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Slovo na úvod
V prvom tohtoročnom dvojčísle našich novín prinášame
širokú paletu tém z diania
v našej obci. O svojich aktivitách napísali žiaci zo základnej
školy a materskej školy. Naše
folklórne súbory tiež priložili
pár tehličiek zo svojej činnosti
a nechýbajú ani avíza a pozvánky na pripravované podujatia. K zaujímavým článkom patrí určite článok o obnove organa v našom kostole
a kolaudačnom organovom
koncerte. Kozárovčania sa
pridali k výjazdových odberom Valentínskej kvapky krvi
a ochotne darovali vzácnu tekutinu pre tých, ktorí to budú
potrebovať. V obsahu predstavujeme aj naše futbalové
mužstvá, ktoré prinášajú ten
správny adrenalín, ale aj radosť svojim fanúšikom. A samozrejme v novinách nájdete
aj ďalšie zaujímavé príspevky.
Ak máte pocit, že tam niečo chýba, najjednoduchšie
je chytiť pero (alebo sadnúť
k počítaču) a napísať to. Kozárovské noviny nie sú, a ani
nechcú byť, novinami pár
jednotlivcov. Čím viac ľudí sa
pod ich prípravu podpíše, tým
budú pestrejšie a zaujímavejšie.
Monika Nemčeková,
šéfredaktorka

Milostiplné
a požehnané
Ve¾konoèné sviatky,
hojnosś zdravia,
šśastia a lásky

Valentínska kvapka krvi v Kozárovciach
Darovanie krvi má v Kozárovciach veľkú tradíciu. Našich mnohonásobných darcov veľmi dobre
poznajú na rôznych transfúznych
staniciach. V poslednom čase sa
častejšie organizujú výjazdové
odbery krvi aj mimo transfúznych
staníc, čo zvyšuje dostupnosť
a šetrí čas darcov. Minulý rok
sa v Kozárovciach uskutočnil
priamo
prvý výjazdový odber
v priestoroch obecného úradu.
Vtedy možnosť darovať krv využilo takmer 40 darcov z obce a blízkeho okolia. Tento rok sa výjazdový odber konal 9. marca 2011.
V priestoroch obecného úradu
bolo počas odberu rušno, ale
vládla tu veľmi príjemná, pokojná
atmosféra. Pracovníčky Národnej
transfúznej služby z Nitry robili
potrebné vyšetrenia darcov spolu
s MUDr. Mariánom Mokrým, obvodným lekárom z Rybníka. Ako

mi povedala Mgr. Lýdia Tabiová,
s podmienkami v Kozárovciach sú
veľmi spokojní. „Najlepšie sa výjazdové odbery robia tam, kde je
aktívny miestny spolok ČK alebo
sa nájde nejaký ochotný človek,

ktorý urobí nábor. V Kozárovciach
je dobrá základňa darcov a navyše sa aj neustále rozširuje. Som
presvedčená, že tento odber nie
je v tejto obci posledný“, povedala
(Pokračovanie na 5. str.)

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Krok za krokom a bez zadĺženia
Od začiatku roka už ubehli tri celé mesiace, počas ktorých
všetci sledujeme postup prác na budove bývalej základnej škole
v centre obce. Naši čitatelia sa na nás obracajú s otázkami, čo
všetko bude v budove okrem bytov a hlavne, kedy to už bude hotové. Zaujímajú sa tiež, čo všetko sa v obci ešte chystá. Požiadali sme preto o rozhovor starostu obce, aby nám, už v tradičnom
rozhovore, ktorým zvykneme otvárať každé číslo Kozárovských
novín, odpovedal na aktuálne otázky.
• Ako postupujú práce na polyfunkčnom dome (bývalej škole) a aké služby sa budú poskytovať na prízemí objektu?
- Podľa informácií od investora, spoločnosti Slovstav Slovakia s.r.o, prebiehajú na dostavbe
bytov posledné práce - dokončovanie interiérov, ktoré by mali
skončiť do konca mája. Vzhľadom k tomu, že približne jedna
tretina prízemia, ktoré je vlastníctvom obce zmenila odobrením
obecného zastupiteľstva pôvod
ný zámer využitia z reštaurácie
na zdravotné stredisko a priestor
pre služby, práce na do končení

prízemia i priestorov dvora budú
podľa investora hotové približne
v polovici tohto roka. Dnes vieme,
že v objekte okrem lekárne, ktorá
je už otvorená, nájde svoje miesto
predajňa mäsa, ktorá v našej obci
skutočne chýbala, bude tu tiež predajňa textilu a domácich potrieb,
kancelárie, kozmetička, kaderníčka
a v zdravotnom stredisku všeobecný
lekár pre dospelých. Zatiaľ voľná je
ambulancia detského lekára, a štyri
priestory pre kancelárie, alebo
služby. Považujem však za vysoko
pravdepodobné, že pri kolaudácii
stavby budú aj tieto mať svojich
nájomníkov.

Z pohľadu obce je vítané nielen
rozšírenie kvality služieb, ale aj
príjem z nájomného.
• Bude slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej centrálnej
zóny?
- Nové námestia už svojmu účelu
slúžia takmer rok. Stavebné práce
skončili, na jeseň prebehla aj
kolaudácia a kontroly zo strany
riadiaceho orgánu, ktorý obci poskytol dotácie. Žiaľ, novembrové
počasie už nebolo vhodné na slávnosti pod holým nebom, preto to
napravíme teraz počas Kozárovského jarmoku, ktorý sa vráti na
svoje tradičné miesto do centra.
Jeho súčasťou bude aj bezplatné
vystúpenie SĽUKu, našich súborov,prizvaní budú aj vzácni hostia,
predstavitelia VÚC, dodávatelia,
sponzori, ktorí sa o rekonštrukciu
pričinili. Informácie o jarmoku sú
na stránkach aktuálneho čísla novín, ja len do plním, že od najmenších detí, až po starých rodičov si
(Pokračovanie na 2. str.)






Krok za krokom a bez zadĺženia
(Dokončenie z 1. str.)
každý na jarmoku nájde svoje. V
súvislosti s centrálnou zónou ma
teší keď vidím, že sa mladými využíva aj na bezplatné pripojenie
k internetu, to je vec, ktorá ešte
stále nie je samozrejmosťou ani
v mnohých väčších sídlach ako je
naša obec.
• Bude sa pokračovať s kanalizáciou obce?
- Z vlastných zdrojov obec nedokáže efektívne a zmysluplne realizovať stavbu takéhoto rozsahu.
Tretí rok za sebou podávame žiadosť o podporu ﬁnancovania cez
environmentálny fond SR,
dvakrát sme dotáciu nedostali, tento rok na teraz nemáme
vyrozumenie, či budeme na
zozname podporených projektov. Uchádzali sme sa aj
o dotáciu v rámci dotačného
programu "Švajčiarskeho ﬁnančného mechanizmu", túto
žiadosť sme podávali minulý
rok, žiaľ podporená nebola.
Najhoršie z môjho pohľaduje, že naša obec NIE JE
oprávneným žiadateľom o
nenávratný ﬁnančnýpríspevok z eurofondov v rámci
Operačného programu životné prostredie. Existuje totiž
zoznam aglomerácií, ešte
niekedy z roku 2006, kde sa
nenachádzame. O veľký balík na dostavbu všetkých vetiev kanalizácie (cca 3,5 mil.
€ ) teda nemôžme ani len žiadať,
čo je obrovská škoda, lebo skúsenosti s implementáciou projektov z eurofondov máme. Existuje
aj ďalšia cesta, tou by bolo odovzdanie kanalizácie do správy
vodárenskej spoločnosti, tento
krok nám však tiež nezaručí, že
vodárenská spoločnosť bude do
dostavby investovať, ceny stočného pre užívateľov však stúpnu,
preto k takémuto kroku nateraz
neuvažujeme pristúpiť.
• Aké sú najväčšie projekty,
ktoré chce obec v tomto roku
realizovať?
- Máme v pláne riešiť havarijný
stav v malej telocvični a vymeniť
podlahové krytiny na chodbách v
škole a škôlke. V škole chceme
dokončiť ihrisko na plážový volejbal
a znovu sprevádzkovať tenisové
kurty. Nový prívod vody je takmer
hotový, ideme opravovať oplotenie a
samotný antukový povrch.
Podľa indikatívneho harmonogramu výziev bude v auguste
znovu aktuálna výzva na ochranu
ovzdušia, kde plánujeme znovu
podať projekt na bezemisné vykurovanie školy tepelnými čerpadlami. V máji plánujeme opätovne
podať žiadosť na úpravu miestnych tokov a 4 mostov v rámci
výzvy preventívnych opatrení na
ochranu pred povodňami. Naša
prvá žiadosť z novembra minulého

roka nebola úspešná, skúsenosti
s povodňami sú však dostatočnou
motiváciou ďalej hľadať zdroje na
ﬁnancovanie. Podávali sme aj žiadosti na kamerový systém do centra obce a dostavbu bezdrôtového
rozhlasu, v prípade že budeme
podporení, sme pripravení začať
s realizáciou. Snahou obce bude
aj naďalej získavať prostriedky z
eurofondov, preto sa snažíme sledovať všetky dostupné programy,
aby sme v tomto programovom
období (do roku 2013) zrealizovali
čo najviac zmysluplných projektov.

sa snažíme realizovať len tie projekty, na ktoré získame aj nenávratné dotácie. Jediný úver, ktorý
sme mali, bol použitý na povinné
spoluﬁnancovanie obce pri projektoch zateplenia školy, revitalizácie
centra a výmeny verejného osvetlenia. Tento úver plánujeme splatiť
do konca októbra 2011, kedy počítame, že sa nám vrátia všetky
ﬁnančné zdroje, ktoré sme vložili
z vlastného rozpočtu do realizácie
uvedených projektov.
Obec hospodári tak, že na
bežnú činnosť nepoužíva žiadne
úvery. Jediný úver, ktorý má, sa

• Samozrejme, všetko je závislé od dostatku ﬁnančných
prostriedkov, ktoré má obec
k dispozícii. Ako sa nám darí
hospodáriť, v tomto zložitom
období, kedy sa mnohé obce
i mestá zadlžujú?
- Obec Kozárovce má pripravený vyrovnaný rozpočet, samozrejme aj my sme boli nútení siahnuť
k úsporám. Nerealizujeme, resp.
realizujeme len v obmedzenej miere zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
na ktorých dostávame čiastočne
dotácie cez úrad práce. Rovnako

čerpal výlučne na tri spomínané
investičné akcie, a tak to bude aj
v budúcnosti.
• Teraz trochu na inú tému.
Prečo tento rok u nás nepokračoval po úspešných dvoch ročníkoch okresný festival ochotníckych divadiel?
-Okresná prehliadka, ktorú sme
pod názvom Kozárovský Hronfest
po dva predchádzajúce roky hostili, nenašla u divákov extra veľkú
podporu. Vzhľadom k tomu, že
termín – počas vrcholiaceho pôstu, navyše vo vykurovacom období
nebol pre nás vhodný, s radosťou

sme prijali ponuku od Regionálneho osvetového strediska hostiť
Krajskú divadelnú prehliadku. Jedná sa o veľké podujatie, v omnoho lepšom termíne (koniec apríla)
ktoré ponúkne nášmu náročnému
divákovi to najlepšie, čo v kraji
na divadelnej ochotníckej scéne máme. Takto to ešte pred pár
týždňami bolo dohodnuté. Zmena miesta konania (z Kozároviec
naspäť do Tlmáč) nastala, keď sa
usporiadatelia – Nitriansky samosprávny kraj, práve pre tento jubilejný 20. ročník rozhodli podujatie
napokon ponechať v Tlmačoch.
Netreba zabúdať, že naša
obec v spolupráci s Regionálnym osvetovým centrom a Nitrianskym samosprávnym krajom úspešne
organizovala a stále organizuje nie jedno podujatie
a ani krajská prehliadka
sa určite 20. ročníkom neskončí. U mňa vždy mala,
má a bude mať prednosť
perspektíva pred jednorazovým podujatím, preto sme do rozhodnutia
usporiadateľov
nijako
nezasahovali a tešíme sa
na stretnutie pri celokrajskej prehliadke divadiel
OSKAR v piatok, 6. mája
(pred rokom sa jej venoval
priestor aj v našich novinách) a od budúceho roka
aj pri Krajskej divadelnej
prehliadke, ktorá od budúceho
roka doterajšiu okresnú prehliadku nahradí.
V budúcom čísle Kozárovských novín sa so starostom
obce budeme okrem najaktuálnejších tém, zaoberať aj sociálnou problematikou, aktivitou
pomoci
dôchodcom, otázkou
denného stacionára a opatrovateľskej činnosti v našej obci.
V prípade, ak chcete prostredníctvom našich novín položiť
starostovi nejakú otázku, kontaktujte redakciu.
Monika Nemčeková

Celokrajská prehliadka dramatickej
tvorby OSKAR
Po roku sa na divadelnom pódiu v našom dome kultúry znovu uskutoční celokrajská prehliadka dramatickej tvorby OSKAR, počas ktorej s a nám opäť predstavia klienti zariadení sociálnych služieb. Prehliadka
je organizovaná pod záštitou predsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milana Belicu.
Na celokrajskej prehliadke, ktorá sa bude konať
6.mája 2011 od 9.00 hod., sa predstaví pätnásť zariadení sociálnych služieb – ZSS HARLEKÝN (Topoľčany), ZSS PLATAN (Lontov), ZSS HARMÓNIA (Horné
Štitáre), ZSS KAMILKA (Maňa), ZSS DUNAJ (Kováčov), ZSS V KAŠTIELI (Horné Obdokovce), ZSS
DOMUM (Krškany), ZSS BENEFIT (Ľudovítová), ZSS

BARACHA (Bardoňovo),ZSS LIPKA (Lipová), ZSS
.
PERLA (Želiezovce), ZSS CLEMENTIA (Kovarce),
ZSS KREATÍV (Klasov) ZSS DAFNÉ (Nová Stráž) a
ZSS SVETLO (Olichov). Ako hosť sa predstaví Denný stacionár pre TZP Nitra, Baničova.Vyhodnotenie
a odovzdanie cien sa predpokladá o 15.00 hod.
Minulý rok zanechali účastníci v srdciach divákov
hlboký dojem. Vidieť postihnutých mladých i starých
klientov sociálnych zariadení, napriek zdravotným ťažkostiam, podať veľký umelecký výkon, je vždy veľkým
zážitkom. Verme, že tento rok ich príde potleskom podporiť viac domácich divákov ako vlani. Naši hostia si to
určite zaslúžia.






Kolaudačný organový koncert v Kozárovciach
Organový koncert v podaní Mgr. tovne žiadali samostatnú faru a ich
art. Stanislava Šurína, ktorý v súžiadosti bolo vyhovené. Po farárovi
časnosti pôsobí ako poradca pri Jánovi Novákovi, ktorý tu pôsobil
opravách a rekonštrukciách hisod roku 1721 boli však Kozárovce
torických a pri stavbách nových znovu pripojené ku svätobeňadicorganov (napr. Slovenská
ﬁlharmónia, Katedrála sv.
Martina v Bratislave, Katolícka univerzita Ružomberok) sa uskutočnil 20.
februára popoludní o 15.00
hod. Mgr.art. Šurín vyučuje na Katolíckej univerzite
v Ružomberku. Venuje sa
aj kompozícií. Je autorom
Trnavskej omše, viacerých
skladieb na duchovné a
liturgické texty piesní, na • Zľava: Stanislav Šurín, Slavotexty slovenských a fran- mír Števček, Jozef Jurčík, vdp.
cúzskych básnikov (predo- Dušan Berta a Peter Franzen.
všetkým Miroslava Válka).
kej fare. No
Príležitosťou k tomuto koncervďaka tomutu bolo ukončenie prác na oprave,
to
kňazovi
čistení a ladení organa, ktorý bol
a starostovi
do kozárovského kostola sv. Filipa
Andrejovi
a Jakuba nainštalovaný v r. 1978.
Krajčimu sa v
Odvtedy to bola jeho prvá generáljúli roku 1728
na oprava. Pneumatický dvojmanuzačal od záálový organ s 20 registrami a s 1600
kladov stavať
píšťalami pochádzal z dielne známej ﬁrmy v českom Krnove. Výni- aj úplne nový
kostol z dobmočný je tým, že obsahuje „poctivé“
rovoľných milodarov a s podpocínové prospektové píšťaly (čo bolo
v 70 – tych rokoch skôr výnimkou). rou kapituly. S tým sú prirodzene
spojené aj dejiny organovej hudby
Rekonštrukčné práce robila trojica
popradských organárov: Ing. Sla- v tomto chráme. Už v roku 1727
vomír Števček, Mgr. Peter Franzen Juraj Hyboš daroval 100 zlatých
na organ, ktorý bol zakúpený od
a Jozef Jurčík. História organovej
Martina Zarkovského z Kremnice.
hudby v Kozárovciach však siaha
V roku 1927 bol kostol znovu preoveľa hlbšie do minulosti, než je
stavaný. Prestavba kostola bola
len spomenutý rok 1978. Už v roku
prevedená z cirkevnej dane a z
1393 sa v Kozárovciach spomína
murovaná kaplnka ku cti sv. Kozmu dobrovoľných milodarov za farára
a Damiána. Kozárovce boli vždy, Mateja Bučeka a starostu Michala
Mráza. Farár Buček zakúpil v rookrem niekoľko ročného prerušenia,
ako ﬁliálka svätobeňadickej fary. ku 1931 aj nový organ. Organ postavila ﬁrma Mercer z Kutnej Hory.
V 17. storočí Kozárovčania opä-

Tento bol potom v r. 1978 nahradený terajším organom vyrobeným
spomínanou ﬁrmou v Krnove. Farárom tu bol vtedy Michal Müller a organistom Emil Nagy. Tento organista starý organ, ktorý bol
oveľa menší, zreštauroval,
a podarilo sa ho ešte predať ďalej.
Súčasný organ je teda
opäť v novej kondícii a
veriaci z Kozároviec ale aj
z okolitých farností si takto
mohli vychutnať nádherné
skladby ako napr.: Tokáta
a fúga g-mol od Johan-

Spolocenská
ˇ
rubrika

Povedali si án o

na Sebastiana Bacha, Sonáta č.
2, C-dur, od Felixa Mendelssohna
Bartholdyho, či improvizácia na
tému mariánskej piesne "Stotisíc
ráz ťa tu pozdravujeme" (JKS č.
404). Zaujímavosťou je tiež skutočnosť, že tento organ kolaudoval
v roku 1978 pri jeho inštalácii prof.
Ivan Sokol, u ktorého tohoročný kolaudátor Mgr. art. Stanislav Šurin na
VŠMU v Bratislave vyštudoval hru
na organ.
Toto vzácne podujatie poctili svojou návštevou aj nemenej vzácni
hostia: p. Jozef Noga - provinciál

Slávnostný zápis jubilantov
Podvečer 28. januára 2011 sa konal v obradnej sieni
Obecného
úradu
v Kozárovciach slávnostný zápis do pamätnej knihy obce pri
príležitosti významného životného jubilea. Tento rok táto
česť pripadla Angele Žemberyovej pri
príležitosti 80 rokov
života, Jánovi Majerovi pri príležitosti
70 rokov života a Márii Orovnickej pri
príležitosti 60 rokov života. Pani Angela Žemberyová patrila medzi populárne členky ochotníckeho divadla. Jej
dcéra Mária Orovnická je známa ako
vynikajúca folkloristka, ktorá pôsobila v
Praslici a teraz v Konope. Už dlhé roky
úspešne pracuje s deťmi vo Vretienku,
kde ich zoznamuje s ľudovými tradíciami našej dediny. Meno Ján Majer je

Misijnej spoločnosti sv. Vincenta
de Paul na Slovensku, p. Augustín
Slaninka - farár vo farnosti Bratislava - Ružinov, brat Ján Zemanovič –
misionár v Hondurase, starosta zo
susednej obce Nemčiňany, ktorý tu
v posledných rokoch ako organista
viackrát vypomáhal, a ktorý bol zároveň aj jedným z prvých iniciátorov
opravy tohto organa, a samozrejme
nechýbali už spomenutí organári.
Chcem vysloviť vďaku všetkým
zainteresovaným za to, že náš
chrám môže byť aj naďalej priestorom, v ktorom - aj vďaka kvalitnej
organovej hudbe - môžu ľudia prežívať svoje hlboké stretnutia s Bohom.
Dušan Berta,
správca farnosti
Foto: J. Bedej

neoddeliteľne späté
s úspešnou činnosťou dobrovoľníckeho hasičského zboru. Známy je aj ako
zakladateľ dnes už
tradičnej pohárovej
súťaže O striebornú
prúdnicu Pohronia.
Pod jeho vedením
naši hasiči dosiahli
vynikajúce výsledky a získali mnohé
ocenenia na súťažiach nielen regionálneho charakteru.
Slávnostný zápis sa uskutočnil za
účasti najbližších rodinných príslušníkov, poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu.
Počas neho starosta obce poďakoval
vzácnym jubilantom za ich doterajšiu
činnosť a odovzdal pamätné dary.
Peter Ivanič
Foto: J. Bedej

8.1.
Bc. Veronika Jamrichová
a Ľubomír Kurjak
12.2.
Mgr. Andrea Nagyová
a Ing. Jaroslav Chorvát
14.2.
Ing. Klára Huttová
a Ing. Radovan Hudec
19.2.
Ing. Monika Vajdová
a Ing. Ján Karáč

Narodili sa
7.2.
Katarína Kováčová,
dcéra Lenky a Stanislava
11.2.
Filip Belan,
syn Kataríny a Radoslava
18.11.
Kristián Tomus,
syn Moniky a Tichomíra

Opustili nás
27.1
Vincent Vasaráb (61)
31.1.
Terézia žemberyová (80)
3.2.
Helena Ižoldová (71)
12.2.
Mária Ivaničová (87)
12.2
Mária Hudecová (83)
1.3.
Pavel Hoﬀerík (66)
2.3.
Viktor Nemček (77)






Praslica na televíznej obrazovke
Členovia
folklórnej
skupiny
Praslica sa môžu hneď v prvých
mesiacoch tohto roka pochváliť
nevšedným zážitkom. Slovenská televízia odvysielala dvakrát na druhom programe v repríze nahrávku
Praslice z roku 2000 pod názvom
Zahrajte mi takúto, v trvaní 40 minút.
V programe nás sprevádzala okrem
iného aj dychová hudba Kozárenka.
Prvé vysielanie sa uskutočnilo 7. januára 2011.
Nahrávka bola opäť reprízovaná
11. februára, čo bolo pre nás milým prekvapením. Týmto však naša
prezentácia na televíznych obrazovkách neskončila. Dostali sme totiž
10. februára ponuku Slovenskej televízie Košice na nahrávku pre reláciu KAPURA. Termín nahrávky bol
stanovený na 16.februára. Za tento
pomerne krátky čas sme museli pri-

praviť programové číslo a zabezpečiť miesto uskutočnenia nahrávky.
Podmienkou STV Košice bolo, že
nahrávka nemôže byť realizovaná
v priestoroch Domu kultúry, ale je
potrebné zabezpečiť priestory pripomínajúce staršiu sedliacku izbu.
Ďakujeme touto cestou pánovi
Pivarčimu, majiteľovi motorestu
STOP, že nám vyšiel plne v ústrety
a nahrávku sme mohli realizovať
v zmysle stanovených požiadaviek.
Súčasne ďakujeme i vedeniu ZŠ
s MŠ, ktoré nám umožnilo nahrať
zvukový materiál v ich priestoroch.
Dĺžka nahrávky s názvom „Zimné večery“ nesmela prekročiť päť
minút vysielacieho času. Prvá odvysielaná relácia bola v bloku 26.
februára a 27. februára, ďalšie reprízy boli 5. marca a 6. marca. Vyhodnotenie celého odvysielaného

bloku bolo 13. marca a 14. marca,
pričom PRASLICA sa na základe
diváckeho hlasovania umiestnila
na I. mieste a postúpila do ďalšieho
vysielacieho bloku folklórnej „hitparády“ v dňoch 19. a 20.marca,
Ďakujeme všetkým, ktorí KAPU-

Ženská spevácka skupina L I P K A
V roku 2011 uplynie 37 rokov odvtedy kedy ženská spevácka skupina Lipka prvýkrát vystúpila na oslavách 30. výročia SNP. Bola založená
v roku 1974 pri vtedajšej organizácii
SZŽ pod vedením Anny Jančekovej.
Mala sedem členiek. Po úspešnom
prvom vystúpení sa pripravovala na
celookresnú prehliadku spevu a poézie v Starom Tekove. Ďalej to bolo
predvedenie kultúrneho programu
na celookresnom pléne OV-SZŽ
v Leviciach. Od roku 1975 to bolo
účinkovanie na rôznych podujatiach
v rámci okresu, kraja, Slovenska
a zahraničia: na Hontianskych slávnostiach v Šahách, vystúpenie na
mierových slávnostiach MĽR, Novograde, Mladej Boleslavy, Branšeri,
okresných dožinkách v Horných Semerovciach, na celoslovenských dožinkách v Nitre, na medzinárodnej
súťaži Policajných zborov v kynologickej súťaži v Levároch a Podunajských Biskupiciach, pri odovzdávaní

plakiet pre bezplatných darcov krvi
v OÚNZ – Levice.
Okrem prehliadok a na spríjemnenie chvíľ prítomným pozvaným
na podujatiach sme sa zúčastnili
i súťaží speváckych a folklórnych
súborov na Myjave, v Starom Tekove, Plavých Vozokanoch, kde sme
získali 1. miesto, v Rybníku nad
Hronom, Hronských Kľačanoch,
Jure nad Hronom, Dolnom Piali,
tiež 1. miesta. Ďalej to boli Dudince
– program pre pacientov, v Devičanoch – v Domove pre dôchodcov,
v Topoľčiankach na výstave ovocia
a vína, v Pukanci – stavanie mája.
Taktiež sme sa zúčastnili i na celookresnej prehliadke spevu revolučných piesní v Kozárovciach,
dňa otvorených dverí pána prezidenta SR JUDr. Ivana Gašparoviča v Grassalkovičovom paláci ,
na predvolebnej kampani politickej
strany v Trnave, na predvolebnej
kampani na primátora mesta Tlma-

Matičiar na Psiaroch
Na Psiaroch sa v sobotu 12.marca 2011 uskutočnilo stretnutie s predsedom Matice Slovenskej Ing. Mariánom Tkáčom. Stretnutie sa konalo
v budove bývalej školy, ktorá pri tejto príležitosti bola slávnostne premenovaná na Cisársku akadémiu Marca Aurélia. Na tejto slávnosti sa
okrem iných významných hostí zúčastnili aj chlapi z MSS MATIČIAR,
ktorí pri tejto príležitosti zaspievali zopár národných piesní.
M+M

če, ako i svojím kultúrnym programom spestrili program na okresnej
prehliadke ľudových piesní FS na
Lipníku.
V súčasnej dobe má ŽSS Lipka
deväť členiek a svoju v poradí siedmu vedúcu. Od vzniku skupiny nás
na harmonike sprevádzali Imrich
Švolík, František Bedej, Marta Hudecová a Drahoš Ostrožlík.
Okrem prehliadok a súťaží Lipka
vystupuje i na svadbách, životných
jubileách, schôdzach, na dňoch
Oroslánskych Slovákov v Maďarsku, pohreboch , vystúpila i s ostatnými súbormi z obce na hrušovských slávnostiach v kozárovskom
dvore v Hrušove, Kozárovských
Vianociach a Dni matiek v miestnom kostole.

RU pozerali a prípadne nám poslali
svoje hlasy. Súčasná vďaka patrí aj
členom folklórnej skupiny za perfektne odvedenú prácu a dôstojnú
reprezentáciu a propagáciu našej
obce.
Mária Ďurovičová

V roku 2010 sme sa zúčastnili folklórneho festivalu v Zlatých
Moravciach, členky súboru spolu
s Matičiarom a Konopou účinkovali pri vysvätení súsošia Najsvätejšej Trojice, svojím programom
spestrili stretnutie dôchodcov pri
príležitosti 20. výročia založenia
JDS v Leviciach. Záver roka sme
obohatili predvianočné nákupy na
Bratislavských trhoch prítomným
návštevníkom z rôznych kútov Slovenska programom Vianoce 2010.
Členky súboru sú staré mamy, ktoré
vo svojom voľnom čase nezabúdajú
na svoje vnúčatá, a tak svojou zručnosťou neraz prispeli ku skrášleniu
vestibulu ZŠ.
Nech máte i naďalej radosť z toho, že svojím spevom prinášate
poslucháčom pokoj v duši a dobrú
pohodu.
M. Együdová

Fašiangy 2011
Tak ako každý rok, tak aj teraz
poslednú fašiangovú nedeľu chodili
chlapi z MSS Matičiar s hajnálom.
O pol druhej sa zišli pri požiarnej
zbrojnici vyzbrojení basou, harmonikou, saxafónom a bubnom. V rukách mali ražne na slaninu a na
chrbte krošňu na ostatný proviant.
Začali Brôdkom, prešli na Heliská
a pokračovali po hlavnej ceste do
Stopu. Koho po ceste stretli, toho
vykrútili. Počasie im prialo,
svietilo slniečko. Bol síce vietor, ten im však
fúkal do chrbta
a tak ich trochu
aj poháňal. Ako
postupovali,
krošňa a ražne
sa plnili. Skončili v STOPE,
kde ich už netr-

pezlivo čakali. Tam sa potom spievalo a tancovalo až do neskorého
večera. Nakoniec pochovali basu
a všetko sa rozišlo domov.
Všetko bolo pekné, len veľká
škoda, že o mládeži ani chýru. Zamyslite sa nad tým, dokedy budú
naši chlapi ešte vládať zdolať taký
kus cesty?
M+M






Valentínska kvapka krvi v Kozárovciach
(Dokončenie z 1. str.)
Zastavila som sa aj pri mladých
dievčatách zo SČK v Leviciach,
ktoré robili evidenciu darcov. Mená
mi boli zväčša známe, ale prekvapili ma najmä počty odberov, ktoré
mali darcovia za sebou. Najmä ak si

• Jozef Ďurovič

človek uvedomí, koľkokrát pomohli
neznámym chorým, či zraneným
a možno ani netušia, koľkokrát doslova zachránili ohrozený život. Pri
rozhovoroch s nimi môj obdiv brali
s úsmevom, pre nich je darovanie

krvi úplnou samozrejmosťou.
„Krv darujem od roku 1972. Začal som ešte na učilišti, pokračoval
na vojenčine, neskôr už pravidelne.
Dnes to bolo 51-krát. Mám už zlatú
Jánskeho plaketu, spolu so mnou
ju preberalo viac Kozárovčanov, čo
svedčí o tom, že darovanie má u nás tradíciu,“ povedal Jozef
Ďurovič.
O podmienkach odberu priamo v Kozárovciach pochvalne hovoril
aj Stanislav Janovický:
„Dnes som daroval
krv 42-krát, naposledy
pred 3 mesiacmi. Chodím väčšinou do Levíc,
nezvyknem chodiť na
výjazdové odbery, ale
tu sa mi to páči, je to tu
na úrovni.“
Na jednej strane sú
mnohonásobní darcovia krvi, ktorí si zaslúžia
obdiv a na druhej strane
sú prvodarcovia, ktorí
prichádzajú po prvý raz a rozširujú
vzácnu základňu darcov. Na spomínanom odbere bola prvodarkyňou.
Mária Kabátová, ktorá neskrývala
radosť, že sa jej podarilo splniť svoj
dávny sľub: „Dostala som krv pri

obidvoch pôrodoch, celé
roky to cítim v podvedomí, že to musím vrátiť.
Ale vždy keď bol odber
bola som chorá, alebo
mi to inak nevyšlo. Moji
bratia pravidelne darujú
krv už roky, moji synovia
tiež a ja stále nič. Mala
som pocit, že som akési
čierne koleso v rodine.
Tak dnes idem, hádam
budem mať krv v poriadku a podarí sa mi pridať
sa k nim.“ Podarilo sa jej
to a tak máme v Kozárovciach o jednu darkyňu viac.
• Pavol Krajči
Veľké
ďakujeme,
v mene nás všetkých, patrí 22 darzucha (3), Peter Obert (3), Pavol
com, ktorí prišli na výjazdový odber
Krajči (78), Mária Havranová (3),
do Kozároviec a dali tak nádej neIngrid Lukácsová (17), Rastislav
známym, že v prípade potreby neŠebo (47), Igor Pavlis (3), Ing. Vojzostanú bez pomoci.
tech Štugel (24), Denisa PetrovičoNedá mi, aby som na záver nevá (10), Lukáš Betin (2), Slavomír
pripojila zoznam darcov, ktorí sa
Benčat (3), Ľubomír Benčať (32),
zúčastnili Valentínskej kvapky krvi
Marián Betin (42), Eva Boháčová
v Kozárovciach aj s počtom ich do(44), Miloš Švolik (25) a Mária Katerajších odberov.
bátová (1).
Alžbeta Valachová (2), Štefan
M. Nemčeková
Valach (29), Vladimír Havran (11),
Jozef Ďurovič (51), Stanislav Jankovický (42),
Peter Ižold (4),Valér Ha-

• Eva Boháčová

Seminár tradičnej ľudovej kultúry
Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry pripravilo 17.
marca 2011 seminár nielen pre
odbornú, ale i pre laickú verejnosť, na ktorom odznelo niekoľko
zaujímavých prezentácií. Seminár
viedol riaditeľ koordinačného centra Mgr. art. Vladimír Kyseľ, ktorý
účastníkov oboznámil s aktuálnym
stavom realizácie koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Je evidentné, že od roku 2009,
kedy sa na tejto koncepcii začala
podielať aj obec Kozárovce, vtedy
ešte len pokusne ako jedna z piatich vybraných obcí, sa odviedol
naozaj hodnotný kus práce. Zvlášť
oblasť štátneho vzdelávacieho

programu, vydavateľská činnosť,
ale aj oblasť inventarizácie a tvorby centrálnej databázy. Z týchto
informácií sa pripravuje niečo ako
veľká elektronická encyklopédia.
Klasických knižných publikácií
bolo doposiaľ vydaných 11. Medzi
nimi napríklad „Šťastie, zdravie,
pokoj svätý, alebo Vianoce na Slovensku“, ktorá bola distribuovaná
na všetky základné školy ako
učebná pomôcka. Pre najmenších
vyšli „Maľovanky – Kroje na Slovensku“, kde sú zobrazené kroje
a ich doplnky zo všetkých regiónov a kútov Slovenska. Publikácia
„Výšivka na Slovensku“ je zaplnená nádhernými vzormi a môže byť

hodnotným zdrojom inšpirácie pre
všetky šikovné ruky.
Súčasťou koncepcie je rozvoj
na medzinárodnej úrovni o ktorej
informoval riaditeľ SĽUKu Mgr.
Juraj Hamar, CSc. a svoju podporu v diskusii vyjadrila aj generálna
tajomníčka UNESCO Ing. Aurélia
Füle. Celý obsah elektronickej encyklopédie, ktorá doposiaľ obsahuje okolo 2000 pojmov z oblasti
ľudovej kultúry, množstvo fotograﬁí a audiovizuálnych záznamov, by
mal byť časom dostupný aj v anglickom jazyku. Cieľom je prezentovať dedičstvo našich predkov
skutočne celosvetovo.
Medzi inými prítomnými boli aj

viacerí vzácni hostia ako etnomuzikológ PhDr. Ondrej Demo, CSc.
a hlavný riešiteľ odbornej časti
projektu Mgr. Daniel Luther, CSc.
Prezentácie pripravili aj Doc. Ing.
Viliam J. Gruska, PhDr., Gabriela
Kiliánová, CSc. riaditeľka Ústavu
etnológie SAV a tiež Prof. PhDr.
Rastislava Stoličná, Dr.Sc., vedecká pracovníčka Ústavu etnológie SAV. Prednáškovú sálu
Univerzitnej knižnice v Bratislave
zaplnili účastníci semináru z celého Slovenska a Kozárovce mali
tiež svoje zastúpenie. Menovite:
Mária Orovnická, Jozef Bedej,
Slavomír Krajči a Peter Beniačik.
PeBe






Vinohradníci sa pustili do práce
Vinohradnícky spolok Kozárovce začal tento rok svoju činnosť
ako zaregistrované občianske združenie. Na tému najaktuálnejších
aktivít sme sa porozprávali s predsedom združenia Štefanom Gažim.
• Ako postupuje výbor pri formovaní organizácie?
- Po členskej schôdzi sme veľmi rýchlo zvolali zakladajúci výbor
a vypracovali sme žiadosť o registráciu občianskeho združenia. S registráciou na Ministerstve vnútra
nám významne pomohol Mgr. Marek Holečka, a touto cestou by som
mu chcel poďakovať. Podarilo sa
nám zaregistrovať občianske združenie Vinohradnícky spolok Kozárovce ešte pred koncom roka 2010.
Od decembra sme riadne zaregistrovaní ako občianske združenie
a máme pridelené IČO a DIČ. Do
dnes sme prijali 42 stálych členov.
• Čím ste začali prvý rok svojej
existencie?
- V januári som prešiel všetky

predajne s vinohradníckym tovarom
v okolí. Ako združenie sme získali
zľavu v predajni s vinohradníckymi
a vinárskymi potrebami na Vojenskej ulici v Leviciach. Naši členovia
čoskoro dostanú členské preukazy
a po podpise zmluvy medzi združením a majiteľom spomínanej
predajne budú môcť naši členovia
nakupovať tovar so zľavou 5% a pri
väčšom nákupe je možné dohodnúť
zľavu až 10%.
• Aká bola vaša prvá spoločná
akcia?
- Máme za sebou prvú brigádu,
počas ktorej sme čistili prístupovú
cestu od priehrady na Pustú horu.
Napriek nepriaznivému počasiu sa
zúčastnilo 15 členov. Vyčistili sme
okraj cesty, odstránili kríky rozras-

tajúce sa pri ceste, čím sme rozšírili
proﬁl cesty. Na ceste, ktorá vedie
popri družstevnej pivnici sme spílili
veľký vyschnutý orech, ktorý ohrozoval autá aj okoloidúcich. Ďalej
sme upravili spodnú časť cesty,
ktorá vedie od kaplnky na pravo
a je najdlhšou pustohorskou cestou.
• Čím sa zaoberáte v týchto
dňoch?
- V obecnom rozhlase sme vyzvali vinohradníkov, ktorí majú záujem o kúpu viničných sadeníc, aby
sa nám prihlásili. Na základe záujmu sme objednali takmer 300 kusov
rôznych druhov štepov u rôznych
dodávateľov, ktorých sme spolu
s hospodárom Mikulášom Betinom
uznali za najvhodnejších spomedzi
výrobcov z celého Slovenska. Po

minulom, veľmi nepriaznivom, vinohradníckom roku nie je jednoduché
uspokojiť široký záujem o sadenice,
keďže pernospóra zlikvidovala mladé štepy do takej miery, že v blízkom okolí ale aj u dodávateľov s dlhoročnou tradíciou je ťažké zohnať
kvalitné štepy.
Vinohradníci po tieto dni, keď
ukončia strihanie viniča, sa budú
musieť zamyslieť nad tým, akým
postrekom ošetriť vinič, nakoľko
vo vinohradoch, po minulom nepriaznivom roku prezimovali spóry
hubových chorôb. Radi by sme, aj
na stránkach Kozárovských novín,
zverejňovali zoznam moderných
postrekových látok, aby vinohradníci presne vedeli, ktoré postreky
majú v danom čase použiť.
Pripravila: M. Nemčeková

anketa – anketa – anketa – anketa – anketa

Chceme mať ulice označené názvami?
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach na svojom 2. riadnom zasadnutí, konanom 17. marca 2011,
na podnet poslanca Ľubomíra Benčaťa sa opätovne zaoberalo pomenovaním ulíc obce názvami, tak ako
boli navrhnuté v minulých rokoch.
Všetky náklady, ktoré budú spojené
s výkonom prác bude znášať obec.

Anketový lístok
Chcete, aby obec realizovala projekt na označenie ulíc
názvami?
ÁNO
NIE
Svoju voľbu označte X

Nakoľko pôjde o nemalé ﬁnančné
prostriedky, bude nutné vykonať
úpravu rozpočtu obce.
Občan bude povinný predovšetkým zabezpečiť si výmenu
dokladu totožnosti, vodičského
preukazu, cestovného pasu, splniť
si nahlasovaciu povinnosť voči zamestnávateľovi, zdravotnej poisťovni, príp. bankovým inštitúciám, kde
vlastní občan účty, poisťovniam a
pod. Tieto úkony nie sú spojené so
žiadnymi nákladmi, doklady budú
vymenené bezplatne, vyžaduje si to
však nemálo času.
Vážení spoluobčania, svoj názor
môžete vyjadriť na anketovom lístku , ktorý je potrebné odovzdať do
15.júna 2011, do schránky na obecnom úrade, poslancom obecného
zastupiteľstva, prípadne zamestnancom obce počas stránkových
hodín.

anketa – anketa – anketa – anketa – anketa

Ktorý z dvoch športových programov chceme?
Snaha o zlepšenie ponuky
programov v kabelovej TV sa stretla
s vlnou negatívnej odozvy na špor-

Anketový lístok
Ste za doplnenie športového
programu do kabelovej televízie
EUROŠPOR
NOVAŠPORT
Svoju voľbu označte x

tový kanál Novašport, preto bolo
po dohode s prevádzkovateľom
zabezpečené, aby sa na obrazovky
v najbližších dňoch vrátil Eurošport.
Vzhľadom k tomu, že nie je možné bez navýšenia poplatku z dlhodobého hľadiska prevádzkovať oba
športové programy súčasne a vstup
iného športového kanálu ako Eurošport alebo Novašport by znamenal
nevyhnutné investície do technológie, vyjadrite prosím svoj názor
v ankete, či máte záujem o Eurošport alebo Novašport

• Snímka Juraja Benčaťa zachytila členov združenia pri čistení cesty na
Pustú horu.

Z kroniky obce
Kanonická vizitácia z roku 1647
V roku 1674 sa uskutočnila už
tretia kanonická vizitácia kozárovskej farnosti počas 17. storočia. Desať rokov (1664) uplynulo odvtedy,
čo bol v obci vykonaný turecký daňový súpis (defter) novozámockého
ejalétu. Vizitáciu vykonal tekovský
archidiakon Andrej Péterffy. V tomto období bol ostrihomským arcibiskupom Juraj Selepčény. Patrónmi
farnosti boli sv. Kozma a Damián.
V tunajšom chráme sa nachádzal
jeden zdobený oltár s obrazmi Panny Márie, sv. Benedikta, sv. Egida,
sv. Filipa a sv. Jakuba. Medzi liturgickými predmetmi bol medený postriebrený kalich s miskou (latinsky
patena), sedem rôznofarebných prikrývok na kalich (lat. vela), dve vystužené šatky na zakrytie kalicha
(lat. palla), dva korporále, päť posvätných nádob (lat. puriﬁcatorium),
štyri štóly, dve rúcha, dva opasky na
previazanie alby (lat. cingulum), tri
alby, jeden amikt, jeden rímsky a jeden ostrihomský misál, jeden procesný medený pozlátený kríž (lat.
paciﬁcale), jeden zlatý poškodený
zvonček, štyri kovové zvončeky,
pozlátená medená monštrancia, tri

púzdra na ukladanie korporálu ( lat.
bursa), rituál, šesť hrubých a štyri
jemné obrusy, jedno biele spodné
liturgické rúcho so širokými rukávmi (lat. superpelliceum), jedna zástava (lat. vexillum), dve plátna na
zahalenie prednej časti oltára (lat.
antipendium), dvanásť vencov (lat.
strophium), starý strieborný kalich
na ablúciu, kovová nádoba na hostiu, dve šatky na utieranie rúk kňaza
po umývaní (lat. manutergium), tri
zvony atď.
Farnosť vlastnila zeme v týchto
chotároch: Vskalj Kopanicza, Nakamenczi, Zaskalon, nakrisni chesto,
na chitara, na hatarj, Kopisovska
os Svatj Studni, Pothord. Ako vidieť
vizitátor dané pomenovania veľmi
skomolil. Ďalšie pozemky boli prenajaté za peniaze svetským obyvateľom.
Peter Ivanič
Literatúra:
TOMISA, I: Visitatio canonika. Az
esztergomi főegyházmegye Barsi
főesperességgének egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1657-1674. Budapest 1992.











Čo nového v našom PC?
Uplynulý 2010 sme ukončili Dobrou novinou. Deti a mládež s omrznutými noštekmi a s radosťou v ich
srdiečkach klopali na dvere našich
domov, aby svojimi koledami a spevom nás všetkých potešili.
5. januára 2011 sme sa s našimi
mladými dosýta vylyžovali na svahu
na Krahuliach. I keď bol chladný januárový deň, domov sme sa vracali
šťastní a plní zážitkov.
8. januára päť našich chlapcov
nastúpilo spolu so zohratými tímami
mužov na turnaj v nohejbale v telocvični v Kozárovciach. Pri sledovaní
zápasov ich srdiečka bojazlivo bili, avšak pri samotnej
hre dali do toho všetko, za
čo často krát boli hodnotení
potleskom. Bol to pre nich
nielen zaujímavý zážitok,
ale hlavne veľká skúsenosť.
V sobotu 29. januára
sme sa zúčastnili medzinárodného stretnutia mládeže v Nitre s názvom „On
je živý“. Spolu s mladými
ľuďmi sme spevom, tancom
a zaujímavými prednáškami oslavovali Pána Ježiša
a naplnení radosťou sme sa vracali
do našich domovov.
Na druhý deň sa plný autobus

detí, mládeže a niekoľkých rodičov
vybral opäť na svah na Krahule. Vítal nás prekrásny slnečný deň. Deti
sa dosýta vyšantili na snehu, svoje
sily zmerali v rýchlosti na boboch
a saniach. Šťastní a príjemne unavení sme sa vrátili domov.
Počas jarných prázdnin sme sa
stretli s našimi kresťanskými priateľmi AIA z Bratislavy. Pripravili nám tri
dni plné športových hier v telocvični
a zaujímavých rozhovorov, kvízov
a hier v klubovni na fare. Už sa veľmi tešíme na ich ďalšie stretnutie
počas letných prázdnin.

Ďakujeme pani
Hamarovej a pani Šamovej, ktoré
s láskou v srdci
a s veľkou trpezlivosťou nás učili
pracovať s háčikom a bavlnkou.
Keďže sa nám
táto práca veľmi
zapáčila, budeme sa spolu stretávať každú prvú
stredu v mesiaci.
V našom PC
máme veľa úžasných detí. Jedným
z nich je aj sedemročné dievčatko
Kristínka Vitkovičová,
ktorá
získala
n a

celoslovenskej súťaži mladých gitaristov, pod záštitou Ministerstva
školstva a ZUŠ Eugena Suchoňa
v Bratislave, Diplom v zlatom pásme a tiež cenu
Riaditeľky školy - veľkú tortu. Všetci sa
s Kristínkou veľmi
tešíme a sme
veľmi radi, že
bude našou veľkou posilou pre
náš budujúci sa
spevokol v PC.
Biblia,
najpredávanejšia a najčítanejšia kniha na svete. Je
to slovo, ktoré nám poradí
v sporných okamžikoch nášho života, ako sa správne rozhodnúť. Dáva
nám pokoj, ukazuje, ako začať nový
život, vychováva k spravodlivosti,
aby tak človek bol dokonale pripravený konať vždy dobro. Nájdime si
na ňu čas, čítajme ju, buďme príkladom našim deťom a vo svojej starobe budeme s radosťou v duši žať,
čo sme zasiali.
jp






Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Tento rok sa na celom Slovensku uskutoční sčítanie obyvateľov,
domov a bytov. Naposledy sa táto
udalosť konala v roku 2001. Ide o
osobitný druh štatistického zisťovania. Jeho obsah, rozsah a spôsob vykonania upravuje zákon č.
263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Podľa tohto zákona bude musieť
poskytnúť údaje na účely sčítania:
- každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunitu; cudzinec, ktorý má
pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, poskytne údaje
v obmedzenom rozsahu (pohlavie,
dátum narodenia, štátna príslušnosť),
-vlastník domu alebo správca
domu alebo nájomca domu za každú budovu určenú na bývanie alebo
inú budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania,
-vlastník bytu alebo správca bytu
alebo nájomca bytu alebo podnájomník bytu pri sčítaní bytov.
Oproti roku 2001 bude sčítanie
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 výnimočné najmä preto,
že sa uskutoční po prvý raz v histórii v jednom roku vo všetkých
členských štátoch Európskej únie
a okrem formulárov v listinnej podobe bude možnosť ich vyplniť na
pripravovanej internetovej stránky

P

www.scitanie2011.sk .
Do formulárov sa budú vypĺňať
údaje k 21. máju 2011. Do sčítacích tlačív sa zaznamenajú údaje
aktuálne k rozhodujúcemu okamihu
sčítania, ktorým je polnoc z piatka
20. mája 2011 na sobotu 21. mája
2011. Všetky udalosti, ktoré sa stanú do polnoci 20. mája 2011, sa
budú zaznamenávať do sčítacích
formulárov. Všetky udalosti, ktoré
sa udejú po polnoci 20. mája 2011,
budú predmetom zisťovania až v
ďalšom sčítaní.
Tlačivá okrem štátneho jazyka
budú aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom
v listinnej, v elektronickej forme aj
v anglickom jazyku.
Sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon činnosti zabezpečia obce. Sčítacím komisárom
môže byť štátny občan Slovenskej
republiky starší ako 18 rokov, ktorý
je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítací komisár sa bude
musieť preukazovať osobitným
poverením starostu obce. Ak ho
obyvateľ požiada, vyplní sčítacie
formuláre podľa jeho pokynov. Počet sčítacích komisárov bude závisieť od počtu vytvorených sčítacích
obvodov. Sčítacie obvody vytvoria
obvodné úrady podľa návrhu obcí
pomerne k počtu obyvateľov, resp.
pomerne k rozlohe obce. Jeden
sčítací obvod bude tvoriť približne

100 – 120 bytových domácností,
čiže jeden sčítací komisár zabezpečí priemerne sčítanie 350 až 400
obyvateľov.
Samotné sčítanie sa vykoná
v čase od 13. mája 2011 do 6. júna
2011. Prostredníctvom internetu sa
uskutoční od 21. mája 2011 do 29.
mája 2011.

Ohňostroj našej mladosti

rivítanie roku 2011 ohňostrojmi,
ktoré praskali a osvetľovali celé okolie, bolo ako vždy pôsobivé a veľkolepé. Čaro
chvíle podčiarkoval aj čerstvo napadnutý sneh.
Táto metamorfóza krás dediny urobila slávnostnú chvíľu neopakovateľnou. Vo mne tento zážitok evokoval spomienky na dávno minulé roky
– roky našej mladosti. Sú to spomienky na veci,
ktoré sa dnešnej mládeži môžu zdať banálnymi.
My sme vtedy naozaj nemali také možnosti, ba
dá sa povedať vymoženosti tejto doby, no vedeli sme si vytvárať duchovné hodnoty , ktoré nás
napĺňali, tešili, vznikali našou činnosťou a dávali
krídla našej mladosti. Stačilo, aby sme sa dvaja,
traja stretli v dedine a už sme si robili plány. Dlhé
zimné večery sme trávili nacvičovaním divadiel,
vtedy obľúbených estrád alebo skúškami Praslice, na ktorých za pomoci našich starých rodičov
vznikli nové folklórne pásma. Práve čulým kultúrnym životom Prasličanov boli Kozárovce známe
na špičkových folklórnych festivaloch, ale i v rozhlase a televízii. Písal sa rok 1980, keď nás televízia požiadala o realizáciu nahrávky páračiek.
Spomínam si na zvlášť peknú zimu. Celá dedina bola oblečená do bieleho šatu. Ulice lemovali
„mantinely“ snehu a naše kroky po vŕzgajúcom
snehu smerovali na miesto nahrávky. Bolo to za
bývalou kováčskou dielňou tzv. šmikňou v starom, dlhom dome. Dobrá nálada, o ktorú medzi
Prasličanmi nebola núdza, panovala od začiatku. A práve dobrá nálada a zmysel pre humor
nám boli na pomoci počas dlhých hodín kamerových skúšok, maskovania, intenzity osvetlenia,
opakovania jednej a tej istej scény pre dotiahnutie detailov. Kým trvali tieto interiérové nahrávky,
ženy a dievky na ozajstných páračkách naplnili

vankúše perie a malé deti často aj za pomoci
gazdu vymýšľali, čím by „pobavili“ gazdinú či
dievku. Častokrát sa hrnce, mliečniky či kvetináče museli znášať do druhých i tretích susedov.
Na televízne páračky si pripravili niečo, čo naozaj
stálo za pohľad. Dotiahli na dvor dlhý gazdovský
voz, ktorému odmontovali kolesá, oje, drabiny,
skrátka rozobrali ho, vyniesli na obrovský orech
a tam ho pokladali. Toto úžasné dielo dekoroval
napadnutý sneh a osvetľovali televízne reﬂek-

tory. Okamžite z nás opadla únava z natáčania
a úspešne sme dotiahli záver páračiek s príchodom mládencov, spevom, rozlúčkovým tancom
a nočnou dedinou sme sa rozbehli do svojich do-

Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre štatistické potreby. Výsledky zo sčítania
obyvateľov, domov a bytov v roku
2011 sa budú zverejňovať priebežne, komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 2014.
Štatistický úrad SR
– pracovisko ŠÚ SR v Nitre

mov, aby sme si ukradli hodinku – dve
spánku. Dospávanie noci nám nedovolili ani rodičia, ani snaha znova sa
stretnúť s niekým z partie a prehodnotiť zážitky
a dojmy z nahrávky. A okrem toho bolo treba plánovať ďalšiu činnosť. Za dlhých zimných večerov
sa chystali zábavy aj šaty na ne. Veď dobre vykonávanú prácu na poliach i v záhradách bolo treba ospievať a osláviť. A tak po žatve nasledovala
dožinková zábava, po nej hodová, oberačková,
regrútska, pierková, Katarínska, Štefanská a Silvestrovská. Po nej prišli Fašiangy. S hajnálom sa
chodilo poobliekaní za cigánky, zvieratá a rôzne
komické postavy so slamou povypchávanými bruchami a pomaľovanými tvárami. Fašiangami žila
celá dedina. Keď na ozdobených saniach, alebo
koči ťahanom záprahom koní v sprievode harmoniky prechádzala so spevom a tancom skupinka
masiek, z domov vychádzali gazdovia, ktorí na
palice nastrkovali kúsky slaniny či klobásky, veď
vtedy sa skoro všade zakáľalo a kde nie, našli sa
koláče, pálenka, víno. To sa všetko konzumovalo
na trojdňových tanečných zábavách, ktoré organizovali požiarnici. Posledná, po ktorej nasledovala
Popolcová streda, končila o polnoci pochovávaním basy. Potom nasledoval štyridsaťdňový pôst,
ktorý trval až do Veľkej noci. Počas tohto obdobia
sa nekonali žiadne zábavy ani svadby. Toto bol
teda „ohňostroj“ našej mladosti. Bol iný. Vznikal
v nás, iskril v našich srdciach, vystreľoval z našej
radosti a žiaril v našich očiach a smiechu. Zdá sa
vám to neporovnateľné? Možno za to môže mladosť, keď sa zdá všetko krásne, ale ja dodnes
ďakujem Pánu Bohu, že som ju mohla prežiť
práve takúto.
Elena Benčatová Ballová

Spoza školskej brány






Jar už zavítala aj do školy
S prvými jarnými dňami aj ZŠ
s MŠ Kozárovce zmenila svoj šat.
Vyzdobené okná so snežienkami
odzvonili PANI ZIME“. Neveselé
farby vystriedali pestré kvietky v naaranžovaných
košíkoch. Nútia nás
pozastaviť
sa,
prijať ich pohladenie na duši
s radostnou
predstavou
prichádzajúcich sviatkov JARI.
Úctu v nás
vyvolali
i slová v básni žiačky VIII.
ročníka Nikolky
Kontovej,
ktorá
v nej vyjadrila, ako
si váži prácu učiteľov.
Žiaci špeciálnej triedy na
potulkách prírodou z nazbieraného prútia a konárov vytvorili na
hodinách pracovného vyučovania
strom – Posol jari. Vtáčiky sediace v hniezde sú výtvorom žiakov I.
stupňa. Ich pestrosť a nápaditosť
sú prejavom toho, že žiaci pozorujú
prírodu a meniace sa procesy v nej.
Fialky, hoci v drobných vázičkách,
potešia každého návštevníka.
Prvý sviatok jari – MDŽ - privítal
ženy - zamestnankyne ZŠ s MŠ,
pri vyzdobených stoloch v spoločenskej miestnosti. Slová pána
riaditeľa Mgr. Richarda Demiana,

v ktorých vyjadril úctu k žene, potešili a tak trošku prekryli miesta
bôľu z reagovania i tých najbližších.
Kultúrny program žiakov z ŠKD pod
vedením pani vychovávateľky
Daniely Valkovej umocnil túto atmosféru.
Dobre padla vzájomná výmena
skúseností,
na ktoré nezostáva čas
počas pracovných povinností.
Sviatky
jari – Veľká noc ešte
len prídu, no
maľované vajíčka v košíkoch na
chodbách školy, zajace, kačice i kohúty už
približujú túto atmosféru, z ktorej
si návštevníci môžu odniesť zaujímavé nápady pre vlastnú tvorbu.

N

aša základná škola sa 7. marca už od rána zmenila na svet fantázie,
kde neexistovali zlé známky, skúšanie a nuda, ale vládli tam celé dopoludnie rozprávkové bytosti a predovšetkým zábava. Každá maska bola odmenená, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené očká, radosť, dobrá nálada
a pekný zážitok z netradičného vyučovania, na ktorý budú žiaci ešte dlho
spomínať.

Máme matematické talenty
Hoci je naša škola zameraná na
šport, cudzie jazyky a informatiku,
v matematike sme nepoľavili, ba
práve naopak, vyrastajú nám matematické talenty. Dňa 16. a 17.
decembra 2010 sa naši najlepší
žiaci zúčastnili matematickej súťaže s názvom Pytagoriáda, kde sme
rozdali hneď 12 diplomov. Z 27

Zápis do 1. ročníka
Zápis do školy je veľmi významný okamih v živote malého človiečika, a preto je veľmi dôležité, aby
bol v pohode, bez strachu a stresu.
My – na ZŠ v Kozárovciach – sme
sa o to usilovali a myslím, že sa
nám to podarilo. Skôr však ako
sa uskutočnil samotný zápis, celá
trieda „predškolákov„ spolu s pani
učiteľkou J. Kováčovou navštívili
svojich starších kamarátov v prvom
ročníku. Mgr. M. Egyudová, učiteľka 1. ročníka, sa prostredníctvom
hravých otázok a rôznych foriem
práce zoznámila s úrovňou vedomostí budúcich prvákov. A ako to
bolo pri zápise? Ťažko povedať,
kto bol napätejší
– rodičia, predškoláci
alebo pani učiteľky ?
Deti sú totiž úplne suverénne. Pri vstupe
do budovy školy ich
privítali staršie kamarátky – prezlečené
za zvieratká. Na krk
im zavesili slniečko
s menom a rodičom
dali do rúk orientačný
plán zápisu. Deti sa
postupne vybrali po
farebných stopách a
určovali ovocie či ze-

Detský karneval trochu inak

leninu, pochválili sa vedomosťami
z AJ, z počítačovej zručnosti a telesnej zdatnosti. Nejeden rodič bol
prekvapený nadškolským výkonom
svojej ratolesti. Deti si za svoje úsilie odnášali darčeky, ktoré pre ne
zhotovili pani učiteľky i žiačky siedmeho a deviateho ročníka, sladkú
odmenu i Pamätný list.
Zápis v tejto príjemnej atmosfére
ubehol ako voda a deti odchádzali
s pocitom, že škola je vlastne jedna veľká hra. Prajeme budúcim
prváčikom, aby pekné spomienky
na zápis do 1. ročníka zostal v ich
srdiečkach ešte dlho.

zúčastnených žiakov sme mali 12
úspešných riešiteľov, z rôznych kategórií, ktorí postupujú do okresného
kola v Leviciach. A to nie je všetko,
aj v matematickej olympiáde v kategórii Z9 sme mali úspešných riešiteľov, ale už v okresnom kole, sú nimi
žiaci 9.ročníka: Františka Benčaťová, ktorá obsadila 8.miesto a Martin Furda, ktorý obsadil 12.miesto,
srdečne im gratulujeme a určite im
to pomôže i pri prijímaní na strednú školu. Žiaci ďalších ročníkov sa
na okresné kolo ešte pripravujú, tak
im držíme palce, aby boli rovnako
úspešní ako ich kamaráti. A čo naši
deviataci? Aj tí sa podrobili neľahkej
skúške v celoslovenskom testovaní

základných škôl z matematiky a slovenského jazyka nazvanom KOMPARO, kde sa svojimi výsledkami
v matematike zaradili medzi 25%
najúspešnejších škôl na Slovensku.
Ďalšia skúška, ale už tá rozhodujúca, ich čaká 9.marca 2011, kedy sa
zúčastnia celoslovenského testovania MONITOR a na základe svojich
výsledkov budú prijatí na strednú
školu. Takže milí deviataci, nebude
to ľahké, ale so zodpovednou prípravou to určite zvládnete!
Na záver ďakujem všetkým žiakom, ktorým je matematika blízka
ako i svojím kolegom, ktorí to s matematikou myslia vážne.
Mgr. Ivana Švoliková, PhD.

Kytica pri príležitosti MDŽ
Žena je slovo,
ktoré skrýva v sebe
čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť.
Bez žien by bol svet
pestrý ako lúka bez
kvetov, ako nočná
obloha bez hviezd
či ako srdce bez
lásky. Sme jedny
z tých, ktoré dopĺňajú svet v ktorom
žijeme.
Pri príležitosti nášho krásneho
sviatku v mene všetkých mužov,
ako aj v svojom nám pán riaditeľ, Mgr. Richard Demian, zaželal
predovšetkým pevné zdravie. Aby
sme v tento deň, ale aj v ďalších
nastávajúcich dňoch nášho života
mali čo najmenej problémov, chvíľ
bolesti a smútku, aby nás pohoda,
porozumenie a láska sprevádzali

na každom kroku.
Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica.. Aj naše žiačky
2.,3.a 4. ročníka spolu s pani vychovávateľkou p. D. Valkovou pre
nás uvili kyticu z piesní, básní a blahoželaní.
Bola vyjadrením vďaky za našu
lásku, starostlivosť a obetavosť.
Ďakujeme.
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Čo nového v školskom klube detí ?
Školský klub detí ako súčasť ZŠ
s MŠ v Kozárovciach, je miesto,
kde sa deti nenudia a dobre sa im
darí. Zregenerovať svoje sily, zahrať sa, učiť sa, ale i prežiť zaujímavé aktivity, to je všetko pripravené
pre deti 1.-4.roč., ktoré tento klub
navštevujú. Od prvých dní sa z nich
stal skvelý kolektív, navzájom si pomáhajú i úžasne spolupracujú.
Uskutočnili sme množstvo podujatí, mnohé by deti absolvovali i častejšie, páčili sa im. Ale nás ešte čakajú i ďalšie, ktoré budú verím i pre
deti veľmi zaujímavé. V septembri
sme sa venovali najmä dopravnej
výchove. Deti absolvovali teoretickú časť, ale i praktickú – jazdu zručnosti s rôznymi zábavnými úlohami.
Úlohy zvládli deti na výbornú, boli
odvážne, veď nechýbali ani pristátia
s bicyklom v živom plote.
Jeseň so svojim krásami sme si
preniesli do interiéru triedy, kde sme
z plodov, listov, konárikov vyskúšali
jesenné aranžovanie. Deti popustili svoju fantáziu, svojimi šikovnými

Anjelik
Som iná ako ostatné deti všade na
vôkol.
Vnímam, cítim, že žijem pár ťažkých rokov.
Som malé dievča plné ilúzii, čo zo
sna prebudiť sa nechce viac.
Žijem si svoj vlastný svet chtiac či
nechtiac.
Každý jeden večer modlím sa k Pánu Bohu s prosbou jedinou,
Prosím Ťa, nech prežijem aj zajtrajší deň s mojou milujúcou rodinou.
Trápim sa vecou, ktorá hlavu moju
ťaží.
Kedy sa môj boj skončí? Ako rýchlo
ten čas beží?
Horká slza do očí sa mi tlačí zas.
Chcem byť ako ostatný...No moja
odpoveď znie – Možno raz...Pýtam sa matky mojej:
Prečo nemôžem ísť po ceste svojej?
Mamička pohladí moju tvár a povie
mi, že silu ešte na to nemám.
Nechápavo zdvihnem pohľad do
neba.
Do náručia matkinho položím hlavu
nežne
Lebo viem, že nežijem večne.
Položím hlávku, zatvorím oči,
Vnímam všetko i to, ako rýchlo sa
svet točí!
Tisíce pohľadov, čo dívajú sa na
mňa z výšky,
Zdajú sa mi ako zo zlej knižky.
Nechápem príčiny, prečo to robia,
Ale tie rany čo spôsobili, naozaj
bolia.
Prečo robia rozdiely? Prečo mi vravia, že som iná?
...Netuším , ale viem , že to nie je
moja vina!!!
Mamička mi často vraví „Ľúbim ťa
maličká.“
„Veď aj ja teba, mamička.“
Katarína Ludhová, 9. ročník

rúčkami povyrábali lode, postavičky, zvieratká, ktoré na výstavke vo
vestibule školy všetci obdivovali.
Deti milujú aktívny pohyb, a to
sme využili na to, aby sa naučili
množstvo pohybových hier, zúčastnili sa športových súťaží – hod loptičkou, hod na kolky, súťaž v skoku
a trojskoku, kde sme objavili náš talent v skoku – prváčku Emku, ktorá
prekonala i našich štvrtákov. Kondičným behom sme sa pravidelne
pripravovali na súťaž v Minimaratóne, ktorú sme uskutočnili v areáli
školy. S dobrým pocitom, že sme
beh zvládli, deti sa tešili diplomom
i sladkostiam.
Uzdu fantázie sme si popustili
i na Halloweenskom večierku. Deti
poobliekané v strašidelných maskách, so začarovanými amuletmi,
s čarovaním nad sviečkami, kedy
sme si vykúzlili i červené ruky, prekvapili koho stretli v budove školy
povedačkou „Koledu nám dajte,
alebo chcete nastrašiť?“ A veru
niektorým aj zimomriavky behali po
chrbte.
Blížilo sa najkrajšie obdobie roku
– Vianoce. V predstihu sme sa začali naň i my pripravovať. Zhotovili
sme vianočnú výzdobu v triede, na
chodbe, ozdoby na stromček do
vestibulu školy, pripravovali sme
kultúrny program, učili sme sa vianočné pesničky a koledy, zhotovili

sme výrobky na vianočnú burzu,
vianočné pozdravy. Netrpezlivo
sme očakávali príchod Mikuláša,
veď sme mali premiéru vystúpenia
snehových vločiek i scénky „Anjel a čertík“. Srdiečka nám bili od
vzrušenia, ale všetko dopadlo na
výbornú. A za vydarené vystúpenie dostali deti od Mikuláša nielen
sladkosti ale i kopu rôznych hračiek
a hier do ŠKD. S pocitom obavy ale
i radosti sme vystúpili týmto programom pred našimi rodičmi i starými
rodičmi na Vianočnom koncerte
ktorý sa uskutočnil v spolupráci
ZUČ z Novej Bani. Tancujúce snehobiele vločky navodili atmosféru
blížiacich sa Vianoc, scénka, kde
zvíťazí dobro, láska i porozumenie
a pesnička Rolničky, ktorá sa rozliehala do okolia školy, chytila za
srdce všetkých prítomných, ktorí
sledovali, čo dokážu ich deti.

Karneval najmenších
Na avizovanom a deťmi dlho
očakávanom karnevale všetkých
prítomných srdečne privítal riaditeľ
ZŠ s MŠ Kozárovce Mgr. Richard
Demian. Po jeho úvodných slovách, farebne vyzdobená jedáleň
ožila veselými piesňami a naplnila
sa krásnymi maskami. Mohli ste
stretnúť
červené čiapočky, princezné, víly, šaša, ninja korytnačku,
tigra, kostry či múmiu a mnoho ďalších rozprávkových a fantazijných
postavičiek. Po promenáde masiek
a ich predstavení sa, sme si spolu
s našimi deťmi zatancovali. Nechýbalo ani občerstvenie, o ktoré
sa postarali rodičia rozprávkových
bytostí.

Všetky masky, ktoré boli naozaj
originálne, veselé a šikovné, boli
odmenené balónmi a sladkosťami,
za ktoré ďakujeme starostovi. Toto
krásne podujatie zanechalo v detských srdiečkach nádherný zážitok
a v rozžiarených očkách bolo vidieť
ich radosť!
Touto cestou by som sa chcela za
rodičov poďakovať predovšetkým
pani učiteľkám Márii Štefanovej
a Vierke Demianovej, ktoré detský
karneval zorganizovali. Zároveň
ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí
akokoľvek pomohli pri zorganizovaní uvedenej akcie.
Ing. Blanka Janovická,
členka rady školy za rodičov MŠ

Aby sme obnovili a nadviazali na
vianočné zvyky a obyčaje, pripravili
sme pásmo „My sme malí koledníci.“ Boli sme s ním potešiť, zavinšovať bývalým učiteľom ZŠ, na obecnom i farskom úrade, popriať im do
nového roku zdravia, šťastia. Za
všetky spokojné deti z koledovania
boli slová Emky: “Toto bol môj najkrajší deň, aký som zažila.“
A tak sme si i my, deti z ŠKD, na
posedení pri stromčeku zaželali,
aby sme mali takýchto šťastných
dní čo najviac v roku 2011 a rozišli
sme sa na prázdniny. A čo sme robili potom? To sa dozviete nabudúce.
Daniela Valková,
vychovávateľka ŠKD

Lyžiarsky
výcvik 2011
Na lyžiarsky výcvik na Oravu
– Košariská sme odišli 31.januára. Lyžovať nás učila pani učiteľka
Kmeťová. Na výlete boli siedmaci
a pár ôsmakov. Všetci sa úspešne
naučili lyžovať. Od pondelka sme si
to všetci užili. Našli sme si nových
kamarátov a skôr než sme sa nazdali, museli sme ísť domov. Bývali
sme vo veľkej chate spolu s ďalšími školami. Myslím, že najviac sme
si rozumeli so žiakmi s poľnohospodárskej strednej školy. Izby sme
mali po troch. Spolu s ostatnými
sme sa stretávali na raňajkách,
na obede, na večeri, na svahu, či
večer pri TV. Ráno sme vstávali
okolo 7:30, raňajky boli o 8:15. Po
raňajkách sme chvíľku pozerali TV
a hor sa na svah. Zo svahu sme sa
vrátili o 15:00 na obed a po obede
sme mali svoj čas. Buď sme hrali
karty, pozerali TV bez signálu, len
tak sedeli v izbe alebo hrali biliard.
Ak mám pravdu povedať, veľmi mi
všetko chýba, spoločný smiech,
nechutné raňajky, termosky pred
izbou pani učiteľky. Parádny lyžiarsky, radi by sme si to zopakovali
opäť na budúci rok.
Na záver ďakujem pánovi riaditeľovi, že nás pustil, tete Mirke že
na nás dávala pozor a pani učiteľke že s nami mala trpezlivosť a naučila nás lyžovať.
Veľké ĎAKUJEME!
Kaťúš ♥






Lekáreň
sv. Filipa a Jakuba
Chodíme okolo bývalej starej
školy a nedočkavo čakáme na
služby, ktoré sa budú v rekonštruovaných priestoroch ponúkať. Prvou lastovičkou je Lekáreň sv. Filipa a Jakuba, ktorá
je v prevádzke už druhý týždeň.
Lekáreň s mladým kolektívom
vedie Mgr. Alexandra Kollárová. Má za sebou už viacročnú
lekárnickú prax, aj ako vedúca lekárne. Tieto skúsenosti sa
rozhodla spolu s manželom veterinárom vložiť do vlastnej rodinnej lekárne moderného typu.
Rodinnej nielen z pohľadu vedenia lekárne, ale najmä z pohľadu
rodinného vzťahu k pacientom,
tak aby sa cítili v jej priestoroch
príjemne, rodinne, proste ako
doma. V takejto lekárni nesmie
chýbať okienko na dôverný rozhovor, kreslá na sedenie i miesto
na kreslenie a hru detí.
Prečo sa rozhodli práve pre
našu obec?
Rozhodli dobré
vzťahy so starostom, ktorý chcel
do obce získať lekáreň a aj pekné, vyhovujúce priestory, veľkosť, charakter obce a skutočnosť,
že okrem Tlmáč tu v okolí lekáreň nie je. Dochádzajú síce denne niečo cez 30 km z Demandíc,
ale to nepovažujú za prekážku.
Na moju otázku prečo nazvali
svoju lekáreň Lekárňou sv. Filipa
a Jakuba s úsmevom odpovedali, že sú obaja veriaci a od začiatku chceli lekáreň pomenovať
po patrónovi miestneho kostola, kde bude mať sídlo. Keďže
v Kozárovciach sú patróni dvaja, ich lekáreň bude mať trochu
dlhší názov. Zaujímavosťou, ak

nie aj zvláštnym znamením je
aj skutočnosť, že mladý lekárnik, ktorého zamestnali sa volá
Jakub Držík a má brata Filipa.
Jeho prednosťou určite je práca
v laboratóriu na príprave individuálnych liekov a prípravkov vo
forme roztokov, mastí a krémov.
Práve tieto individuálne pripravované lieky a prípravky mnohé
lekárne nechcú robiť, lebo sú pre
nich finančne nezaujímavé.
Lekáreň využije aj skúsenosti
veterinára MVDr. Romana Kollára, praktickými radami i ponukou veterinárnych prípravkov.
Veľkou prednosťou rodinnej
lekárne je skutočnosť, že na telefonickom čísle lekárne, môžete získať potrebné informácie aj
mimo otváracích hodín. Telefón
totiž automaticky prepína hovor
na mobil vedúcej lekárne, a tak
v naliehavých prípadoch, získate potrebnú informáciu či radu,
aj keď je lekáreň už zatvorená.
Otváracie hodiny sú zatiaľ stanovené od 9.00 do 16.30 ale určite
sa prispôsobia požiadavkám zákazníkov.
Čo teda v spomínanej lekárni nájdeme? Lieky na lekársky
predpis i voľný predaj, veterinárne prípravky, zdravotnícke
pomôcky a prípravky, homeopatické lieky, individuálne pripravované lieky, roztoky a krémy,
liečivé čaje, prípravky ústnej
hygieny, vitamínové prípravky
a detský sortiment. Samozrejme
lekáreň zberá lieky po záručnej
dobe.
M. Nemčeková

Telefonický kontakt: 0948 143 889
E – mail: kancelaria.skpharm@gmail.com

OBEC KOZÁROVCE
Vás srdečne pozýva
na tradičný
KOZÁROVSKÝ JARMOK,
ktorý sa uskutoční
dňa 11. 6. 2011 v centre obce
PROGRAM:
• 8.00 hod. – otvorenie
• 10.00 hod. – vystúpenie SĽUK-u, tanečná veselohra pre deti
– GAŠPARKO
• 11.30 hod. – vystúpenie domácich folklórnych súborov –
PRASLICA, LIPKA, KONOPA, MATIČIAR, VRETIENKO,
KOZÁRENKA
• 14.30 hod. – vystúpenie SĽUK-u , komorný program – BUDÚ
HRAŤ
Jarmočnú atmosféru počas dňa bude spríjemňovať VERKLIKÁR – IVAN GONTKO – herec a dramaturg
Deti sa môžu vyšantiť na kolotočoch za Domom kultúry, alebo si môžu vybrať z veľkého množstva atrakcií. (Jedna atrakcia
1 € /1 deň)
- nafukovacia šmýkala
- maľovanie na tvár
- jazda na elektrických autíčkach
Počas jarmoku – prehliadka ľudových remesiel.
O občerstvenie je postarané v množstve stánkov: poľovníci
– poľovnícky guláš, hasiči – halászlé a iné špeciality, trdelník,
popcorn, cukrová vata, zmrzlina, pivo, nealko nápoje, káva...
Stánky budú umiestnené podľa orientačného plánu. Predajcovia, ktorí majú záujem o predajné miesto počas jarmoku kontaktujte nás na tel. č. 0948 798 298 alebo e-mailom sluzby@kozarovce.sk počas stránkových hodín obecného úradu.
Rezervujte si Vaše miesto skôr, nakoľko počet miest je obmedzený.
Poplatok za predajné zariadenie a deň je vo výške 5 € za každý začatý 1,5 m zariadenia, 1,65 € za deň a parkovacie miesto
pre osobné vozidlo.
Občania, ktorí majú záujem o predaj svojich výrobkov, sú srdečne vítaní.

Harmonogram
separovaného zberu
21. apríla 2011 – plasty
21. apríla 2011 – papier
19. mája 2011 – plasty
27. mája 2011 – papier

• Vystúpenie SĽUKu vždy poteší priaznivcov folklóru.
Foto: J. Bedej.

21. júna 2011 – plasty
24. júna 2011 - papier






Žiacke mužstvo
Žiacky tím, vedený trénerom
Mgr. Jozefom Majerom a vedúcim
mužstva Vladimírom Skačanom,
trénuje nepretržite počas celého
roka. Zúčastňuje sa na turnajoch
organizovaných futbalovým zväzom aj školstvom.
Na poslednom turnaji v Tlmačoch sa naše mužstvo umiestnilo
na peknom 2.mieste za Tlmačmi
a pred mužstvami Rybníka, Hronských Kľačian a Starého Tekova.
V prípravných zápasoch, pred
touto sezónou, sme vyhrali nad
Rybníkom 7:0 a nad Starým Tekovom 2:1.
Chlapci sa veľmi tešia na
túto sezónu a chceli by sa v nej
umiestniť aspoň do 4 miesta. Oporou obrany je kapitán Jakub Skačan, vynikajúcim rozohrávačom
je Jakub Krajči. Obaja títo hráči
už vyskúšali aj prípravné zápasy
v dorasteneckom mužstve a ukázali sa v dobrom svetle. Obaja sa
v nadchádzajúcej sezóne objavia
už v radoch dorastu, rovnako tak

i brankár Martin Furda,
ktorý v prípravných zápasoch ukázal dobrú
formu.
V prvom zápase žiackeho mužstva, v jarnej
časti súťaže, ktorý bol
na programe 26.marca
2011, sme vyhrali nad
Starým Tekovom 1:0,
gólom J. Rafaela.
Svojou
disciplínou
a zodpovedným prístupom na tréningoch
a zápasoch tento kolektív môže ukázať svoje
kvality počas celej sezóny.
Vedenie futbalového klubu, ako
aj rodičia s fanúšikmi, nás počas
celého roka podporujú, takže dobrými výsledkami by sme sa im
chceli aspoň takto odvďačiť a poďakovať.
Vladimír Skačan,
vedúci mužstva

SÚPISKA ŽIACKEHO MUŽSTVO
Brankári - Martin Furda, Patrik Gubík
Obrancovia - Adam Benčať Jakub Skačan (kapitán mužstva), Viktor
Krajči, Dominik Kršiak, Kristián Rafael
Záložníci - Tomáš Furda, Michal Jamrich, Gregor Benčať, Jakub
Krajči, Tomáš Šabo
Útočníci - Jozef Rafael, Jozef Koščo, Ivan Holečka, Adrián Rafael.

Mužstvo dorastu
Po minuloročnej sezóne, keď
nám odišli hráči, ktorí boli naozaj
ťahúňmi mužstva a nastrieľali väčšinu gólov, sme mužstvo doplnili
prevažne mladými a neskúsenými
hráčmi. Do mužstva prišli chlapci
z Tekovských Nemiec. V priebehu
leta som sa preto zameral na trénovanie základných futbalových vecí,
pričom sme odohrali prípravné zápasy. Na začiatku sezóny to bolo
dosť ťažké. Hráči išli hrať svoj prvý
zápas, musel som im nájsť vhodné
posty, na ktoré si museli zvyknúť
a v podstate sa naučiť tým základným futbalovým veciam, v praxi to
znamená ako kryť súpera, kde prihrať, kam bežať, vlastne - čo robiť
na ihrisku, v konkrétnej situácii. Postupom času si však chalani zvykli,
i keď robili chyby počas celej sezóny, no myslím si, čím viac zápasov
odohrajú, tak sa tieto nedostatky
budú odstraňovať. Teší ma ich tréningová aj zápasová morálka, keď
nás na tréningy, resp. zápasy, chodilo minimálne dvanásť. Na druhej

strane ma mrzí pár výnimiek, ktorí
mali výkyvy, aj keď boli počas tréningu na ihrisku, trénovať sa im
nechcelo... Počas sezóny však bolo
na nich badať, že futbalovo rástli,
futbal ich baví a hrajú ho radi.
Ja by som to zhodnotil tak, že
v mužstve nám chýbali výrazné
osobnosti v obrane a smerom dopredu, ktorí by potiahli celé mužstvo. Naši starší hráči nie sú tak
futbalovo vyspelí, nie sú
také osobnosti, čo môže
mať
súvis
s tým, že pravidelne hrajú
len svoju tretiu
sezónu,
pretože pred
tým nedostávali toľko príležitosti.
Vo
viacerých
zápasoch sme

tu, pomoc pri dorastencoch. Tiež
by som chcel apelovať na väčší
záujem zo strany rodičov, aby prišli na zápas a svojou prítomnosťou
chlapcov povzbudili.
Miloš Benčať,
tréner dorasteneckého mužstva
Súpiska mužstva dorastu

doplácali na zbytočné chyby, po
ktorých sme inkasovali a ku koncu
sezóny i na našu vychýlenú mušku.
No, i tak by som chcel chlapcom
poďakovať za celú sezónu, za ich
reprezentovanie dediny i športového klubu. Dôležité nie sú ani tak
výsledky, ale aby chalani čo najviac
hrali, aby ich ten futbal bavil a mali z neho radosť. Potom sa hádam
aj výsledky v podobe víťazstva dostavia.
Touto cestou by som chcel tiež
poďakovať ich rodičom za ich ocho-

Boris Rafael, Štefan Dorák,
Patrik Balážik, Ján Bíňovský, Miroslav Širuček, Miroslav Chvojka,
Peter Žembery, Juraj Ďurovič,
Radovan Gáfrik, Peter Furda,
Marián Rafael, Erik Rudzan, Juraj
Ďurina, Milan Švolik, Tomáš Balážik, Marek Domankuš

Kam za futbalom
ObM 21. kolo 17.4. o 16.00 hod.
Čata – Kozárovce
Dorast ObM 21. kolo 16.4. o 16.00
hod. Kalinčiakovo – Kozárovce
Žiaci ObM 21. kolo 16.4. o 13.30
hod. Tlmače - Kozárovce






Futbal „A“ – mužstvo
Po jesennej časti súťaže naše
“A” mužstvo skončilo v oblastných
majstrovstvách okresu Levice na
peknom 2. mieste . Veľmi dobrú jarnú časť sme ukončili víťazstvom u
lídra súťaže v Čajkove.
Nerád by som vyzdvihol iba
niektorých hráčov, pretože raz bol
oporou jeden potom druhý. Najlepšie sme zahrali vtedy, keď sa všetci
hráči podrobili tímovej hre a nehrali
sme ako jednotlivci, ale ako kolektív. Aj napriek dobrým výsledkom
sme nechceli zaspať na vavrínoch
a po dohode s hráčmi sme v telocvični trénovali aj v decembri a v
januári.
Zúčastnili sme sa 16. januára
2011 halového turnaja OBFZ Levice, kde sme po priemerných výkonoch skončili na 5. mieste.
Hrali sme tri prípravné zápasy,
v ktorých sme dosiahli tieto výsledky:
Kozárovce 3:2 Nová Baňa - dorast
Kozárovce 2:3 Tekovská Breznica
Kozárovce 0:6 Tlmače

Vo všetkých prípravných zápasoch sme museli skúšať dorastencov, pretože veľa hráčov “A” mužstva bolo zranených, chorých alebo
mali iné “priority”.
Aj napriek tomu, že bola najkratšia tréningová prestávka medzi jesennou a jarnou časťou súťaže za
posledné roky a trénovalo sa pomerne intenzívne, tréningová morálka u väčšiny hráčov z kádra bola
slabšia.
Veľmi ťažko je stanoviť si cieľ
na jarnú časť, pretože máme veľmi
mladý káder a dvaja morálni aj herní vodcovia Vladimír Hoľka a Stanislav Benčat nám nebudú môcť
veľmi na jar pomôcť.
Aj napriek tomu má toto mužstvo
veľký potenciál a verím, že chuť
vyhrávať chlapcom po jeseni ostala. Preto si nemôžeme dávať iné
ako najvyššie ciele, čiže skončiť na
konci súťaže minimálne tak ako po
jeseni.
Mgr. Richard Demian – tréner „A“
mužstva

Poďakovanie
Pracujem vo futbale už dlhé
roky. Aj keď heslo "Futbal spája" je
na Slovensku dosť sprofanované,
som presvedčený o tom, že futbal
naozaj ľudí spája. V našom oblastnom majstrovstve je veľa stretnutí,
ktoré majú prívlastok "derby zápasy", pretože sa v nich stretávajú
mužstvá susedných dedín , alebo
dedín, ktoré nie sú od seba veľmi
vzdialené. Na ihriskách však prevládajú emócie, ktoré ľudí rozdeľujú, skôr škodia, ako prospievajú
úrovni zápasov.
S nezvyčajným a pekným príkladom ľudského správania som
sa stretol v stretnutí XVIII. kola
Oblastného majstrovstva Levice
Kozárovce - Hronské Kľačany, kto-




ré sa hralo 27.marca 2011 v Kozárovciach. Zápas priniesol nezavinené zranenia hráčov hostí Petra
Krivočenku a Mariána Krkoša. Bolo
potrebné ich ošetriť. Masér domáceho kozárovského mužstva Mário Čavojec nepozeral na to, kto je
zranený hráč. Vzhľadom na svoje
odborné schopnosti poskytol prvú
zdravotnú pomoc hráčom hosťujúceho mužstva Hronských Kľačian,
ktorí sa po jeho ošetrení mohli
vrátiť do hry. V našich podmienkach je to málo vídaný jav a zaslúži si uznanie v kategórii fair-play.
Máriovi za jeho nasledovaniahodné a ľudské skutky zo srdca ďakuje
vedúci mužstva hostí a športový
priateľ Milan Bridiš.

Súpiska hráčov na jarnú časť
Peter Éhn, Adam Benčať, Martin Mlynárik, Juraj Kosmály, Miroslav Švolík,
Jaroslav Graus, Tomáš Forgáč, Lukáš Švolík, Miloš Ďurovič, Erik Rafael,
Peter Rafael, Lukáš Mráz, Stanislav Benčat, Milan Ridzoň, Vladimír Hoľka, Roman Priecel, Juraj Ďurkovič, Michal Koláček, Radovan Gáfrik.
Mgr. Richard Demian, tréner „A“ mužstva
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