Mgr.  Iva-
na Švoliková, PhD. 
8. roč. – 19 žiakov, tr. uč.: Mgr.  Kor-
nélia Kmeťová
9. roč. – 21 žiakov, tr. uč.: Mgr.  Jan-
ka  Strelková
špeciálna trieda – 7 žiakov, tr. uč. 
Mgr. Zlata Kubová
-  ŠKD: Daniela  Valková
- vyučujúci, ktorí nie sú triednymi 

učiteľmi: Mgr. Martina  Kolláro-
vá - SJL- Náboženská výchova, 
Mgr. Irena Gremanová- Anglický 
jazyk

- asistentka učiteľa: p. Martina  Ba-
lážiková- návrh na schválenie na 
KŠÚ
Počet žiakov ZŠ:  I. stupeň  (1. – 4. 
roč.) –   66  žiakov
II. stupeň (5. – 9. roč.) –   89 žiakov

 Spolu: 155 žiakov
-  žiadosť o odklad do 1. ročníka 

ZŠ- 4
Opravné skúšky:  žiadne neboli
Profilácia ZŠ s MŠ - Strategické 

ciele školy
Oblasť výchovno-vzdelávacia
Strategický cieľ č. 1:
Rozvíjať informačné kompeten-

cie (informačná a počítačová gra-
motnosť) žiakov školy za účelom 
skvalitnenia ich procesu učenia sa 
a výsledkov učenia priamo na vyu-
čovacích hodinách.

Strategický cieľ č. 2:
Rozvíjať komunikačné kompe-

tencie v cudzích jazykoch so zrete-
ľom na možnosti školy a s ohľadom 
na schopnosti jednotlivých  žiakov.

Strategický cieľ č. 3:
Umožniť žiakom rozvíjať, osvo-

jovať si, zdokonaľovať a upevňovať 
pohybové kompetencie. Prostred-
níctvom telesnej výchovy pôsobiť 
a dbať o zdravie ako súčasť zdra-
vého životného štýlu a celoživot-
nej starostlivosti o vlastné zdravie 
žiakov.

Strategický cieľ č. 4:
Rozvíjať kognitívne kompetencie 

(riešenie problémov, kritické a tvo-
rivé myslenie), učebné, interperso-
nálne a personálne kompetencie.

Oblasť personálna
Strategický cieľ č. 1:

Vytvárať vhodné podmienky pre 
optimálnu a efektívnu prácu pe-
dagogických pracovníkov tak, aby 
každý  mohol prejaviť svoju osob-
nosť v tvorivej pedagogickej čin-
nosti. Vytvárať pracovné prostredie 
s prevenciou na stresové situácie; 
viesť všetkých pracovníkov k reál-
nemu sebahodnoteniu, sebavýcho-
ve a sebavzdelávaniu.

Strategický cieľ č. 2:
Vytvoriť optimálne podmienky pre 

profesijný rozvoj a kariérny rast uči-
teľov ako kľúčového prvku rozvoja 
školského systému a zvyšovania 
kvality efektívnosti pedagogickej 
práce.  

Oblasť materiálno – technická
Strategický cieľ č. 1:
Zrekonštruovať a zmodernizovať 

interiér budovy školy, opraviť kana-
lizáciu a pokračovať v rekonštrukcii 
sociálnych zariadení. 

Oblasť marketingu
Strategický cieľ č. 1:
Zlepšiť image a propagáciu školy
Špecifický cieľ č. 1: Poskytovať 

aktuálne informácie o škole a no-
vinky o aktivitách, ktoré prebieha-
jú na škole na vytvorenej webovej 
stránke. 

Špecifický cieľ č. 2: Propagovať 
školu a jej akcie v miestnych novi-
nách, v oblastných novinách. Vydá-
vať vlastný časopis školy. 

Špecifický cieľ č. 3: Propagovať 
školu na verejnosti prostredníctvom 
vlastných aktivít, ktoré budú organi-
zované pre verejnosť. Zúčastňovať 
sa akcií, ktoré organizujú ostatné 
organizácie.

Personálne zmeny v ZŠ: 
Mgr. Beáta Ďurovská – materská 
dovolenka  
Mária Švolíková – ukončenie pra-
covného pomeru, odchod do dô-
chodku
- noví zamestnanci:  PaedDr. Jozef 
Cimra
Daniela  Valková - vychovávateľka 
ŠKD

Pripravenosť ZŠ:
- rozdelenie mimovyučovacích 

funkcií:
BOZP a PO – Mgr. Mária  Együdo-
vá
Výchovný poradca – Mgr. Kornélia 
Kmeťová
Ved. šk. kroniky – Mgr. Mária Hla-
vová
Ved. šk. knižnice – Mgr. Martina 
Kollárová
Koordinátor protidrogovej výchovy- 
Mgr. Zlata Kubová
Koordinátor enviromentálnej výcho-
vy - Mgr. Ivana Švoliková, PhD.

MTZ školy v šk. r. 2010/2011:
- v rámci projektu: Zníženie ener-

getickej náročnosti budovy ZŠ 
s MŠ, Kozárovce sa uskutočnila 
výmena starých okien za plasto-
vé, zateplila sa vonkajšia fasáda 
budovy a strecha  

- urobila sa oprava a revízia 

bleskozvodov
-  urobila sa  oprava a údržba 

elektrických zariadení, zásuviek, 
svietidiel

-  vymaľoval sa interiér školy – 
chodby, jedáleň, priestory okolo 
okien v miestnostiach

-  položila sa nová dlažba v jedálni
-  vymenili sa deravé žľaby a zvody 

na budove školy
-  do umyvárky v objekte telocvične 

sa zakúpili nové umývadlá, baté-
rie a objednali sa nové zasúvateľ-
né dvere na sociálne zariadenia

-  vybudovala  sa nová učebňa vý-
počtovej techniky s 15 novými 
počítačmi, 

-  úprava areálu ZŠ- živý plot, štiep-
ka,  

 -  doplnenie kabinetov novými 
učebnými pomôckami/ mapy, di-
daktické pomôcky,      športové 
potreby, výukové CD, knihy

-  urobila sa  rekonštrukcia elek-
troinštalácie v učebni výpočtovej 
techniky

-  výmena osvetlenia v telocvični
-  rekonštrukcia spoločenskej 

miestnosti v spolupráci s OcÚ 
Kozárovce – nový nábytok

-  buduje sa nové volejbalové plá-
žové ihrisko
  

Do budúcnosti ešte plánujeme:
-  výmena podlahy na chodbách
-  vymeniť dvere na všetkých kabi-

netoch 
- rekonštrukcia a modernizácia  

ostatných WC
-  nové stoly a stoličky do školskej 

jedálne
-  úprava vnútorného schodiska
-  osvetlenie a zvýšenie oplotenia 

na viacúčelovom ihrisku
- vytvorenie náučného chodníka 

v areály školy s rôznymi druhmi 
drevín

    Materiálne vybavenie školy:
 Škola zabezpečená po materi-

álnej stránke na všetkých úsekoch 
výchovy a vzdelávania na veľmi 
dobrej úrovni.       

V spoločenskej miestnosti  zák-
ladnej školy  sa 19. októbra usku-
točnila prezentácia  o zdravej výži-
ve spojená s výstavkou výrobkov 
z ovocia a zeleniny, ktoré vyrobili 
naši žiaci. Žiaci 1. – 4. ročníka a 
špeciálnej triedy spestrili toto podu-
jatie pekným programom, v kto-
rom sa vystriedali básne, piesne, 
scénky, hádanky o ovocí a zeleni-
ne. Do programu sa zapojili aj naši 
predškoláci z MŠ, ktorí zarecitovali 
básne o jabĺčku. Všetci účinkujúci 
zožali veľký potlesk a odmenou  
pre nich bolo chutné červené jabĺč-
ko. Počas programu porota určená 
zo žiakov, učiteľov a hlavnej pani 
kuchárky, vybrala tie najkrajšie 
výrobky a udelila im nasledovné 
miesta. 
1. stupeň: Nápad pre oko: 1. 
miesto: 1. trieda - Z. Mišáková - 
myška,  M. Benčat  - dedko
2. miesto.  2. trieda - Z. Mišáková 
- kolíska, Šp. trieda - N. Rafael - 
ovocníček
3. miesto: 4. trieda -  M. Hlavová 
- baletka, 3. trieda - L. Hlavová - 
ježkovia, 2. trieda - V. Šustáková 

Správa o pripravenosti ZŠ s MŠ Kozárovce šk. r.  2010/2011

- vtáčik
Zdravá desiata: 1. miesto: 2. 

trieda - A. Chmelová, 2. miesto: 4. 
trieda - H. Valová

Naj trieda: 1. miesto – 2. trieda, 
2. miesto – Špeciálna trieda
3. miesto – 4. trieda
2. stupeň: Nápad pre oko:
1. miesto – 8. trieda - mapa Sloven-
ska
2. miesto – 7. trieda - salaš
3. miesto – 6. trieda - váza plná 
ovocných  lízaniek                           

Zdravá desiata: 1. miesto – 5. 
trieda - obložený rožok a žemľa

Naj trieda: 1. miesto - 6.trieda
2. miesto - 5. trieda
3. miesto - 9. trieda
Potom sa uskutočnilo slávnostné 

vyhodnotenie a výhercovia boli od-
menení.

Žiaci  2. stupňa mali  v spoločen-
skej miestnosti školy 16. októbra 
2010 prednášku spojenú s prezen-
táciou o zdravej výžive, ktorú im 
pripravila MUDr. Dana Čechová 
z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Levi-
ciach.

Svetový deň zdravej výživy

Naša škola sa zúčastnila 15. októbra 2010  obvodného kola vo 
florbale na 4. ZŠ Levice. Našimi súpermi boli Cirkevná ZŠ, 4. ZŠ a 
6. ZŠ Levice.  

Po dobrých výsledkoch sme postúpili na majstrovstvá okresu, kto-
ré sa konali v Bátovciach  19. októbra 2010. Zo všetkých škôl v okre-
se sme obsadili pekné 4. miesto. Reprezentovali nás: S. Demian, 
M. Tvrdoň, A. Benčat, T. Furda, D. Konta, L. Bíňovský, T. Hruška, 
M. Mráz.




 


 



Dňa 4. júna 2010 chlapci a diev-
čatá z nášho PC prežili príjemné 
chvíle na gospelovom koncerte 
v Trnave, ktorý usporiadalo rádio 
Lumen. Spolu s tisícami mladých 
ľudí sme si zaspievali a zatancovali 
pri piesňach našich a zahraničných 
gospelových skupín a tiež sme si 
vypočuli svedectvá obrátení drogo-
vo závislých mladých ľudí. Domov 
sme sa vracali obohatení a naplne-
ní radosťou.

Deň detí sme spolu s našimi 
menšími deťmi strávili na Ranči Ná-
dej vo Svätom Antone. Deti si po-
zreli nezvyčajné súperenie koníkov, 
zasúťažili si o pekné ceny v rôznych 
súťažiach, ktoré pre ne pripravil 
Majster N. Taktiež si zastrieľali z ku-
še a z luku na 
cieľ. Milo nás 
prekvapila prí-
tomnosť kňaza 
Mariána Kuffu 
zo Žakoviec 
a jeho krásne 
rozp rávan ie 
nás veľmi obo-
hatilo. 

Na športový 
deň obce sme 
si pripravili pre 
našich star-

desať dní v kresťanskom športo-
vom tábore v Hlbokom pri Bojni-
ciach. Okrem basebollu, ktorý sa 
naučili hrať, prežili úžasné chvíle 
pri spoločných stretnutiach, zaují-
mavých rozhovoroch, svedectvách 
a večerných táborákoch s gitarou. 
Nadviazali sa krásne priateľstvá. 
O tom, že tábor sa im veľmi páčil, 
svedčí ich túžba 
stretnúť sa opäť na 
budúci rok.

Dňa 12. jú-
la 2010 nav-
štívila Kozá-
rovce repre-
z e n t a n t k a 
Kanady vo 
florbale Son-
ja  Hotke so 
svojimi tro-
ma priateľmi. 
Sonka učila 
naše deti 
a mládež pra-
vidlá florbalu a prežili sme 
s ňou  a s jej priateľmi z Ka-
nady úžasné tri dni. 

Cez prázdninové dni nás 
opäť navštívila kresťanská športová 
organizácia AIA (Atléti v akcii) z Bra-
tislavy. Prežili sme spolu s nimi päť 
veľmi zaujímavých dní, plných hier, 
súťaží a rozhovorov. Najmenšie de-
tičky si zaskákali na nafukovacom 
hrade, ktorý pre nepriazeň počasia 

Čo nového v Pastoračnom centre?
bol umiestnený 
v telocvični. Už te-
raz sa všetci veľmi 
tešíme na ďalšie 
stretnutie s nimi.

Trošku zamra-
čené piatkové ráno 
16. júla 2010 sme 
sa vybrali pešo na 

Inovec, kde 
sme strávili dva 
príjemné slneč-
né dni. Cesta 
bola málinko 
náročná, ale 
s úsmevom a s 
veselými his-
torkami, ktoré 
sme si rozprá-
vali po ceste, 

piatok 20. 8. 2010 sme sa vybrali na 
bicykloch do Starého Tekova. Ces-
tou popri Kozmálovskej priehrade, 
cez Veľké Kozmálovce sme sa bez-
pečne dostali na ranč. Potešili sme 
sa pohľadom na krásne bažanty a 
dva malé klokany, ktoré trošku ne-
smelo jedli trávičku z našich rúk. 

Zahrali sme sa, popozerali 
vojenské autá a na zá-

ver sme si opekali. Na-
jedení a šťastní sme 
sa vrátili domov.

Deti sú úžasný 
Boží dar, chráňme si 
ho, modlime sa za ne 

a modlime sa s nimi. V 
dnešnej dobe ustavičné-

ho chvatu a napätia je pra-
videlná tichá modlitba veľmi 

potrebná pre vnútornú rovnová-
hu našich detí a mládeže. Človek, 
ktorý sa nemodlí sa stáva duševne 
nemocný, pretože nemá vo svojom 
vnútri žiadny pevný základ, stáva 
sa bezmocným štvancom života, 
nemá pokoja a oddychu, myslime 
na to. Pane, nauč nás chrániť si 
duševné zdravie a radosť zo života 
dennou modlitbou.

  Ing. Jana Polačiková

kých, mamičky a ockov perníko-
vé srdiečka a tiež sladké dobroty. 
Naše palacinky čokoládové a lek-
várové tiež veľmi chutili všetkým, 
ktorí nás navštívili a najmenšie 
detičky si mohli vymaľovať pekné 
obrázky.   

Prvý prázdninový týždeň deväť 
našich detí spolu s americkými 
kresťanmi a ďalšími deťmi zo Slo-
venska strávilo nezabudnuteľných 

sme ju hravo zvládli. 
Pán dekan nám od-
slúžil dve prekrásne 
omše, bol to pre nás 
úžasný dar. Večer 
sme si zaspievali pri 
ohni s chatárom a s 
jeho gitarou. Na ďal-
ší deň zahrali futbal 
a po dobrom obede 
sme sa vrátili domov.

Krásny slnečný 




 


 



Keď som sa dozvedela, že 26. 
júna bude v Kozárovciach v reš-
taurácii Stop vystupovať hudobná 
skupina Generácia, ktorá tam zá-
roveň oslávi 35. výročie založenia, 
nemohla som tomu uveriť a overo-
vala som si to u švagrinej, či je to 
naozaj pravda. Pravdivosť informá-
cie potvrdila – vraj, naozaj budú vy-
stupovať naživo.  O to viac som ľu-
tovala, že skupinu 
neuvidím, pretože 
dovolenku som už 
mala naplánovanú 
v inom termíne. 
Ale zhodou náhod 
(alebo osud tak 
všetko zariadil?) 
som sa nakoniec 
ocitla v Kozárov-
ciach 26. júna 
večer na zábave 
v Stope.  Bola 
nádherná mesač-
ná noc, koncert 
sa konal vonku 
a návštevníci se-
deli v príjemnom 
zastrešenom prostredí s kozubom 
a výborným jedlom. 

Nepatrili sme k tým, čo mali stôl 
rezervovaný vopred, a tak sme 
miesto na sedenie našli nakoniec 
len vďaka veľkej ochote majiteľov 
reštaurácie, rodiny Pivarčiovcov. 

Keď sme dorazili, na pódiu už 
vystupovala skupina, z ktorej mi bol 
z pôvodnej Generácie známy len 
basgitarista Július Tršo. Až potom 
som sa dozvedela, že je to vlastne 
„predskokan“ - levická skupina Kon-
tiki. A po chvíľke sme sa dočkali aj 
pôvodnej skupiny Generácia v zo-
stave: Gabriel Gabo Balogh - spe-
vák a líder kapely, Július Ďula Tršo 
– basgitara, Ján Dubi Dubovský – 
sólová gitara, Jozef Dodo Róringer 
– gitara a spev, Jozef Dodo Pankulič 

– bicie nástroje.  (Po roku 1980 vy-
menil Pankuliča bubeník a spevák 
Peter Petráš),  to bola prvá zosta-
va skupiny Generácia z rokov 1974 
– 1982, ktorá teraz prijala pozvanie 
do Kozároviec; a mne osobne bol 
už potom ich osud neznámy, pre-
tože v roku 1983 som odišla bývať 
do Prahy. 

Zavládla úžasná nálada, ľudia sa 

hrnuli na „parket“ a za zvukov zná-
mych melódií tancovali ako kedysi, 
keď bolo úplne bežné, že na zába-
vách hrala živá hudba a hudobníci 
napĺňali veľké kultúrne domy. Aj 
tentoraz sa v Kozárovciach zišlo 
okolo 500 ľudí. Niektorí prišli do-
konca s dospelými deťmi. Aj ja som 
ľutovala, že moje deti nemohli byť 
s nami, pretože neviem, či budú 
mať možnosť ešte niekedy zažiť 
takúto udalosť a vidieť, ako sa ke-
dysi - v 70. a 80. rokoch - bavili ich 
rodičia. 

S hudobníkmi sa poznám, a hoci 
sme sa nevideli pekných pár rokov, 
skoro vôbec sa za ten čas nezmenili 
(dúfam, že ani ja nie). Cez prestáv-
ku som sa s nimi pozdravila a za-
spomínali sme si, ako v roku 1979 

cestovali na moju stužkovú 
slávnosť do Bratislavy. Pa-
mätajú si to možno hlavne 
kvôli hustej hmle, v ktorej 
cestovali a  vďaka ktorej 
sa trochu oneskorili. Ja 
som sa v Bratislave chcela 
vtedy pochváliť, aké dobré 
hudobné skupiny máme 
v okrese Levice...  Okrem 

levického okresu a Bratislavy hrá-
vali aj vo Veľkom Krtíši, Zlatých Mo-
ravciach, v Nitre a ďalších mestách. 
Hrali až 116-krát do roka. 

Terajšia jubilejná zábava bola 
už v plnom prúde, keď som sa do-
zvedela, že hlavným iniciátorom 
podujatia bol Kozárovčan Dušan 
Mráz, ktorý – ako hovorí – si takto 
splnil sen a  celú akciu zorganizoval 
s pomocou Ďusa Trša. Ten sa dal 
„zlomiť“ a v jeho hajloku kapela aj 
cvičila. A sponzorom vystúpenia bol 

Moja Generácia – moja mladosť

okrem rodiny Pivarčiovcov aj Ján 
Ďurian. 

Pripomenuli sme si na pár hodín 
vlastnú mladosť a deťom či iným 
blízkym (ja napríklad manželovi), 
sme ukázali, ako sme sa kedysi za-
bávali v Kozárovciach a v širokom 
okolí, kam sme za našimi obľúbe-
nými kapelami cestovali koľkokrát 
aj pešo. 

Ale nič netrvá večne, ako sa 
hovorí, v najlepšom treba prestať. 
Síce som nezostala do konca, od-
chádzala som „už“ po druhej hodi-
ne rannej, ale až do rodného domu 
som počula, ako sa pri Hrone ľudia 
ešte stále bavia, za zvukov obľú-
bených melódii. Z nich mi najviac 
rezonoval v duši text „...a ja tu sto-
jím, na teba čakám, si moja láska...“ 
– Generácia.

Iveta Demianová, 
Vaša rodáčka z Prahy 

V Motoreste Stop sa 25. júna 
2010 stretli vinohradníci našej 
obce so zámerom znovu obnoviť 
vinohradnícku a vinársku tradíciu 
a založiť vinohradnícky spolok. Na 
tomto stretnutí vznikol prípravný 
výbor, ktorý prijal úlohu pripraviť 
pôdu na zvolanie členskej schôdze 
a pripraviť program a stanovy. Zo 
živej diskusie vzišiel zámer vytvoriť 
jednotnú organizáciu, ktorá bude 
zastrešovať vinohradníkov z Pustej 
hory aj zo Starých viníc. Členmi prí-
pravného výboru sú: Ladislav Mráz, 
Milan Záhorský, Ing. Igor Benčat, 
Ing. Juraj Benčat, Štefan Gaži, Mgr. 
Jozef Vidan, Peter Nemček, Ján 
Majer a  Mikuláš Betin.

Na čo nám bude vlastne vino-
hradnícky spolok? V prvom rade, 
ako každé združenie, ktoré vzniká 
na ochranu vlastných záujmov, na 
svojpomoc, ale aj ako orgán, ktorý 
reprezentuje a presadzuje záujmy 
a vôľu svojich členov aj navonok. 

Obnova vinohradníckych tradícií
Z pripravovaného programu spo-
menieme aspoň niektoré – úprava 
prístupových ciest a pomoc Obec-
ného úradu Kozárovce pri tejto 
činnosti, vinohradnícka a vinárska 
osveta a prezentácia nových tech-
nológií, poradenstvo pri chemickej 
ochrane vinohradov, prípadne spo-
ločný nákup postrekov vo veľkom, 
čo by mohlo výrazne zlacnieť celo-
ročnú ochranu viníc. Úlohou spolku 
bude aj organizácia prezentačných 
a spoločenských podujatí.

Po dopracovaní a príprave mate-
riálov, ktoré sú nevyhnutné k vzniku 
a registrácií vinohradníckeho spol-
ku bude zvolaná členská schôdza, 
pravdepodobne v novembri, na 
tejto schôdzi sa už spomenuté 
dokumenty po pripomienkovaní 
schvália a bude zvolený výkonný 
výbor. Bližšie informácie o usta-
novujúcej schôdzi vám oznámime 
v miestnych informačných médiách.                                                                                            
                                    Štefan Gaži

• Slávnostné uvítanie novo-
narodených detí sa usku-
točnilo 6. augusta 2010. 
Medzi najmladších obyva-
teľov Kozároviec pribudlo 
24 nových deťúreniec. 




 


 



Miestny odbor Matice sloven-
skej v Kozárovciach každoročne 
organizuje prehliadku speváčok 
a spevákov ľudových piesní pod 
názvom Memoriál Márie Švolíko-
vej. Tohtoročný, v poradí už XVI. 
ročník, sa konal v nedeľu 12. sep-
tembra, kedy slávili na Slovensku 
meniny všetky Márie a tak kytica 
uvitá z piesní vystupujúcich patri-
la nielen osobnosti, ktorej je me-
moriál venovaný, ale aj všetkým 
nositeľkám tohto krásneho mena. 
Srdečne im k sviatku  zablaho-
želal aj predseda  MO MS 
v Kozárovciach  Ing. Igor 
Benčať, ktorý prehliadku 
otváral a privítal na nej hos-
tí - predsedu Nadácie MS 
Vojtecha Porubského, člena 
Predsedníctva MS Mgr. Jú-
liusa Žúbora, zástupcu MO 
MS v Hronských Kľačanoch 
PaedDr. Štefana Adama, 
pracovníka Domu MS v Le-
viciach Stanislava Drozdíka 
a delegáciu z Maďarska ve-
denú Alžbetou Szabovou, 
predsedníčkou Slovenskej 
samosprávy v Oroszlány.

V bohatom programe sa 
divákom predstavili  Kozá-
rovčanky Janka Slížiková 

s dcérou Soničkou, Mária Együ-
dová, rodáčka z Kozároviec Re-
náta Majerová, Mária Páleníková 
z Tlmáč, Natália Bandziová z Ryb-
níka, Janka Tencerová z Novej 
Bane, Nikola Lebocová z Podlu-
žian, Martina Škrabáková z Detvy. 
Prekvapením prehliadky bol expo-
slanec NR SR Ján Kovarčík, ktorý 
svojim výkonom potvrdil, že mu je 
ľudová pieseň veľmi blízka a divá-
ci sa dozvedeli, že s Ponitranom 
Mariána Járeka, ktorý už tradične 
sprevádza vystúpenia na memo-
riáloch v Kozárovciach, nespieva 
po prvý raz. Oživením programu 

XVI. ročník Memoriálu Márie Švolíkovejkovej
U nás to folklórom proste žije

bolo aj vystúpenie 
speváckej skupiny 
Kmotry z Detvy a je-
diného „zahraničného“ 
speváka Moraváka 
Pavla Popelku, ktorý 
okrem spevu zahral aj 
na gajdách.

Prehliadku aj tento 
rok konferovala rozhla-
sová  redaktorka Nora 
Turancová. V krátkych 
vstupoch medzi vystú-
peniami predstavo-

vala speváčky a spevákov. Keď 
účinkujúci i diváci začali spoločne 
pospevovať, vytvorila sa v sále 
krásna atmosféra, ktorú umocnila 
z á v e r e č n á 
s p o l o č n á 
pieseň. Ni-
komu sa 
n e c h c e l o 
zrazu vstať 
a odísť, čo 
veľmi trefne 
Nora aj sko-
mentovala, 

vraj je krásne znovu 
a znovu precítiť, že 
v tejto obci to folklórom 
proste žije a tak sa už 
dnes všetci tešme na 
ďalší ročník obľúbe-
ného memoriálu. Mala 
pravdu, v Kozárovciach  
sú tieto mesiace do-
slova nabité krásnymi 
podujatiami, na ktorých 
znie ľudová pieseň 

a folkloristi 
predvádzajú 
svoje ume-
nie. Po jubi-
lujúcej štyrid-
saťpäťročnej 
Praslici, kto-
rá sa nedáv-
no predstavi-
la v ľudovom 
muzikáli Ka-
menný chod-
níček a spe-
váčkach na 
s p o m í n a -
nom memo-

riáli sa začiat-

kom októbra verejnosti predstavili 
aj ďalšie jubilujúce súbory - dvad-
saťročná Konopa, dvadsaťročný 
Matičiar a tridsaťročné Vretienko. 

Nuž, v Kozárovciach ľudové kroje 
milovníci folklóru dlho neukrývajú 
v truhliciach. U nás to folklórom 
proste žije.                      

M. Nemčeková,
 snímky J.Bedej

• Janka Slížiková s dcérou Soničkou.

• Na otázky moderátorky N. Turancovej od-
povedá Mária Együdová.

• Muzikanti zo skupiny Kmotry z Detvy. • Mária Páleníková z Tlmáč.

• Neodmysliteľnou súčasťou každoročného memoriálu je 
Ponitran Mariána Járeka.

• Pavel Popelka z Moravy.




 


 



Jedno zlato zostalo v Kozárovciach
Organizátori prvého ročníka 

súťaže O striebornú prúdnicu 
Pohronia v Kozárovciach v roku 
1970 netušili, že rokmi sa stane 
takou populárnou pre dobro-
voľné hasičské zbory a divákov, 
akou je dnes. Boli aj roky, keď sa 
súťaž nekonala, ale viac menej 
si dodržiavala dvojročnú perio-
dicitu. Tento rok sa 13. júna v 
Kozárovciach na 19. ročníku sú-
ťaže zišlo dvadsať družstiev.

Nad tohtoročnými prípravami sú-
ťaže sa vznášalo doslova mračno 
starostí. V obci šarapatila spodná 
voda a zaplavené bolo aj ihrisko. 
Napokon všetko dobre dopadlo 
a náročné prípravy organizátorov 
boli odmenené. Na ťažko skúša-
nom futbalovom ihrisku predviedli 
svoje zručnosti družstvá mužov z 
Hontianskej Vrbice, Veľkých Koz-
máloviec, Drženíc, Žarnovice, 
Jasenia, Kozároviec, Lackova, 
Brehov, Spišského Bystrého, Gaš-
parova, Horných Túroviec, Svätého 
Antona, Viesky nad Žitavou, Novej 
Dediny, Dolného Pialu, Krupiny a 
Topoľčianok. V kategórii mužov 
nad 35 rokov súťažili družstvá z 
Kozároviec, Brehov, Spišského 
Bystrého a Veľkých Kozmáloviec.

Všetky súťažiace družstvá pred-
viedli pred očami rozhodcov a po-

vzbudzujúcich divákov dva vodné 
útoky, rozhodujúci bol lepší čas.

Prvé miesto napokon vybojo-
vali muži z Lackova (15,04), druhí 
skončili hasiči z Viesky nad Žitavou 
(17,08) a tretí reprezentanti Novej 
Dediny (17,35). Našim sa v súťaži 
nedarilo, obsadili 7. miesto s ča-
som 19,12. 

 V kategórie mužov nad 35 rokov 
najlepší čas dosiahli Kozárovčania 
(18,07), druhú priečku si vybojova-
lo Spišské Bystré (20,87) a tretiu 
družstvo z Brehov (29,55).

Spokojnosť s priebehom súťaže 
a dosiahnutými výsledkami vyjad-
ril aj viceprezident DPO SR Peter 
Kunkela, ktorý súťaž sledoval a 
spolu so starostom obce Ing. Jo-

zefom Majerom najúspešnejším 
družstvám odovzdával víťazné 
poháre. 

Tento krásny deň v znamení 
hasičského športu nebol jediný, 
kedy si naše družstvá merali sily 
s ostatnými družstvami dobrovoľ-
ných hasičských zborov. Spomeň-
me aspoň štatisticky, kde všade sa 
naše družstvá prezentovali a aké 
umiestnenia v súťažiach získali.

Na obvodnej súťaži v Krškanoch 
23. mája vybojovali dorastenci 1. 
miesto a muži 3. miesto. V súťa-
ži O pohár primátora Žarnovice, 
ktorý sa konal 26. júna naše druž-
stvo mužov vybojovalo 3. miesto. 
Zastúpenie sme mali aj na súťaži 
dobrovoľných hasičských zborov 
v obci Štiavnické Bane, kde sa 
7. augusta konala súťaž O pohár 
starostu obce Štiavnické Bane, 

kde naši muži vybojovali opäť 
bronz vo svojej kategórii. Striebro 
získali na súťaži O pohár starostu 
obce Kubáňovo, ktorá sa konala 
22. augusta v Kubáňove.

Nie vždy sa podarí vybojovať 
cenné medailové umiestnenia, ale 
dôležité je na súťažiach sa aktív-
ne zúčastniť a preverovať svoje 
schopnosti v tvrdej konkurencii. 
To všetko družstvá posilňuje a pri-
náša nové skúsenosti. Tak treba 
chápať aj ich účasť na súťažiach 
O pohár Antona Kružlicu vo Svä-
tom Antone, O pohár starostu 
obce Dolný Pial, O pohár DHZ 
Gašparovo a súťaž O pohár sta-
rostu obce Spišské Bystré, odkiaľ 
si priniesli diplomy za účasť.

Naši hasiči však nežijú len sú-
ťažami, plnia si svoje povinnosti 
aj na iných postoch. Sú prví, ktorí 
prichádzajú na pomoc pri rôznych 
živelných pohromách. Nedávno to 

bolo pri záplavách, ktoré neobišli 
ani našu obec. Ich uniformy nechý-
bajú ani na jednej väčšej kultúrnej 
či športovej akcii v našej obci. 
Neustály prílev mladých do radov 
nášho dobrovoľného hasičského 
zboru je prísľubom, že jeho  vyso-
ká úroveň dosiahnutá  súčasníkmi 
bude reálna aj v budúcnosti.       

M. Nemčeková




 


 



V marcovom čísle Kozárov-
ských novín sme si priblížili dejiny 
Chazarov, teraz sa predstavíme 
ich spoločnosť, hospodárstvo 
a kultúru.

Arabskí autori píšu, že na ich 
čele Chazarov stál kagan. Bol 
najvyšším svetským a nábožen-
ským predstaviteľom ríše. Chaza-
ri však mali dvojitú vládu. Druhým 
významným hodnostárom bol bek 
(šad), v prameňoch nazývaný: 
bek, ilk, kagan-beg, malik alebo 
tarchan-kagan. Bol vykonávate-
ľom exekutívnej moci. 

V hlavnom meste fungoval súd, 
ktorý mal sedem členov. Bolo tu 
zastúpené každé náboženstvo. 
Podľa istého arabského kronikára 
boli Chazari súdení podľa Tóry 
a ostatné kmene podľa svojich 
práv.

Dôležitú funkciu v štáte zohrá-
vala armáda. Nezachoval sa nám 
nijaký dôkladný opis výzbroje 
chazarských vojakov, zrejme sa 
však nelíšili od ostatných step-
ných kočovníkov. Vyzbrojení boli 
lukom a oštepom. Presúvali sa na 
koňoch, na obranu používali vozy. 
Chazarská armáda pozostávala 
z viacerých kmeňových oddielov 
a zo žoldnierov, ktorí bojovali za 
zisk z koristi. Arabské správy in-
formujú, že pôvodné chazarské 
vojsko malo 12 000 bojovníkov, 
ktorí mali povinnosť dostaviť sa 
na každé zvolanie kagana. V ča-
se mieru tvorili rodovú gardu. Keď 
niekto zomrel, na jeho miesto na-
stúpil nový vojak. Títo vojaci však 
neboli platení. Neskôr sa stála 
armáda zmenšila na počet 10 000 
a časť z nich dostávala plat. Po-
stupne sa vláda Chazarov opie-
rala o nájomné vojsko. Vládcovia 
si zvykli najímať chórezmských 
a iných moslimov. 

Chazari boli známy vďaka ob-
chodu, ktorý svoj rozkvet zažil v 9. 
storočí. Cez  územie ríše prechá-
dzali dôležité cesty. Zo severu sa 
dovážali kozy, ovce, sokoly, kožu-
šiny (napr. zo sobov, zajacov, z la-
síc, bobrov), zbrane (najmä meče 
a panciere), otroci, jantár, liesko-
vé orechy, kôra z brezy a topoľa, 
med a vosk, z arabských krajín 
oblečenie, šperky, zbrane a kore-
nie, z Číny to bol hodváb. Dôleži-
tý bol aj obchod medzi západnou 
Európou a Čínou. Kupci boli pre-
dovšetkým židia a moslimovia. Od 
10. storočia narastal medzi nimi 
aj počet Chazarov. Z daní a ciel 
z tovaru mohli Chazari udržovať 
vojsko, ktoré chránilo obchod-
né cesty a udržiavalo poriadok v 
mestách. Tovar prevážali karavá-
ny a na jeho nosenie sa využívali 
kone a ťavy. Na prepravu sa po-

užívali aj vozy. Arabské pramene 
sa zmieňujú, že chazarský kagan 
nemal loďstvo, ale na druhej stra-
ne Chazari používali na rybolov 
člny.

Chazari tiež kontrolovali strie-
borné, zlaté a medené bane 
v kaukazkom regióne. Razili strie-
borné mince, ktoré sa po turecky 
nazývali yarmaqs a po arabsky 
dirhamy. Nachádzali sa na nich 
arabské nápisy. Niektorí numiz-
matici sa domnievajú, že mince 
s nápisom „Ard al-Khazar“ (Zem 
Chazarov) razené v rokoch 837-
838, boli oficiálnou menou židov-
ských kaganov. Ďalšia séria mincí 
nesie nápis „Madinat as-Salam“. 
Nápis v preklade znamená „Moj-
žiš posol Boha“, čo je židovská 
verzia islamskej často používa-
nej frázy „Mohamed posol Aláha“. 
Podľa novších zistení sa razba 
týchto mincí kladie do rokov 830-
839.  

Obyvatelia ríše chovali ovce, 
kone a voly. Okrem mäsa z týchto 
zvierat konzumovali jelenie, loso-
sie, zajačie a bobrie mäso. Na ich 
jedálničku sa nachádzalo aj mäso 
divokého vtáctva, ale i doma cho-
vaných husí, kačíc či sliepok. Dô-
ležitú úlohu v strave malo ovčie, 
kobylie, ťavie a oslie mlieko. Cha-
zari pestovali jačmeň, pšenicu, 
ryžu, vinič, melóny, dyne, uhorky 
a konope. Okrem toho zbierali 
lieskové orechy a med.

V Chazarskom kaganáte sa 
rozprávalo rôznymi jazykmi a dia-
lektmi, pretože tu žilo viacero ná-
rodov. O jazyku samotných Cha-
zarov sa nevie veľa. V písomných 
prameňoch sa vyskytujú osobné 
mená, mená kmeňov, názvy hod-
ností a geografické názvy. Na zá-
klade ich výskumu sa predpokla-
dá, že chazarský jazyk patril do 
skupiny tureckých jazykov. 

Čo sa týka písma, Chazari 
pravdepodobne pôvodne pou-
žívali turecké rúnové písmo. Po 
prijatí židovského náboženstva 
sa presadila hebrejčina. V 10. 
storočí arabský spisovateľ Ibn 
an-Nadím z Bagdadu napísal, že 
Chazari používajú hebrejské pís-
mo. V písomných prameňoch sa 
zachovali zmienky o chazarských 
knihách a kronikách. Nevyrieše-
nou otázkou zostáva používanie 
hebrejského jazyka. 

Náboženská rôznorodosť
Z náboženského a kultúrneho 

hľadiska bolo obyvateľstvo Cha-
zarskej  ríše a predovšetkým vlád-
nuce kruhy postupne ovplyvnené 
islamom, judaizmom i gréckym 
ortodoxným kresťanstvom. Do 
8. storočia vyznávali Chazari po-

dobne ako ostatné turecké kme-
ne jediného boha stvoriteľa, ktorý 
sa nazýval Tengri (Temgrichan). 
Okrem neho verili v prírodné kulty 
(oheň, voda atď.) Dôležitú úlohu 
u nich zohrával šamanizmus. 

Od 7. storočia sa dostávalo na 
územie Chazarskej ríše kresťan-
stvo, ale nikdy sa nestalo oficiál-
nym náboženstvom. Najsilnejšiu 
pozíciu malo na Kryme. Kresťan-
ská cirkev mala na území ríše 
metropolu s centrom v Dorose na 
Kryme so siedmimi biskupstvami.

Judaizmus sa podľa tradície do-
stal medzi Chazarov po roku 712, 
keď susedný  štát Chórezm dobyl 
umajjovský  guvernér Chorásánu 
Kutajba ibn Muslim (669 – 715). 
Do Chazarskej ríše vtedy utiekli 
zvyšky chórezmských židov, ktorí 
sa podieľali na jej judaizácii. Pí-
somné pramene svedčia o tom, 
že židia prišli do Chazarskej ríše 
z viacerých krajín (Arménsko, By-
zancia, Perzia, Sýria) a už dávnej-
šie žili aj na Kryme. V 9. storočí sa 
práve judaizmus stal oficiálnym 
náboženstvom. Toto bolo zrejme 
politickým krokom, symbolom sa-
mostatnosti. Chazarská ríša totiž 
na juhu hraničila so silnou By-
zantskou ríšou a s moslimským 
kalifátom. Primárne pramene sa 
rozchádzajú v dátume prechodu 
na judaizmus. Súčasní bádatelia 
väčšinou predpokladajú, že táto 
udalosť sa stala v 30. rokoch 9. 
storočia. Niektorí však tvrdia, že 
sa to udialo po roku 860. V tom-
to roku  totiž viedli do Chazarska 
byzantskú misiu Konštantín a Me-
tod. Dielo Život Konštantína obsa-
huje informáciu o tom, že solúnski 
bratia boli k Chazarom vyslaní 
byzantským cisárom Michalom III. 
(842 – 867), aby sa zúčastnili na 
vieroučnej diskusii so Židmi a s 
Arabmi. Na jej základe sa mali 
potom Chazari rozhodnúť, ktoré 
náboženstvo sa stane hlavným. 
Zo zachovaných písomných pra-
meňov vieme, že za vlády kaga-
nov Bulana a Obadiaha (Obadja) 
na začiatku 9. storočia sa v ríši 
začalo šíriť ortodoxné židovské 
náboženstvo. Obadiah zaviedol 
synagógy a židovské školy. Za 
jeho vlády sa rozšírilo používanie 
Tóry, Mišny a Talmudu. V tomto 
období sa chazarské dokumenty 
písali v hebrejskom jazyku. 

Chazari vyznávali ortodoxný ju-
daizmus. Okolo roku 960 prebeh-
la korešpondencia medzi Chasda-
iom ibna Šaprutom, židom, ktorý 
pôsobil ako osobný fyzik córdob-
ského kalifa Abd-al-Rahmana III. 
(912 – 961) a jeho syna Hakama 
II. (961 – 976), s chazarským ka-
ganom Jozefom. Ten vo svojom 

liste odvodzuje pôvod Chazarov z 
Jafeta cez jeho syna Togarmaha 
(v židovskej literatúre je Togarmah 
otec všetkých Turkov). Togarmah 
mal desať synov. Najstarší bol 
Ujur, potom nasledovali Tauris, 
Avar, Uauz, Bizal, Tarna, Chazar, 
Janur, Bulgar a Sawir. Títo syno-
via sú mýtickí zakladatelia kme-
ňov, ktoré žili okolo Čierneho a 
Kaspického mora. Jozef píše, že 
je potomok Chazara. 

V 2. polovici 7. storočia sa do 
Chazarska prostredníctvom arab-
skej expanzie zameranej na úze-
mie severne od Kaukazu dostal 
islam. Roku 737 Arabi pod vele-
ním vojvodcu Marwána  vtrhli do 
Chazarskej ríše a zničili jej voj-
sko. Kagan bol so svojou rodinou 
a dvorom prinútený prijať islam. 
Opätovne sa tak stalo roku 868. 
Arabskí autori píšu, že v Itile mali 
moslimovia svojich imámov, mue-
zínov a školy. V Chazarskom ka-
ganáte vraj žilo viac ako 10 000 
moslimov, ktorí mali k dispozícii 
30 mešít.
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MINISLOVNÍČEK

Cordóbsky kalifát/emirát- za-
ložený bol v roku 756 na Pyrenej-
skom polostrove ako prvý islam-
ský štát v Európe. Hlavné sídlo 
bolo v Cordóbe.

Chorásán – oblasť v severový-
chodnom Iráne. V stredoveku tu 
existoval mocný štát, ktorý si kon-
com 7. storočia podmanili Arabi.

Chórezm – oblasť v povodí 
Amurdariji v dnešnom Uzbekis-
tane. V stredoveku tu existoval 
mocný štát, ktorý si začiatkom 8. 
storočia podmanili Arabi.

imám – v moslimskom prostre-
dí predriekavač modlitieb v meši-
tách. 

kagan – označenie pre naj-
vyššieho náčelníka pôvodne 
tureckého kmeňa, neskôr použí-
vané v tejto funkcii aj Chazarmi, 
Avarmi,  Pečenehmi, východnými 
Slovanmi, Mongolmi. 

muezín – v moslimskom 
prostredí vyvolávač zvolávajúci 
z minaretu veriacich na modlitbu.

Peter Ivanič
Chazari – naši predkovia? Časť druhá




 


 



Z kroniky obce  
Kanonická vizitácia z roku 1647

Zaujímavé údaje o našej obci 
sa zachovali z obdobia novoveku 
v kanonických vizitáciách, ktoré 
zachytávajú situáciu v jednotlivých 
farnostiach. Obsahujú informácie 
o zasvätení a stave kostola, meno 
kňaza. Opísaný je tu aj majetok far-
nosti, prípadne výbava kostola. Ide 
vlastne o zisťovanie stavu majetku 
danej farnosti. Zápisy boli samo-
zrejme vyhotovené v latinčine.

Obsiahla kanonická vizitácia po-
chádza z roku 1647. Kozárovce 
sú v nej uvedené ako samostatná 
farnosť tekovského archidiakoná-
tu ostrihomského arcibiskupstva. 
Vizitáciu vykonal Matej Schlegel 
– tekovský archidiakon a ostrihom-
ský kanonik zároveň. Tunajším kňa-

zom bol tridsaťpäťročný magister 
filozofie a teológie Štefan Krispini 
(Sthephanus Crispini) – konventuál 
v dnešnom Hronskom Beňadiku. 
Pôsobil tu už desať rokov. Všetci 
obyvatelia Kozároviec boli katolí-
ci. Kostol bol zasvätený sv. Trojici 
a patrónmi boli sv. Kozma a Dami-
án. Dvakrát do roka sa celebrovala 
hodová omša (Encoenia). Prvýkrát 
na sviatok sv. Apoštolov Filipa a Ja-
kuba a druhýkrát na sviatok sv. 
Kozmu a Damiána. Medzi vybave-
ním kostola sa nachádzali napríklad 
dva postriebrené kalichy, z ktorých 
jeden mal pozlátenú spodnú časť; 
štyri fľaštičky (dve cínové a dve 
sklené); pozlátený kríž zdobený 
štyrmi evanjelistami; štyri drevené 

svietniky na oltári; dva zvončeky, 
jedno roztrhané rúcho; korpora-
lia s kapsou; dlhé šaty; šestnásť 
obrusov; dva misále (z toho jeden 
roztrhaný); jedna zástavu; jeden 
veniec; schránka (pixida) na hostiu; 
prenosný oltár; starý malý zvon vo 
veži. Farnosť vlastnila ornú pôdu 
na viacerých miestach v chotári: 
1 jutro (1 jutro je cca 2800, 9 m2) 
Na Sedlissty, 1 jutro Vespanich, 2 
jutrá Ukriza, ½ jutra Na drahach, 
1 jutro Hore Swatim Potokom, 2 
jutrá pod volkoveckými vinicami, ½ 
jutrá Ante Czatar, 1 jutro wstopczy, 
½ jutra Na Moczarich, 1 a ½ jutra 
Nad orechom, 1 jutro Na Hribech, 2 
jutrá Zahumny, 2 jutra Na Vadech, 
1 jutro Nasejowich, ½ jutra Nad Pa-
zitow, 1 jutro Nad Klaianskom Ko-
paniczow, 1 jutro Ukamenia, ½ jutra 
Na Plosstine. Okrem toho mala aj 
ďalšie zeme napríklad na Korlate, 
v chotári Volkoviec a päť lúk. Sa-
motný farár ešte k tomu dostával 

napríklad 12 meríc (1 merica je cca 
54 litrov) pšenice a tretinu z ofery, 
ďalej za odslúženie krstu, pohrebu 
od farníkov peniaze, sliepky, chleba 
a sviečky.

Na základe uvedeného majetku 
patrila naša farnosť medzi bohat-
šie. Nesmieme zabúdať, že v tom-
to období bola naša obec v stálom 
nebezpečenstve, ktoré hrozilo od 
Turkov a nielen od nich. Títo jej 
obyvateľov považovali za svojich 
poddaných už v roku 1570, keď ich 
uviedli v daňovom súpise ostrihom-
ského sandžaku. Ostrihomská ka-
pitula od roku 1543, keď bol dobitý 
Ostrihom, sídlila v Trnave. 

Peter Ivanič

Literatúra: 
TOMISA, I: Visitatio canonika. Az 

esztergomi főegyházmegye Barsi 
főesperességgének egyházlátoga-
tási jegyzőkönyvei 1657-1674. Bu-
dapest 1992.

Pán Michal Majer (1881-1956) zo 
Psiar raz ponáhľajúc sa za prácou 
na poli, narazil  na bulharského cára 
Ferdinanda Coburga a jeho šoféra, 
ktorý viezol cára do kaštieľa vo sv. 
Antone. Bezradný šofér sa pokúšal  
opraviť auto, ale nešlo. Pán Majer 
sa ponúkol, že chybu odstráni. Po-
nuka chlapa v sedliackych gatiach 
s bičom v ruke náramne pobavila 
cára a urazila jeho šoféra. Cár však 
ponuku prijal a tak sa pán Majer 
zohol pre štrk, čosi na chybnej  sú-
čiastke štrkom odstránil a odrezal 
kus remeňa z biča, súčiastku pri-

pojil a požiadal šoféra perfektnou 
nemčinou, aby ho potlačil. Auto v 
poriadku naštartovalo. Pán Majer 
spolu s cárom odišli a šofér musel 
ísť za nimi pešo až na Psiare. Na 
otázku, akú odmenu si žiada, pove-
dal tri veci: dokumentáciu k výrobe 
auta, volant a kolesá.

Michal Majer si podľa dokumentá-
cie v roku 1913 vyrobil auto sám, bol 
to kabriolet s vyklápacou strechou. 
Požadované veci dostal z Buda-
pešti, motor k auto odliali v Kachel-
manových strojárňach vo Vyhniach 
a ostatné veci vyrobil  pán Majer vo 
svojej dielni. Auto malo vidlicový 

motor, trojrýchlostnú prevodovku, 
spádový karburátor, zadný náhon a 
vodový chladič. Šofér sedel na pra-
vej strane, na koženom sedadle vy-
pchanom konskou srsťou. Pôvodne 
auto nemalo svetlá a keď sa pán 
Majer vracal domov, večer na cestu 
mu svietil niektorý z učňov.  Svetlá 
do svojho auta namontoval až ne-
skôr. Auto nemalo tachometer, ale 
vraj sa rútilo rýchlosťou až päťde-
siat kilometrov za hodinu. Spotre-
bovala pritom šesť litrov benzínu na 
sto kilometrov. Kostra bola drevená, 
na nej boli hráškovozelené plechy. 

Aj kolesá boli najprv drevené. Maj-
ster však svoje auto neustále vy-
lepšoval. Drevené špice zamenil za 
drôtené - vlastnej výroby. Pneuma-
tiky sa vtedy vyrábali z prírodného 
kaučuku - a na veteránoch vraj dr-
žia pokope ešte dnes.

Pán Majer bol na svoju dobu a 
miesto, kde žil, vzdelaný človek: 
vychodil štyri triedy gymnázia v Le-
viciach. Potom sa v Budapešti vyu-
čil za zámočníka. Autá ho už vtedy 
zaujímali. Nečudo, že keď za prvej 
svetovej vojny narukoval, pôsobil 
ako šofér a opravár v rakúskej ar-

Najstaršia automobilka  na Slovensku bola na Psiaroch
máde. Po vojne sa vrátil do svojej 
dielne. Poznali ho široko-ďaleko 
ako človeka, ktorý opraví čokoľvek. 
Michal Majer vedel kedykoľvek od-
strániť akúkoľvek poruchu. Stačil 
mu na to vreckový nožík so skrut-
kovačom. Dielňa Michala Majera 
mala najmodernejšie vybavenie: 
generátor, vyhňu s ručne ťahaný-
mi mechmi, veľký sústruh poháňa-
ný benzínovým motorom, menší 
sústruh so šliapacím pohonom, 
vŕtačku a švajcaparát - karbidovú 
podobu dnešného autogénu. V diel-
ni sa vyučilo päťdesiattri tovarišov. 
Všetkým vybavil vodičské preukazy 
a skúšky na parné stroje. 

Za prvej republiky, keď boli autá 
na slovenských cestách vzácnos-
ťou, si pána Majera pomýlili s pre-
zidentom Masarykom. Na veľkom 
zhromaždení v Leviciach mu zrazu 
všetci prevolávali na slávu a niekto 
mu hodil okolo krku veniec. Zámoč-
nícky majster bol presvedčený, že 
si takú úctu zaslúžil tým, že v ce-

lom regióne opravil každý pokazený 
stroj. Davy však čakali prezidenta 
republiky - a kto iný ako vážená hla-
va štátu mohol vtedy prísť na aute?

Prvé auto na Slovensku uzrelo 
svetlo sveta v roku 1913 v dielni 
na Psiaroch a auto jazdilo až do 50. 
rokov minulého storočia.  Bolo hráš-
kovozelené a vďaka listovým perám 
na hrboľatých cestách celé drnčalo. 
Nikto mu nepovedal inak ako Drn-
dička. Auto kúpila rodina Lackových 
z Hronského Beňadika. Ešte vtedy 
bolo prvé slovenské auto pojazdné. 
Nakoniec auto skončilo na smetis-
ku. Po rokoch sa našiel ešte motor, 
potom sa opäť stratil a pred štrnás-
timi rokmi sa našlo zopár hrdza-
vých plechov, na ktorých boli stopy 
po hráškovozelenej farbe, Neskôr 
ich niekto odkúpil a zľahla sa po 
nich zem.                Peter Ižold
Použitá literatúra a pramene:
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• Slávnostný zápis jubilantov - päťdesiatnikov do pamätnej knihy obce 
Kozárovce.
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Vo futbale zatiaľ pozitívne
Od posledného vydania Kozárov-

ských novín sa v našom futbalovom 
klube udialo veľa zmien a zaujíma-
vých vecí. Začal sa nám futbalový 
ročník 2010/11, ktorý priniesol zatiaľ 
veľa pozitívnych skutočností. Po-
ďme v hodnotení našich mužstiev 
pekne po poriadku.

Žiaci
V mužstve žiakov na začiatku 

súťaže sa udiala prvá zmena a to 
vo funkcii trénera mužstva. Od 1. 
kola až do konca septembra viedol 
mužstvo nový tréner Jozef Cimra, 

ktorý našich chlapcov učil nielen 
futbalovému umeniu, ale najmä 
disciplíne. Toto všetko sa pretavilo 
do veľmi dobrého umiestnenia po 
odohraných desiatich kolách. Po 
uspokojivých, ba niekedy výbor-
ných výkonoch sú naši žiaci zatiaľ 
na peknom 6. mieste v tabuľke. 
Najmä inkasovaný počet gólov - 9 
- svedčí o výbornej obrannej hre ce-
lého mužstva. Máme v ňom mnoho 
talentov, Jakub Skačan, Jakub Kraj-
či, Tomáš a Martin Furdovci, Michal 
Jamrich a ďalší a ďalší. Od začiatku 
októbra rozvíja ich športový talent 
nový tréner Jozef Majer. Výbor TJ 
do jeho schopností ako bývalého 
výborného hráča vkladá veľké ná-
deje a veríme, že chlapci budú i na-
ďalej podávať zodpovedné výkony 
a budú sa ešte viac venovať tejto 
krásnej hre. 

Dorast
Kolektív našich dorastencov 

aj túto sezónu vedie Miloš Ben-
čať. Táto kategória sa nám zdá 
ako najviac problémová. Chlapci 
vo veku 15 - 19 rokov majú veľmi 
veľa záujmov, len bohužiaľ na to 
športové vyžitie im akosi neostáva 
čas. Prednejšie sú krčmy, počíta-
če a iné negatívne vplyvy dnešnej 
doby. Na začiatku tejto sezóny sme 
museli zohnať i chlapcov z Tekov-
ských Nemiec, aby sme vlastne 
v takejto veľkej dedine postavili do-
rastenecké mužstvo. Chlapci však 
spolu vytvorili dobrú partiu a hrajú 
na pohľad pekný  futbal. V strede 
súťaže mali problémy, ktoré spô-
sobila vtedajšia slabá tréningová 
morálka, po vzájomnom dialógu 
sa ich prístup k tréningu a výsled-
ky podstatne zlepšili. Momentálne 
po 12 zápasoch sú v tabuľke na 
výbornom 5. mieste. V ich mužstve 
k ťahúňom okrem Nemčanov patria 
Miro Chvojka, Jano Bíňovský, Juraj 
Ďurovič, Peťo Žembery, ale i ďalší 
chlapci, ktorí pri správnom prístu-

pe k futbalu môžu už čoskoro hájiť 
naše farby i v kolektíve dospelých. 
Tento rok prvýkrát OFZ Levice vy-
hlásil zimný turnaj pre dorastencov. 
Podmienkou pre účasť je 8. miesto 
v tabuľke po jesennej časti. Veríme, 
že naši dorastenci budú pokračovať 
vo svojich výkonoch a spomínané-
ho turnaja sa určite zúčastnia. 

Dospelí
Podstatné zlepšenie tréningovej 

morálky nášho mužstva nás po 
12. kole vynieslo až na výborné 
3. miesto tabuľky. Pod vedením 
trénera Mgr. Richarda Demiana 
podáva mužstvo vyrovnané, dob-
ré výkony či na domácom, alebo 
súperovom ihrisku. Veľká škoda 
stratených bodov doma so Starým 
Tekovom, alebo zbytočných prehier 
v Hronských Kľačanoch a vo Veľ-

kom Ďuri. Naši futbalisti dokazujú 
to, čo výbor TJ neustále tvrdí - pri 
dobrej tréningovej morálke musíme 
hrať o špicu tabuľky! Istotne aj v prí-
stupe na tréningy je čo zlepšovať, 
ale musíme si všetci uvedomiť, že 
futbal hráme na amatérskej báze 
a v mužstve máme viacero vyso-
koškolákov a chlapcov, ktorí v za-
mestnaní pracujú aj do večerných 
hodín. Myslím si, že je fantastické 
zistenie, že v niektorých zápasoch 
vekový priemer nášho mužstva bol 
20 - 21 rokov. Samozrejme, tú pe-
čať naše skúsenosti držia najmä tí 
naši skúsení hráči - Stano Benčať, 
Mišo Koláček, Peter Ehn. K nim 

sa pridávajú svojimi schopnosťami 
ďalší mladí hráči - Lukáš Švolik, 
Miro Švolik a najmä Miloš Ďurovič, 
po 12. kole najlepší strelec súťaže. 
Výbor TJ verí, že po poslednom je-
sennom zápase budeme v tabuľke 
tak vysoko, ako už dlhé roky nie. 
Ale o to sa musíme pričiniť všetci, 
ktorí okolo nášho futbalu robíme.

Toto moje hodnotenie časti je-
sennej súťaže bolo veľmi pozitív-
ne. K tomuto môjmu hodnoteniu 
ma však priviedli výsledky a výko-
ny našich mužstiev. Prosím i vás, 
fanúšikov nášho klubu, pomôžte 
a prispejte k ďalšiemu napredova-
niu a rozvíjaniu nášho klubu. Veď 
my všetci sa snažíme o to, aby ste 
každý druhý týždeň prežili na našom 
futbalovom ihrisku krásne a príjem-
né popoludnie.        Dušan Mráz

Tabuľka strelcov 
- Najlepší strelci

Hráč Klub Góly

1 Drapka 
Miroslav Čajkov 9

2 Gál František Keť 8
- Gregor Erik Rybník 8
- Kollár Jakub Hron. Kľačany 8
- Armai Miloš Podlužany 8
- Jurík Martin Nová Dedina 8
- Ďurovič Miloš Kozárovce 8

Oblastné majstrovstvá 
Tabuľka po 13. kole

1. Čajkov  13  11  1  1  37:7  34  (+13)
2. Kalinčiakovo  13  9  1  2  29:23  28  (+10)
3. Kozárovce  13  8  3  2  25:11  27  (+9)
4. Rybník  13  7  2  4  32:22  23  (+2)
5. V. Ďur   6  4  3   21:14  22  (+4)
6. S. Tekov  13  6  4  3  20:14  22 (+1)
7. H. Kľačany  13  6  2  5  30:19  20 (-1)
8. Čata  13  6  1  6  31:29  19 (-2)
9. P. Ruskov  13  4  6  3  21:24  18 (0)
10. Podlužany  13  5  2  6  26:16  17 (-4)
11. Keť  13  4  1  8  21:29  13 (-8)
12. N. Dedina  13  3  3  7  25:26  12 (-6)
13. Plášťovce  13  3  3  7  23:34  12  (-6)
14. H. Turovce  13  3  2  8  17:31  11  (-7)
15. D. Pial  13  3  1  9  12:48  10  (-8)
16. P. Vozokany  13  1  2 10  16:39  5  (-16)

ObM dorast po 13. kole
1. H. Vrbica  13  12  1 0  65:6  37  (+19)
2. P. Ruskov  13  9  22  60:24   (+8)
3. N. Dedina  13  8  2 3  51:22  26  (+5)
4. Plášťovce  13  8  1 4  56:31  25  (+7)
5. Kozárovce  13  8  1 4  50:40  25  (+7)
6. Bátovce  13  7  0 6  44:44  21  (+3)
7. Rybník  13  7  0 6  32:34  21  (0)
8. V. Ludince  13  6  2 5  47:38  20  (-1)
9. Jur n/Hronom 13  5  4 4  40:25  19  (+1)
10. H. Turovce  13  6  1 6  41:32  19  (+1)
11. Hronovce  13  6  1 6  46:42  19  (-2)
12. Čajkov  13  5  1 7  47:53  16  (-5)
13. D. Pial  13  3  1 9  25:46  10  (-8)
14. Lok  13  2 0 11  29:67  6  (-9)
15. Kalinčiakovo 13  1 0 12  25:81  3  (-15)
16. M. Ludany  13  0 1 12  14:75  1  (-20)

ObM žiaci po 11. kole
1. H. Kosihy  11  9 1 1   64:11  28  (+10)
2. KŠK Levice  11  8 2 1   46:7  26 (+11)
3. Rybník  11  8 1 2   47:10  25  (+7)
4. Tlmače  11  7 3 1   49:9  24  (+6)
5. S. Tekov  11  6 1 4   33:33  19  (+1)
6. Kozárovce  11  5 3 3   33:9  18  (+3)
7. Podlužany  11  5 3 3   36:19  18  (0)
8. H. Kľačany  11  4 4 3   16:16  16  (+1)
9. Bátovce  11  4 1 6   35:33  13  (-5)
10. Kalná  11  3 1 7   25:34  10  (-5)
11. Pukanec  11  3 0 8   30:65  9  (-9)
12. N. Tekov  11  2 1 8   17:68  7  -8)
13. P. Vozokany 11  1 1 9   8:61  4  (-11)
14. V. Ďur  11  1 0 10  3:67  3  (-12)
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