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Nová futbalová sezóna má v Kozárovciach nové čaro. Naši futba-
listi začali hrať v piatej lige. V poslednom čísle našich novín  pri 
stanovení cieľa tréner mužstva Richard Demian určil jednoznačne 
udržanie druhého miesta v oblastných majstrovstvách okresu. Stalo 
sa a navyše sme v piatej lige. O rozhovor na túto tému som požia-
dala zástupcov TJ Lokomotíva Kozárovce predsedu klubu Dušana 
Mráza a člena výboru Ing. Miloša Ďuroviča podvečer pred prvým 
majstrovským zápasom na domácej pôde.

Rozhovor na aktuálnu tému
Kozárovskí futbalisti hrajú v piatej lige

• Aké boli vaše očakávania 
pred sezónou, ako ste vnímali 
ich napĺňanie? 

MĎ: Cieľom mužstva bolo 
umiestniť sa do tretieho miesta, 
toto sme naplnili, po „desine“ sme 
boli druhí a potom sme si túto pozí-
ciu udržali až do konca. Ako jediné 
mužstvo sme zvíťazili s vedúcim 
družstvom Čajkov. Najskôr sme vy-
hrali na jeho pôde, potom na neu-
trálnej, keď sme náš domáci zápas 
hrali v Tlmačoch (pre rekonštrukciu 
ihriska). Čajkov mal okrem dvoch 
prehier s nami ešte jednu navyše. 

My sme prehrali len dvakrát. Napo-
kon však  Čajkov skončili na prvom 
mieste

D.M: Keďže sa rozhodli nepo-
stúpiť do vyššej súťaže, boli sme 
okresom oslovení my,  čo sme  ak-
ceptovali. 

• Dlho ste rozmýšľali?
D. M: Asi pol hodinu. (smiech) 

Prehodnotili sme káder mužstva,  
doplnili sme tím o ďalších hráčov.  
Dvoch z Tlmáč  Mariána  Kačúra  
a Pavla Havrana a Vila Rakycu 
z Tekovských Lužian. Pred pár ho-
dinami sme dotiahli aj hosťovanie 

Kristiána Hagaru.
• Ako sme začali súťaž?
D.M:  Nie najlepšie, ale dalo sa to 

čakať, lebo sme hrali s najsilnejší-
mi možnými súpermi. Čaká nás už 
konečne zápas doma s mužstvom 
Chotín, veríme, že vybojujeme tri 
body.

M.Ď:  Očakávania z prvých zá-
pasov neboli o víťazstve, skôr išlo 
o nejaké čestné výsledky. V prvom 
zápase v Želiezovciach sa nám to 
aj viac menej podarilo. Výsledok 
3:1 nie je zlý výsledok, v podsta-
te s druhým mužstvom minulého 
ročníka, ktorý ašpiroval na postup. 
Čo sa týka Nesvád tí výrazne po-
silnili svoj káder hráčmi z  vyšších 
súťaží a majú ambície hrať v po-
predí. Takže sú to výrazne silnej-
šie mužstvá ako je naše, ktoré sa 
vlastne zohráva a aklimatizuje na 
podmienky tejto súťaže.

(Pokračovanie na 14. str.)

• Mužstvo Kozároviec, ktoré v prvom majstrovskom 
zápase na domácej pôde 21. augusta zvíťazilo 3:1 
gólmi Lukáša Mráza, Pavla Havrana a Viliama Ra-
kicu.

Snímky: L. Mereš

Počasie tohtoročného 
leta sa s nami poriadne po-
hralo. Našťastie mnohým 
podujatiam prialo a tak 
sme si ich mohli vychut-
nať. Dočítate sa o nich aj 
v článkoch letného čísla 
Kozárovských novín.

Veľký priestor sme ten-
toraz venovali našim školá-
kom, ktorí nám pred odcho-
dom na prázdniny celkom 
zaplnili redakčnú poštu. 
Je to dôkaz, že okrem ná-
ročného učenia majú chuť 
a najmä podmienky na roz-
manitú záujmovú činnosť.

Pozornosť sme tiež ve-
novali našim futbalistom, 
ktorí po viac než 20 rokoch 
začali hrať v piatej lige a pr-
vým zápasom na domácej 
pôde nás všetkých potešili. 
Prvé tri body si naozaj za-
slúžili. Cenné body sa dari-
lo získavať na súťažiach aj 
našim požiarnikom, ktorí už 
tradične dobre reprezentu-
jú našu obec.

O tom, že veľa oddy-
chu si nedopriali ani naše 
folklórne súbory svedčia in-
formácie a fotografie z ich 
letných vystúpení doma 
i v zahraničí.

Samozrejme na strán-
kach letného dvojčísla Ko-
zárovských novín sa do-
čítate ešte oveľa viac. Už 
v septembri nás totiž čaka-
jú ďalšie zaujímavé podu-
jatia. Aj o tom informujeme 
v Kozárovských novinách. 

 Mnohí si práve v tomto 
čase užívajú dovolenku, 
alebo sa na ňu ešte len 
chystajú, všetkým želáme 
šťastný návrat domov.                                                                

Monika Nemčeková,
           šéfredaktorka 




 


 



Čo nás čaká 
v septembri

V pondelok,  6. júna sa veriaci 
z Kozároviec zišli pri slávení ve-
černej sv. omše tak, ako každý iný 
bežný deň v týždni. Úmysel tejto sv. 
omše nebol vo farských oznamoch 
nijako zvlášť špecifikovaný. Bol 
uvedený len veľmi jednoducho „na 
úmysel“. Dokonca ani dvaja kňazi 
pri oltári neboli žiadnou zvláštnos-
ťou, pretože na to sú tu ľudia už 
nejaký čas zvyknutí. Prekvapením 
snáď bolo len účinkovanie mla-
dučkého spevokolu detí a mládeže 
z tunajšieho Pastoračného centra. 
Mnohí však vedeli, že hlavný ce-
lebrant Vdp. Jozef Nagy si len deň 
predtým pripomenul 45. výročie 

Je náš a patrí k nám

GALAKONCERT VIOLIN ORCHESTRA BRATI-
SLAVA (Cesta okolo sveta za 90 minút)- Po veľkom 
úspechu v 80- tich krajinách celého sveta  exkluzív-
ne uvádza Teatro Wüstentot najlepší Galakoncert 
Violin Orchestra Bratislava !

Galakoncert Violin Orchestra Bratislava je vý-
nimočné koncertné predstavenie najznámejších 
svetových melódií od Brahmsa, Chačaturjana, 
Paganiniho, Lehára, Kálmána, národných pies-
ní -  gréckych, ruských, cigánskych, rumunských, 

svojej kňazskej vysviacky a táto sv. 
omša bola jeho poďakovaním za 
úžasný dar kňazstva. 

Od roku 1966, kedy prijal kňazské 
svätenie, prešiel ako kaplán, admi-
nistrátor a farár desiatimi farnosťa-
mi, až sa ako kňaz na odpočinku 
začal častejšie objavovať v Kozá-
rovciach a vypomáhať miestnemu 
správcovi farnosti. „Sú to už štyri 
roky, čo sa s otcom Jozefom delíme 
o pastoračnú starostlivosť o túto far-
nosť.“, povedal dekan Dušan Berta 
v homílii a pokračoval: „Už nie je 
pre nás taký obyčajný farárko. Už je 
to náš kaplánko, ako ho zvykneme 
volať, ktorý si zamiloval Kozárovce 
a táto farnosť si zamilovala jeho... 

Je náš a patrí 
k nám.“ 

Od roku 2009 
bol diecéznym 
biskupom Mons. 
Viliamom Judá-
kom oficiálne 
menovaný za 
výpomocného 
duchovného pre 
farnosť Kozá-
rovce a dodnes 
sa z veriacimi 
tejto farnosti delí 
o svoju vieru, 
životné skúse-
nosti a veselosť. 
Obojstranná sr-
dečnosť, dojatie 
a slávnostná 
atmosféra, ktoré 
sprevádzali slá-
venie tejto jubi-
lejnej sv. omše, 
pripomínali nie-
len slávenie pri-
mičnej sv. omše, 
ale svedčili aj 
o tom, že všetci tí, ktorí sa v ten 
deň zhromaždili v Božom chráme, 
a jubilujúci kňaz majú k sebe veľ-
mi blízko. Vlastne, veď tak by to aj 
malo byť..                                    

             D.B.

GALAKONCERT •  5. septembra o 9.30 hod. 
slávnostné otvorenie školského 
roka v dome kultúry, pri príleži-
tosti 40. výročia začatia vyučo-
vania v novej základnej škole. 
Na slávnosti sa zúčastnia aj 
najvyšší predstavitelia rezortu 
školstva. Žiaci základnej školy 
sa predstavia kultúrnym progra-
mom.

•  11. septembra o 11. hod. 
slávnostná  sv. omša za účas-
ti poľských a českých folklór-
nych súborov, ktoré sa v rámci 
IV. ročníka Medzinárodného 
folklórneho festivalu zúčastnia  
na  rôznych podujatiach v na-
šom kraji. V Kozárovciach sa 
predstavia popoludní o 14. hod. 
v dome kultúry, pred Memoriá-
lom M.Švolikovej.

•  11. septembra o 15. hod. sa 
uskutoční v poradí už 17.  ročník 
Memoriálu Márie Švolíkovej.

• 17. septembra o 19. hod 
v dome kultúry Galakoncert Vio-
lin orchestra Bratislava.

• TJ Lokomotíva Kozárovce 
a motorest Stop pripravili na 17. 
septembra Hodovú zábavu, do 
tanca bude hrať Generácia.

•   18. septembra  o 10. hod. 
slávnostná hodová sv. omša. 
Popoludní o 14. hod. futbalový 
zápas, v ktorom sa stretnú  Starí 
páni TJ Kozárovce s futbalovým 
tímom členov vlády a Parlamen-
tu SR. Po tomto exibičnom zápa-
se nasleduje majstrovský zápas 
na domácom ihrisku s mužstvom 
Svätého Petra.  

• V obradnej sieni obecného úradu boli  24. júna slávnostne uvítaní naši najmenší.Filip Belan, Juliana Halčíková, 
Albert Hladík, Desana Hoľková, Adrián Kabát, Filip Kabát, Mária Kotlárová,Katarína Kováčová, Alexandra Sitáro-
vá, Kristián Tomus a Miriam Valkovičová

slovenských a skladieb z muzikálov Evita, Fidlikant 
na streche, My fair lady a mnohé iné... A to všetko 
za 90 minút! Neopakovateľná interpretácia sólistov 
Eugena Botoša - husle,  Miroslava Raita – cimbal, 
Márie Eliášovej – spev a hudobného telesa Violin 
Orchestra Bratislava je garanciou najvyššej hudob-
nej kvality

Galakoncert sa uskutoční v dome kultúry 17. sep-
tembra o 19. 00 hod. Vstupenky v predpredaji  na 
obecnom úrade 7 €, pred predstavením 9 €.




 


 



Spoločenská rubrika

Narodili sa

Povedali si án o

Opustili nás

Narodili saNarodili sa

 Sviatok sv. Cyrila a sv. Meto-
da bol dňom,  kedy sme navštívili 
nášho vzácneho rodáka Vdp. Mgr. 
Rudolfa Hudeca v jeho domove 
v Partizánskom.

Pán starosta Ing. Jozef Majer, 
pani Mária Uhnáková a Ladislav 
Mráz prišli pozdraviť a zablahože-
lať nášmu vzácnemu rodákovi k je-
ho 50. výročiu kňazskej vysviacky 
a k jeho 74. narodeninám.

Starosta obce odovzdal jubilan-
tovi Pamätný list a vecný dar, pani 
Uhnáková krásnu kyticu kvetov 
a spoločne všetci pomyselnú kyticu 
vrúcnych modlitieb za jeho zdravie 
a Božie požehnanie od jeho rodá-
kov, nás Kozárovčanov.

Spoločne sme hovorili o slávnost-
nej sv. omši v našom kostole slúže-
nú vdp. Nagyom pri jeho 50. výročí 
vysviacky za kňaza a spomínali na 
chvíle, keď pri primíciách po prvý 
raz obetoval Pánovo telo a krv na 
našom oltári. Prievidza -Čierny Ba-
log – Detva - Horné Hámre - Žarno-
vica a Partizánske - Šimonovany, to 
boli miesta pôsobenia medzi božím 
ľudom. Jeho spomienky na účinko-
vanie v týchto miestach boli úprim-
ným svedectvom kňaza, Božieho 

Kytica modlitieb k jubileu

a pochopenia, čo najmä v dnešnej 
dobe dosť chýba. Srdečne pozval 
vdp. Hudeca na návštevu obce, kto-
rý ak mu to zdravotný stav dovolí, 
určite toto pozvanie prijme. Úprim-
ne ho tu privítajú jeho najbližší, rodi-
na, spolužiaci a priatelia ako i celé 
duchovné spoločenstvo.

V družnej a priateľskej debate 
pri vynikajúcich kulinárskych špe-
cialitách pani gazdinky Marienky, 
sme strávili spoločné sviatočné po-
poludnie. Toto bolo spríjemnené aj 
návštevou nášho rodáka pána Ing. 
Ladislava Pastoreka, ktorý je s dôs-
tojným pánom v stálom kontakte. 
Obaja prejavovali o dianie v obci 
veľký záujem, pýtali sa skoro na 
všetko a na všetkých a bolo vidieť 
a cítiť že sú na svoju rodnú obec 
hrdí.

Prišiel čas rozlúčky s našim jubi-
lantom a o to sú úprimnejšie naše 
želania.

Do ďalších rokov kňazskej služby 
Ti budeme v modlitbách vyprosovať 
od Pána veľa pevného zdravia, sily, 
Božiu milosť, dary Ducha Svätého 
a od nebeskej Matky ustavičnú po-
moc a ochranu. Tvoji vďační spolu-
rodáci z Kozároviec.

                                   L. M.

30. 4. 
Ing. Katarína Šmirinová 

a Ing. Martin Káčer
21. 5.

Marcela Tomčániová 
a Peter Švolík

• Prvé sväté prijímanie. Foto: J. Bedej.

sluhu, ktorý rozsieval Božie slovo, 
pomáhal a viedol všetkých mladých 
i starých, chudobných i bohatých 
k večnej blaženosti. Za to všetko 
buď Bohu vďaka.

Pán starosta oboznámil nášho ju-
bilanta so všetkým,  čo sme v našej 
obci vybudovali, čo všetko sa pri-
pravuje pre spokojný život jej oby-
vateľov. Ciele sú odvážne, nielen 
v rámci výstavby a zveľaďovania, 
ale aj v oblasti ľudského spoluna-
žívania, vzájomného porozumenia 

Anna Bajanová, 
vo veku 91 rokov

Martin Mráz, 
vo veku  89 rokov
Anna Kollárová,
vo veku  82 rokov
Vladimír Kotora,
vo veku 56 rokov

Anna Benčatová, 
vo veku  83 rokov

Jozef Pisarčík,
vo veku  84 rokov
Mikuláš Šálka,

vo veku  90 rokov
Ľudmila Miklóšová,

vo veku 58 rokov
Jozef Furda,

vo veku 76 rokov

17.3  
Alexandra Sitárová,

 dcéra Moniky a Ivana
29.3.

Albert Hladík,
syn  Andrey a Miloslava

25.4
Viktória Beniaková,

dcéra Alžbety a Ľubomíra
27.4. 

Veronika Švolíková,
dcéra Heleny a Miloša

30.4. 
Zuzana Krajčiová,

dcéra Márie a Mareka
12.6. 

Vladimír Boroš
syn Evy a Vladimíra

15.6. 
Agáta Solčanská,

dcéra Eriky a Juraja
22.6. 

Viktor Kabát,
syn Zuzany a Miroslava

24.6. 
Daniela Fábryová,

 dcéra Zuzany a Daniela
14.7. 

Lucia Kabinová,
dcéra Žanety a Gabriela

27. 7. 
Terezka Chorvátová

dcéra Andrey a Jaroslava




 


 



Kozárovský jarmok (11. jún 2011)
Bohaté kultúrne leto folklórneho 

súboru KONOPA a mužskej spevác-
kej skupiny MATIČIAR z Kozároviec 
sa začalo 11. júna pred domácim 
publikom, kedy sa konal Kozárovský 
jarmok. Na pódiu sa postupne pred-
stavili všetky súbory z Kozároviec a 
tiež dychovka. Počasie nám prialo, 
ale návštevníkov a divákov nebolo 
príliš veľa. Možno i z dôvodu, že po 
nás amatéroch, v popoľudňajších 
hodinách prišli na scénu profesio-
nálni tanečníci, speváci a muzikanti 
„ SĽUK-u ”. To bola naozaj paráda, 
nôžky nám tancovali aj keď sme už 
od rána boli unavení a sedeli sme v 
hľadisku ako diváci. 

52. Medzinárodný folklórny 
festival Myjava (18 - 19. jún 2011)

Predstavilo sa tu  viac ako 1500 
účinkujúcich zo Slovenska, ČR, Ma-
ďarska, Srbska, Čiernej Hory, Turec-
ka a Ruska, v 37 scénických a ne-
scénických programoch. Mestečko 
MY - A - VY opäť ponúkalo regionál-
ne špeciality v Kuchyni starých ma-
terí, kde Kozárovčania mali možnosť 
prezentovať svoje umenie nielen v 
ľudovej kultúre, ale i v gastronómii. 
Pre účinkujúcich a návštevníkov 
festivalu pripravovali počas dvoch 
dní tradičné kozárovské špeciality, a 
to šúľance (šmondrle) zo zemiako-
vého cesta ochutené podľa želania 
makom, lekvárom, tvarohom alebo 
opraženou slaninkou, tradičnú fa-
zuľovú polievku s úde-
ným mäsom, klobásou 
a rezancami, oškvar-
kové pagáče, domácu 
štrúdľu (makovú, ore-
chovú, tvarohovú....) a 
rôzne tradičné domá-
ce koláčiky. Stánok s 
našimi dobrotami bol 
vyzdobený ručnými 
prácami našich sta-
rých materí a členovia 
folklórneho súboru Ko-
nopa a Matičiar nielen 
pomáhali kuchárke Mil-
ke Skačanovej pri príprave jedál, ale 
aj spríjemňovali atmosféru ľudovými 
pesničkami z Kozároviec.  

Mnoho návštevníkov a účinkujú-
cich nás cieľene vyhľadalo aj tento 
rok, pochvaľovali si chutné jedlo už 
z predchádzajúcich rokov. Najviac 
nás teší ale fakt, že im aj teraz jedlo 
chutilo a odchádzali spokojní. Sved-
čí o tom aj  Ďakovný list  z rúk primá-
tora Myjavy, pána Pavla Halabrína.   

66. Medzinárodný folklórny 
festival Strážnice 2011 a 
29. Medzinárodný detský 

folklórny festival Detská Strážnice 
2011 (23 - 26. jún 2011) 

V poradí treťou zastávkou bol Me-
dzinárodný folklórny festival Strážni-
ce u našich susedov v Českej repub-
like. Začiatok tohto výnimočného a 
dnes už môžeme tiež povedať, že 
najväčšieho európskeho folklórneho 
festivalu, sa viaže s dátumom 5. jún 

1946. Organizátori mu dali názov 
Československo v speve a tanci, 
nikto vtedy ani len netušil, že po-
ložili základ jedného z najväčších 
a najstarších folklórnych festivalov 
na svete. 

Celý areál  je výnimočný svojou 
rozlohou, polohou a krásou. V zá-
mockom parku, kde na troch prí-
rodných amfiteátroch, mohli diváci 
vidieť viac ako tridsať programov. 
Počet domácich účinkujúcich bol 
približne dvetisíc a účinkujúcich 
hostí zo zahraničia približne 200, 
spomeniem Venezuelu, Vladikav-
kaz, Turecko, Bulharsko a samo-
zrejme Slovensko (folklórny súbor 
Marína zo Zvolena, Konopa a Mati-
čiar z Kozároviec). 

Dobrou náladou ožilo počas fes-
tivalu aj múzeum dediny, kde na 
prírodnom komornom amfiteátri a 
voľnom priestore medzi ľudovými 
stavbami, sme mohli vidieť detské 
programy, ukážky rôznych reme-

siel, folklórnu školu a na každom 
kroku počuť prekrásne moravské 
piesne v podaní cimbalových muzík 
a dychoviek. Slávnostný sprievod 
účinkujúcich bol krásny a zároveň 
dosť náročný. Náročnosť bola hlav-
ne v dĺžke (cca 2 km) a počasí sln-
ko - dážď, pršalo našťastie vždy len 
toľko, aby sa neprášilo. Každý sú-
bor mal počas sprievodu niekoľko 
zastávok, kde zaspievali a zatan-
covali niečo zo svojho repertoáru. 
Na námestí bola postavená tribúna 
a pred veľkým počtom divákov sme 
sa z posledných síl prezentovali. 
Podľa potlesku a odozvy zo strany 
divákov sme presvedčení, že sme 
sa predviedli na patričnej úrovni. 

V nedeľu, pred obedom, sme sa 
všetci v kostole zúčastnili svätej 
omši, ktorá bola za všetkých účin-
kujúcich na folklórnom festivale. 

Veľmi príjemnou bodkou bol 

program venovaný myjavskému 
primášovi Samkovi Dudíkovi. V zá-
mockom parku pred amfiteátrom 
Bludník stojí socha s jeho podobiz-
ňou.     

10. ročník výstup na Sitno 
(17. júl 2011)

Tradičného výstupu na vrch Sitno 
sa zúčastnili len členovia mužskej 
speváckej skupiny Matičiar. Výstup 
sa koná pri príležitosti 10. výročia 
prijatia Deklarácie o zvrchovanosti 
slovenského národa Slovenskou 
národnou radou. 

10. ročník Festival česneku 
na zámku v Buchloviciach 

(30. júl 2011)
Piatou zastávkou bolo nezabud-

nuteľné podujatie Festival česneku 
na zámku Buchloviciach. Myšlienka 
usporiadať takto monotematicky 
zameraný festival, ktorý pomôže 
predstaviť lokalitu, Buchlov ako 
mesto plné pohody, zdravia, dobré-

ho jedla, pitia, milých ľudí so zmys-
lom pre humor, s citom pre tradíciu 
a kultúrne dedičstvo sa zrodila už 
v roku 2001, kedy bol po prvýkrát 
usporiadaný sviatok cesnaku pre 
celú rodinu na zámku v Buchlovi-
ciach, v jeho výstavných priesto-
roch a zámockej záhrade, ktorá je 
prekrásne udržiavaná a má rozlohu 
18,8 ha. 

Podľa odhadu usporiadateľov 
tento 10. ročník festivalu navštívilo 
okolo 10 tisíc ľudí. Zišli sa tu nie-
len milovníci cesnaku, ale predo-
všetkým ctitelia dobrej zábavy, mi-
lovníci dobrého jedla a pitia. Všetci 
(pestovatelia, spracovatelia, konzu-
menti) stúpenci tradičných remesiel, 
zvykov, ľudových tancov a piesní, 
divadla a gurmáni tradičnej českej 
kuchyne, výtvarníci a aj športovci 
ovládajúci pľuvanie cesnaku. (re-
kord v roku 2010 bol 9,92 m). Stre-
tli sa tu hlavne ľudia tešiaci sa zo 
stretnutia s rodinami, priateľmi, ktorí 
dávajú prednosť aktivite, dobrej ná-
lade, rovnakého myslenia a určite aj 
rovnakého dychu po cesnaku.  
Všetky jedlá boli ochutené touto 
zdravou plodinou, lat. allium. Prípi-
tok pri zahájení bol zákvas ochute-
ný cesnakom, aj zmrzlina voňala po 
cesnaku. 

Súťaže boli veľmi zaujímavé, pľu-
vanie na diaľku som už spomínal, 

výtvarné súťaže v kreslení, cesna-
kový beh zámockým parkom, ša-
chový (cesnakový) turnaj, lúpanie 
na rýchlosť, pletenie cesnakových 
vencov, veľmi zábavná bola súťaž 
o najsmradľavejšie dieťa, koštovka 
cesnaku, tradične okolo 25 dru-
hov. Mali sme možnosť si zakúpiť 
cesnak na sadenie, ale musím po-
dotknúť, nebolo to tak jednoduché, 
bolo treba si vystáť dlhú frontu. 

Celý zámok Buchlovice, zámocký 
park, spolu s návštevníkmi dýchal v 
tento deň jednotným cesnakovým 
dychom a ukázal, že i v tejto dobe je 
možnosť obohatiť tradície a zabud-
núť na všedné dni. Nás Kozárovča-
nov, členov folklórneho súboru Ko-
nopa a členov súboru Matičiar teší, 
že sme spoločne s našimi priateľmi 
z Moravy boli pri tom a tromi našimi 
vystúpeniami, scénkami, pesnička-
mi a tancami sme obohatili tohto-
ročný festival v Buchloviciach. 

148. výročie založenia Matice 
slovenskej, Martin 

(6. august 2011)
Ďalšou, v poradí už šiestou za-

stávkou, bola návšteva mesta Martin 
a účinkovanie na slávnosti konanej 
pri príležitosti 148. výročia založe-
nia Matice slovenskej, pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky. Na 
podujatí, ktoré sa konalo na námestí 
a tiež na amfiteátri, vystupovala len 
mužská spevácka skupina Matičiar. 
Z radov ďalších účinkujúcich spo-
meniem aspoň Čarovné ostrohy a 
Diabolské husle. 

3. ročník Remeselníckych 
dvorov v obci Brehy 

(13. august 2011)
Doposiaľ posledné vystúpenie sa 

uskutočnilo nedávno, iba neďale-
ko na druhej strane Hrona, v obci 
Brehy pri Novej Bani. Konal sa tam 
už 3. ročník  remeselníckych dvo-
rov. Je to podujatie neoceniteľného 
významu, hlavne pre mladšiu gene-
ráciu ľudí, na vlastné oči tu môžu 
vidieť tradičné pečenie chleba, va-
renie slivkového lekváru, ukážky 
tradičného hrnčiarskeho remesla 
(hrnčiarsky kruh), kováčske ume-
nie, v chovateľskom dvore mohli vi-
dieť tradičný chov sliepok, holubov, 
zajacov, šteniatok, ale aj súčasný 
chov exotických vtákov, vrátane pa-
pagájov. 

Celým okolím sa šírila vôňa gulášu, 
pečenej klobásy, jaterníc a pečených 
rýb. Mohli sme ochutnať z množstva 
tradičných chutných pagáčov, ko-
láčov, medoviny, vína a piva. Ne-
odmysliteľnou súčasťou podujatia 
bola dobrá nálada, tanec a pesnič-
ky, čo už bola vlastne naša parketa 
a po vystúpení domácej ženskej 
speváckej skupiny  sme v dvoch 
blokoch rozveselili a rozospievali 
takmer všetkých návštevníkov. Po 
vystúpení veľmi dobre padli slová 
manželského páru, ktorý prišiel k 
nám a poďakoval za pekné vystú-
penie a dodali ešte, že sa máme 
premenovať na „Zlatých chlapcov”, 
po prezradení nášho veku nám bolo 
spoločne do smiechu.

Ján Švolík

Bohaté leto Konopy a Matičiara

52. Medzinárodný folklórny 
festival Myjava (18 - 19. jún 2011)

10. ročník vík ví ýk výk v stup na Sitnoýstup na Sitnoý
(17. júl 2011)

Tradičného výstupu na vrch Sitno 

10. ročník Festival ík Festival í česneku 
na zámku v Buchloviciach

(30. júl 2011)

148. vý148. vý148. v roýroý čie založenia Matice 
slovenskej, Martin

(6. august 2011)

66. Medzinárodný folklórny 
festival Strážfestival Strážfestival Str nice 2011 a 
29. Medzinárodný detský detský detsk

folklórny festival Detská rny festival Detská rny festival Detsk StrážStrážStr nice 
2011 (23 - 26. jún 2011) 

3. ročník Remeselník Remeselní íckych íckych í
dvorov v obci Brehy

(13. august 2011)




 


 



Folklórna skupina Praslica Kozá-
rovce sa zúčastnila na základe po-
zvania Oroslanskej slovenskej sa-
mosprávy v meste Oroslany (MR) 
osláv 310. Výročia osídlenia mesta 
Oroslany slovenskými rodinami. 
Oslavy sa konali 13.augusta 2011. 
Súčasťou osláv bolo i odhalenie 
pamätnej tabule na „Slovenskom 
pamiatkovom dome“ a podpísanie 
priateľskej zmluvy mesta Orosla-
ny s predstaviteľmi slo-
venských miest Myjava, 
Šaľa ako i  našej obce. 
Za našu obec sa tohto 
aktu zúčastnil starosta 
obce Ing. Jozef Majer a 
poslanec Marián Majer. 

V popoludňajších ho-
dinách, po sprievode 
a kladení vencov k slo-
venskému pamätníku, sa 
konalo v Alžbetínskom 
parku vystúpenie sloven-
ských kolektívov, ktorí 
prijali pozvanie organi-
zátorov podujatia – Dy-
chová hudba zo Šale, 
Folklórny súbor Kopani-
čiar z Myjavy a Folklórna skupina 
PRASLICA z Kozároviec.

PRASLICA si vo svojom štyrid-
saťminútovom bloku získala nema-

lý záujem obecenstva a zaslúžený 
potlesk. Vo večerných hodinách 
sme sa vracali domov s dobrými 
pocitmi s celodenného podujatia 
a tradičným spevom po ceste v au-
tobuse.

Za pozornosť stoja i naše vy-
stúpenia v uplynulých letných týž-
dňoch, ktoré sme absolvovali v obci 
Iňa – pri ich oslavách 855.výročia 
prvej písomnej zmienky o obci. Vy-

stúpenie PRASLICE si mohli diváci 
pozrieť i na XI. folklórnom festivale 
v malebnom prostredí obce Baďan 
pri Počúvadle. Spolu s účinkujúci-

Praslica potešila doma i v zahraničí

podujatia až do večerných hodín.
Koncom augusta nás čaká vý-

znamná akcia – súťaž o Cenu Mi-
kuláša Senka (Dubnický folklórny 
festival) v Dubnici, na ktorú sme po-
stúpili z predkvalifikácie, z pomedzi 
cca 30 folklórnych kolektívov, ktoré 
sa do nej prihlásili na základe oslo-
venia organizátorov. Odborná poro-
ta zaradila do súťažnej prehliadky 
šesť folklórnych skupín, medzi nimi 
i našu PRASLICU.

Vhodným spestrením leta pre 
kolektív PRASLIČIAROV bolo spo-
ločné stretnutie, i s rodinnými prí-
slušníkmi, na Starých viniciach pri 
varení gulášu.                     M.Ď

Tohtoročnému Kozárovské-
mu jarmoku naozaj prialo po-
časie. Slniečko 11. júna  ne-
šetrilo hrejivými lúčmi a naozaj 
štedro podfarbilo krásnu sobotu, 
ktorú sme mohli prežiť v našom 
zrekonštruovanom centre obce. 
Mnohí kritici vytvorenia pevnej 
„ betónovej“ plochy v centre po-
chopili, že toto miesto má svoju 
úlohu práve pri podobných podu-
jatiach, kedy tu vieme pripraviť 
dôstojné podmienky na koncerty, 
umelecké vystúpenia, či iné spolo-
čenské  podujatia. Aj vďaka takto 
upravenému „amfiteátru“ sme si 
mohli vychutnať bohatý kultúrny 
program. Radi sme opäť uvideli 
domáce súbory, ktoré majú veľmi 
bohatý letný program mimo obce. 
Praslica, Konopa, Matičiar nám 
rozihrali žilky a veľmi nás potešili 

Jarmok ako maľovaný
aj vystúpenia detí. Práve talento-
vané deti, ktoré sa  predstavili sú 
zárukou, že o mladé posily pre 
naše súbory nebude núdza.

Zlatým klincom programu bol 
SĽUK, ktorý v krátkej dobe zavítal 
opäť do našej obce a predstavil sa 

v dvoch samo-
statných predsta-
veniach. Potešil 
veľkých i malých 
a zostane dlho 
v najkrajších 
spomienkach na 
Kozárovský jar-
mok.

Pekný jarmoč-

ný deň nám bude pri-
pomínať aj malá lipka, 
ktorú vedľa domu kul-
túry vysadila Ing. Jana 
Staňová. Ako nám po-
vedala, v rámci pôso-
benia Lesného závodu 
Levice ponúkli obciam 
a mestám možnosť vy-
sadiť si pamätný strom 
pri príležitosti Medziná-
rodného roku lesov, kto-
rý vyhlásia Organizácia 

mi z Folklórnej skupiny z Hontian-
skych Nemiec a z Folklórneho sú-
boru Podpoľanec zo Zvolena sme 
vnímali nevšednú atmosféru tohto 

spojených národov.  Cieľom je, 
aby si ľudia uvedomili, že les  bol 
a je  kolískou života. Spolupráca 
lesníkov, verejnej správy, samo-
správy, tretieho sektora by nás 
mala lepšie pripraviť  na prírodné 
katastrofy, lejaky, záplavy a posil-
niť našu pozornosť ochrane život-
ného prostredia.                                                                        

M.N.

• Foto: J. Bedej




 


 



Naše pravidelné sobotné stretnu-
tia s deťmi a mládežou v telocvični, 
pri hrách a športoch, stretnutia s pa-
ni Hamarovou, kde nám odovzdáva 
svoje vzácne vedomosti a zručnosti 
pri ručných prácach a tiež naše milé 
stretnutia plné spevu a slova, ktorými 
sa pripravujeme na naše mládežníc-
ke sväté omše, sme spestrili ďalším 
programom pre naše deti a mládež.

V apríli sme pripravili veľkonočnú 
dielňu, kde naše deti s láskou a veľkou 
trpezlivosťou vyrábali milé veľkonočné 
ikebanky, košíčky z papierových prúti-
kov, servítkovou metódou prekrásne 
obrazy a ozdobovali čerstvo voňajúce 
čokoládové perníčky.

Naši mladí, ktorí chcú pracovať 
s deťmi, sa zúčastnili konferencie pre 
pracovníkov s mládežou v Žiline, kde 
spolu so 700 mladými ľuďmi zo Slo-
venska a Česka si vypočuli zaujímavé 
prednášky, ktoré ich posunuli opäť 
o krôčik ďalej.

Tiež sme nevynechali ani kres-
ťanské koncerty a festivaly, 
veď na nich je vždy tak 
úžasne... Koncert La-
mačské chvály v Le-
viciach, festival 
Lumen v Trnave, 
ktorého sa už 
pravidelne zú-
čas tňu jeme 
a tiež Kar-
melfest v To-
polčiankach. 
Koncerty nás 
obohatili nie-
len svojou 
hudbou, ale aj 
veľmi zaujíma-
vými svedectva-
mi a prednáška-
mi pre mládež. 
Odchádzali sme 
veľmi povzbude-

a veselom speve so sprievodom  nie-
koľkých gitár, ktorý sa niesol celou zá-
hradou. Naše nezabudnuteľné chvíle 
sme ukončili na ďalší deň mládežníc-
kou svätou omšou, kde sme si vypočuli 
svedectvo Jenny o jej živote s Pánom 
Ježišom. Na záver bola prekrásna 
adorácia. Ďakujeme všetkým, ktorí 
svojou pomo-
cou prispeli 
k úspešnému 
priebehu tých-
to dní.      

Sú prázdni-
ny, naše deti 
nás o čosi 

ní s mnohými 
predsavzatiami 
a hlavne, že na 
budúci rok sa 
tam opäť stret-
neme s našimi 
novými priateľ-
mi.

Posledné dni 
školského roku 
sme prežili veľ-
mi zaujímavo 
spolu s našimi 
kresťanskými 
priateľmi z Ka-
nady. Dopolud-
ňajšie hodiny 
sme všetci spolu 
strávili v triedach 
s deťmi pri rôznych zaujímavých 
a veselých hrách, spoločných 
rozhovoroch, deti mali možnosť 
sa zdokonaliť v anglickom ja-
zyku hravou formou. Poobede 

sme sa rozbehli na ihriská, 
do telocvične, na tráv-

naté priestory okolo 
školy a tiež si deti 

zaskákali na 
nafukovacom 
hrade. Popri 
športe sme 
si vypočuli 
zaujímavé 
svedectvá 
n a š i c h 
priateľov 
z Kana-
dy. Večer  
sme sa všetci 
stretli na ope-
kačke vo farskej 

záhrade. Bol to 
úžasný pohľad 

na rozradostené a 
usmiate tváre našich 

detí opäť pri hrách 

Čo nového v našom PC?

viac potrebujú, nájdime si na ne čas, 
buďme im priateľmi, vypočujme ich, 
nenechajme preletieť tieto dni. Čas-
to ťažké chvíle našich detí môžu byť 
pre nás rodičov vhodnou príležitosťou 
nadviazať s nimi bližší vzťah a napra-
viť, čo sme zanedbali v budovaní puta 
priateľstva a dôvery v minulosti.       jp




 


 



Odborná prax v ŠKD

Spoza školskej brány

Hoci bola zima, s deťmi sme mali 
plné ruky práce. Najskôr sme sa 
postarali o vtáčiky, ktoré potrebo-
vali našu pomoc. Zhotovili sme im 
kŕmidlá z PVC fliaš. Každý deň sme 
pozorne sledovali z ktorého ubudlo 
semiačok, aby sme im ich doplni-
li. Pretože sa blížil zápis žiakov do 
1.ročníka, rozhodli sme sa im pri-
praviť malý darček. A tak sme im pri-
pravili papierových zajačikov. A už tu 
bolo popoludnie na ktoré sme sa veľ-
mi tešili. Žiaci 9.ročníka spolu s pani 
učiteľkou Strelkovou nás pozvali do 
telocvične, aby nám predviedli svoje 
výkony v Hip-Hope. Deti sa nadchý-
nali ich bravúrnymi výkonmi.  Ale 
i trošku strnuli od strachu, keď im 
deviataci pripravili prekážkovú drá-
hu, no nie všetky dievča-
tá mali odvahu ju prejsť 
a tak súťažili s chlapcami 
iba tri. A po týždni sme 
mali možnosť sa poba-
viť na výkonoch detí pri 
pozeraní fotografií, ktoré 
urobila pani učiteľka.

A to sa už neuveriteľne 
blížil karneval. Pripra-
vili sme si karnevalové 
masky, karnevalovú vý-
zdobu. Nezabudli sme ani 
na kultúrny program, pes-
ničku a tanček s ktorými  
sme vystúpili v progra-
me. Sviatok sv. Valentína 
preveril naše zručnosti vo 
výrobe papierových srdie-
čok, vyzdobili sme si s ni-
mi ŠKD a obdarovali nimi všetkých 
nám drahých. A aký by to bol sviatok 
bez oslavy?  Deň pred oslavou sme 
piekli sladké srdiečka, chlapci upra-
vovali stoly, dievčatá zhotovovali 
ovocné jednohubky.  A pri  hudbe, 
tanci, súťažiach, jedení dobrôt čas 
letel veľmi rýchlo.  

Marec odjakživa patrí knihe. A ne-
bolo to ani teraz inak. Pripravili sme 
si podujatie Týždeň s knihou. Každé 
dieťa si prinieslo svoju najobľúbe-
nejšiu knihu a postupne každý deň 
nám ich niekto predstavoval. Úžasní 
boli najmä prváci, ktorí nám z nich aj 
sami čítali. Z donesených kníh sme 
mali výstavku a deti si ich veľmi radi 
prezerali.  Navštívili sme i Obecnú 
knižnicu.                         

V kalendári sa na nás usmieval  
8.marec a deti nacvičovali program, 
aby s ním potešili všetky ženy našej 
školy. Nezabudli sme ani na Sveto-
vý deň vody, boli sme na vychádzke 
pri potoku, besedovali sme o vode 
a poupratovali ihrisko,  zhotovili sme 
písané obrázky na súťaž do CVČ za 
čo sme dostali diplom. Nezabudli 
sme ani na Deň učiteľov, pre ktorých 
sme pripravili krásne pozdravy. A aby 
sme nezleniveli, behali sme, hrali 
sme rôzne pohybové hry a uskutoč-
nili sme veľkú súťaž v hode na kolky 
a súťaž Navigátor.

Jar sa prebúdzala a nás lákalo byť 
vonku celé popoludnie. A tak sme 
sa pustili do práce, aby sme všetko 

Aký bol druhý polrok v Školskom klube detí?
stihli. Pripravovať sme sa začali na 
Veľkú noc. Rozprávali sme si o zvy-
koch, zhotovovali sme rôzne ozdoby 
z papiera, vajíčka sme zdobili rôzny-
mi technikami, niektoré z nich sme 
dali na výstavku vo vestibule škole 
a ostatné sme poslali na  súťaž do 
CVČ za čo sme dostali diplom. A  
Kvetnú nedeľu sme boli koledovať 
pracovníkom školy.    Usilovne sme 
nacvičovali program, s ktorým sme 
vystúpili pre dôchodcov a čo bolo 
našou srdcovou záležitosťou – naše 
mamičky, pre ktoré sme pripravili 
pásmo básničiek a pesničiek a diva-
dielko „ Snehulienka a sedem trpas-
líkov“. Veru poriadne sme sa s ním 
potrápili, aby sme sa s ním mohli 
predstaviť  v dome kultúry.  Boli 

to hodiny a hodiny precvičovania, 
spievania, učenia sa textu. Neza-
budli sme ani  na srdiečka pre naše 
mamy. A keď prišiel ten slávnostný 
deň, srdiečka nám poriadne bili, ale 
sme sa zahanbiť nedali a vystúpenie 
sme zvládli,  za čo  sme od našich 
mamičiek dostali veľké objatie a pu-
su.                          

K Svetovému dňu pohybu sme 
si vymysleli tanečný maratón. Pri 
dobrej hudbe aj tak vyhrali dievčatá, 
chlapci začali postupne odstupovať, 
dievčatám sa darilo. No, na budúci 
rok sa chlapci chystajú vyhrať. Však 
uvidíme.

Úžasné popoludnie sme zažili pri 
príležitosti Svetového dňa mlieka na 
farme v Kozárovciach. Privítal nás  
a robil nám sprievodcu pán Szabo.  
Porozprával  a poukazoval nám 
všetko. A tak teraz už vieme ako sa 
kravička musí pripraviť na dojenie, 
ako mliečko ide do cisterny, koľko 
sa nadojí za deň, prečo niektoré 
kravičky majú červené mašličky, 
ako žijú v kravínoch. Obdivovali sme 
majestátnosť a veľkosť kravičiek ale 
i plemenného býka. Na koniec pre-
hliadky nás čakali roztomilé teliatka 
od ktorých sa deti nevedeli odtrhnúť. 
A záver patril mlieku, ktoré nám pri-
pravili. Veru, deti si pochutnali. Vypili 
ho všetko, a so sladkosťami v ru-
kách a poďakovaním sme odchá-
dzali. Mali úžasný zážitok, veď už po 
ceste do ŠKD sa pýtali, či pôjdeme 

aj zajtra. Síce zajtra nie, ale určite 
pôjdeme!

A popri ďalších športových aktivi-
tách  ako boli športové súťaže sme 
sa zúčastnili popoludnia s mladými 

požiarnikmi a  spolu s ni-
mi sme si preverili našu 
zdatnosť v prekonávaní  
prekážok, prenášaní ha-
siaceho prístroja, montáž 
hadíc, striekanie hadicou 
na cieľ. Deťom sa poduja-
tie  i úlohy páčili, neustále 
menili partnera, s ktorým 
súťažili opäť a znovu.

Ani sme sa nenazda-
li a už sa blížil MDD. 
Takýto detský sviatok 
treba poriadne osláviť. 
Doobeda sme vystúpili 

s kultúrnym programom pre žiakov 
našej školy, poobede  sme pripravi-
li   zábavné popoludnie plné súťaží, 
hudby a tanca. A tiež zaujímavú 
súťaž : módnu prehliadku.  Deti sa 
rozdelili do skupinách, vybrali si mo-
delku, na ktorú vyrábali šaty z novín. 
V práci sa im vynikajúco darilo.  Na 
prehliadkovom móle sa predstavili 
budúci návrhári ,modelky a ich mo-
dely. Však sú úžasní. Dokazujú to aj 
fotografie. Na druhý deň sme si po-
chutnávali na sladkom koláči,  ktorý 

sme spoločne piekli.
Blížil sa Kozárovský jarmok a my 

sme mali opäť plné ruky práce. 
Precvičovali sme kultúrny program, 
chlapci pesničku a dievčatá svoj 

najobľúbenejší  tanček  
Stonožka, s ktorým sme 
vystúpili v programe. Pri-
pravovali  sme tiež vý-
robky na jarmok. Počasie 
bolo dobré , deti doniesli 
bicykle a vybrali sme sa 
na túru po uličkách v obci, 
pozerali sme si pamiatky 
a najviac sa nám páčila 
jazda pomedzi lavičky na 
námestí. Koniec  školské-
ho  roka už bol na dosah 
a náš letný pozdrav sme-
roval do mora prostred-
níctvom lodičiek, ktoré 
sme boli púšťať na potoku 
na Močiari. Naša posled-
ná vychádzka viedla  do 

cukrárne a odtiaľ na ihrisko pri Po-
žiarnej zbrojnici. Záverečná súťaž 
v patrila MISS ŠKD a super chlapec 
ŠKD, kde dievčatá pripravili úlohy 
pre chlapcov a chlapci pre dievčatá. 
Každý súťažiaci dostal označenie 
v čom bol naj. Záver patril opekačke, 
ktorá je už predzvesťou prázdnin, na 
nej sme si u pani učiteľky Egűdyovej 
pochutnali na dobrotách, ktoré sa 
dajú opekať a dobre sa zahrali.

Posledný deň v škole. Ruch 
v škole je stále menší, už počuť len 
detské hlasy zo ŠKD. Pri sladkom 
pohostení sa lúčime s prváčkou 
Sofijou, s Emkou a Tomáškom, odo-
vzdávame im obrázky nakreslené na 
pamiatku, objímame sa, želáme im 
všetko dobré. Dvíhame poháre napl-
nené malinovkou a želáme si všetci 
spoločne – krásne prázdniny, úžasné 
zážitky, veľa pohody ale i leňošenia. 
A zrazu je nám smutno, za všetkými 
kamarátmi, za všetkými zážitkami, 
bude nám to chýbať... Ale aj prázd-
niny raz skončia  a stretneme opäť.                     
                              Daniela Valková, 

vychovávateľka ŠKD

Na dvojtýždennú prax do Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ v Kozá-
rovciach  sme prišli 23. mája 2011. Nastupovali sme tam s obavou i stra-
chom, ako nás deti príjmu medzi seba. Avšak, boli sme veľmi milo prekva-
pené, pretože deti sa k nám správali ako k najlepším kamarátkam.

Prvé dni boli ťažké, pretože sme mali problém zapamätať si všetky 
mená detí. Bolo to i komické, keď sme chceli zavolať Jurka, povedali 
sme Peťko a Jurko neprišiel. Dni s rôznymi aktivitami utekali ako voda. 
S deťmi tu bolo veľa zábavy a radosti. Naozaj, nikdy sme sa nenudili. Deti 
v ŠKD sú veľmi šikovné a múdre. Veľa vecí sa nám páčilo, ale najviac nás 
zaujala módna prehliadka, kde deti ukázali svoj talent a bohatú fantáziu 
pre módu.

Sme radi, že sme absolvovali prax v našej bývalej ZŠ, lebo od konca 
nášho deviateho ročníka sa toho veľa zmenilo. Všimli sme si, že učiteľský 
zbor sa snaží deťom spríjemňovať dni v škole, aby učenie brali ako zá-
bavu a nie ako „mučenie“.  Bolo nám ľúto, že prišiel posledný deň, ktorý 
sme mohli stráviť s týmito úžasnými deťmi. Ďakujeme, že sme tieto dva 
týždne mohli prežiť s vami.      

 Megi a Eňa, žiačky Pedagogickej 
a sociálnej akadémie v Leviciach




 


 



Krátke postrehy žiakov 
4. ročníka zo školy prírody

Spoza školskej brány

Milé podujatie sa uskutočnilo v našej škole v dňoch 22.-24. júna 2011. 
Navštívili nás kanadskí študenti, ktorí pre našich žiakov pripravili interak-
tívne hodiny anglického jazyka a súčasne naučili deti nové športové sú-
ťaže a hry.

V každej triede boli jednu vyučovaciu hodinu, na ktorej bolo počuť naj- 
častejšie angličtinu, sem-tam slovenský jazyk, ale i vidieť rôzne zaujíma-
vé gestikulácie, či mimiku v tvárach najmä tých najmladších žiakov. Záver 
hodín bol spestrený anglickými piesňami spojenými s pohybom.

Deťom sa  hodiny veľmi páčili a príjemné chvíle prežité s novými „do-
spelými kamarátmi“ v ich srdiečkach ostali po zvyšok dní strávených do 
konca školského roka.

Ďakujeme Ing. Zuzke Poláčikovej za to, že sa toto milé podujatie usku-
točnilo práve v našej škole.

Kanadskí študenti

Pre žiakov 8. a 9 ročníka bola  
18. mája 2011 zorganizovaná ex-
kurzia.  Jej súčasťou bola návšte-
va výrobne nápojov Coca Cola v 
Piešťanoch, prehliadka kúpeľnej 
časti mesta a vzdelávacia exkurzia 
v Slovenskom národnom hudob-
nom múzeu, v sídle rodu Brunsvi-
kovcov, v Dolnej Krupej.

Vyrazili sme o 7:00 hod spred 
budovy školy a autobusom sme 
sa dopravili do Piešťaň, kde sme 
strávili chvíľu pri Váhu s labuťami 
a čajkami a poprechádzali sme sa 
nádhernou kúpeľnou časťou mes-
ta. Ďalej sme sa prepravili pozrieť 

priestory Coca Cola výrobne. Tam 
nám premietli krátke reklamné 
spoty a potom nasledovala pre-
hliadka už samotného výrobného 
procesu. Po nej sme sa autobu-
som presunuli do Dolnej Krupej, 
kde nám pani sprievodkyňa uro-
bila prednášku a ukázala nám aj 
záhradný domček Ludwiga Van 
Beethovena. Potom nás ešte čakal 
hodinový rozchod na drobné ná-
kupy a prehliadku centra mesta Tr-
navy. Domov sme sa vrátili s dob-
rým pocitom z nových vedomostí a 
zážitkov.                            

             Martin Mráz, 9. roč.

EXKURZIA – PIEŠŤANY

V Škole v prírode na Počúvadle 
sme boli v dňoch 6.-10 júna. Išli 
sme v pondelok ráno a vrátili sme 
sa v piatok popoludní. Autobus nás 
zaviezol na Počúvadlo pred krásnu 
chatu Hron. Boli sme tam deti zo 
štyroch tried, s dvo-
ma pani učiteľkami. 
V pekne zariade-
nej izbe sme bý-
vali štyri dievčatá. 
Nemali sme veľmi 
dobré počasie, ale 
pani učiteľky nám 
vymysleli veľmi 
pekný a zaujíma-
vý program. Doo-
beda sme sa učili 
a poobede sme 
vždy robili niečo 
nové. Boli sme pri 
Počúvadlianskom 
jazere kde sme vi-
deli a mohli kŕmiť 
zvieratká. Mali sme rôzne  športové 
súťaže: preťahovanie lanom ,futbal, 
tenis, chytanie rýb na sucho, strie-
ľanie zo vzduchovky. Mali sme tiež 
Superstar, diskotéku, večer plný vti-
pov a hádaniek, hrali sme pantomí-
mu, vymysleli sme krásne novinové 
modely a nemôžem zabudnúť na  
papierovú vojnu. Vo štvrtok večer 
sme mali nočnú hru, kde bolo na-

ŠKOLA V PRÍRODE 
na Počúvadlianskom jazere pri Banskej Štiavnici

šou úlohou nájsť poklad. Trochu 
sme sa báli, ale náš strach skončil, 
keď sme našli poklad. Pani učiteľky 
ho otvorili a každému rozdali všet-
ko, čo v ňom bolo. Mne sa najviac 
páčila rybička z perníka. 

V piatok, keď 
sme mali ísť do-
mov, sme nav-
štívili Banské 
múzeum - štôlňu 
Bartolomej  a tiež 
múzeum vo Svä-
tom Antone, kde 
sa mi veľmi páčilo. 
Škola v prírode 

•  Najviac sa mi páčili zvieratká 
na Počúvadle a diskotéka.                                    

(P. Švoliková)
•  Mne sa páčilo v Banskom mú-

zeu v štôlni Bartolomej a v mú-
zeu vo Svätom Antone. 

                     (M.Hlavová)
•  Najviac sa mi páčilo strieľanie 

zo vzduchovky a chytanie rýb.        
                      (J. Benčatová)

•  Mne sa páčilo v Škole v príro-
de všetko.

                        (L. Laurinc)
•  Mne sa najviac páčil futbal. 

                   (A. Mohajer Shojaii)
•  Mne sa páčilo v štôlni Bartolo-

mej a zvieratká na Počúvadle.                               
(A . Briešková)

bola „Super“ a určite by som sa tam 
ešte niekedy vrátila. Budem na ňu 
rada spomínať. Chcela by som sa 
za všetky deti, poďakovať  tým, kto-
rí  nám umožnili byť v Škole v prí-
rode, a to našim rodičom, vedeniu 

školy, ZRPŠ, ktoré nám 
dalo  10 eur na žiaka, 
tiež p. Kacianovej a p. 
Šustákovi, ktorí nám 
sponzorsky  zabezpečili 
pre všetky deti veľa rôz-
nych odmien a hlavne 
našim pani učiteľkám, 
ktoré tam boli s nami. 
Všetkým Vám veľmi 
pekne ďakujeme.                               

 Monika Uhnáková,
2. trieda




 


 

 Spoza školskej brány

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY:
• Matematická olympiáda:
okresné kolo: 
2. miesto - Gregor  Benčať 8.tr.
úspešní riešitelia - Františka Benča-
ťová 9.tr., Martin Furda 9.tr., Mária 
Hlavová 4.tr.
reprezentujúca ž. - Veronika Mihálo-
vá 6 . tr.
• Geografická olympiáda:
Michal Vitkovič, 7. tr.
okresné kolo: 1. miesto 
krajské kolo: 1. miesto
celoslovenské kolo: 2. miesto
okresné kolo: úspešní riešitelia: Mar-
tina Vitkovičová 5.tr., Tomáš Hruška  
6.tr.
• Chemická olympiáda:       
okresné kolo: úspešní riešitelia: 
Martin Furda 9.tr., Veronika Betinová 
9.tr.                          
• Olympiáda z AJ: 
okresné kolo: Michal  Vitkovič  7.tr., 
Martin Mráz 9.tr.
• Olympiáda zo SJL: 
okresné kolo: Františka Benčaťová  
9. tr. - reprezentujúca žiačka 
• Hviezdoslavov Kubín: 
okresné kolo:
reprezentujúci žiak: Gregor Benčať  
8. tr., Veronika Čavojcová  8.tr.
obvodné kolo:
1. miesto - Gregor Benčať 8. tr.
2. miesto - Veronika Čavojcová 8.tr.
2. miesto - Monika Belisová 5.tr.
2. miesto -  Mária Hlavová 4.tr.
reprezentujúci žiaci: Patrícia Švoliko-
vá 4. tr., Ema Benčaťová  6. tr.
• Šaliansky Maťko: 
obvodné  kolo:
Tomáš Greman - cena  poroty
Ema Gremanová - reprezentujúca 
žiačka
• Slávik Slovenska: 
okresné kolo:
reprezentujúca žiačka: Mária Hlavo-
vá 4. tr., Zuzana Belisová 1.tr., Kristí-
na Vitkovičová 1.tr.
• Pytagoriáda: 
okresné kolo:
úspešní riešitelia: Matúš Hlava 3.tr., 
Lívia Hlavová 3.tr.
• MAKSÍK- matemat. súťaž :

úspešní riešitelia: Mária Hlavová 4.tr., 
Matúš Hlava 3.tr., Lívia Hlavová 3.tr., 
Adriana Chmelová 2.tr., Ema Grema-
nová 2.tr.
riešitelia: Monika Uhnáková, V.Léva-
iová, V. Šustáková-2.tr., Juraj Šabo, 
S. Benčatová – 3.tr.                         
• AJ – spelovacia súťaž:
„Cena Evy Sahlingerovej“: 
okresné kolo:
2. miesto - Michal Vitkovič 7. tr.
4. miesto -  Martin Mráz 9.tr.
4. miesto -   Matúš Hlava 3.tr.
16. miesto - Martina Vitkovičová 5.tr.
• Európa v škole: literárna a výtvar-
ná súťaž  okresné kolo:
ocenená práca 1. miesto: Paula Ben-
čaťová 6.tr.- výtvarná práca
• Ochrana pred požiarmi očami 
detí: 
okresné kolo literárnej súťaže: Lívia 
Hlavová 3.tr., Mária Hlavová 4.tr., 
Ema a Paula Benčaťová 6.tr., Ale-
xandra Nytrayová 9.tr.
• Iskra posol plameňa - postup 
do celoslovenského kola Nikoleta 
Kontová 8.tr.- výtvarná práca
 • Talent, kumšt, umenie- 1. m. -  
Františka Benčaťová 9.tr.
ocenená práca - Naďa Matušková 
Ocenení žiaci v okresných kolách 
jednotlivých výtvarných súťaží:
Slovensko moje: reprezentujúce 
práce:
- Lívia Hlavová 3.tr., Paula Benčaťo-
vá 6.tr., Klaudia Rafaelová 6.tr., 
- Henrieta Valová 4.tr., Zlatko Rafael 
šp.tr. - Krásy zimnej prírody
- Lívia Hlavová 3.tr. - Valentínky
- Špec.trieda, Ekologický krúžok
- Lívia Hlavová 3.tr. - Vesmír očami 
detí
- Nikoleta Rafaelová šp.tr. - „Najkrajší 
snehuliak“
- Viktória Šustáková 2.tr. - Moje ak-
várium
- Kristína Vitkovičová 1.tr. - Sviatky 
jari
ŠKD- kolektívna práca
- Paula Benčaťová 6.tr. - Zázrak 
vody
ŠKD, Ekologický krúžok - kolektívna 
práca       

Vyhodnotenie súťaží v šk. roku 2010/2011

Besedy:
Profesionálna orientácia žiakov, 

Svetový deň zdravej výživy, Beseda 
s predsedom MO MS Kozárovce, 2. 
svetová vojna v Kozárovciach - p. 
G. Švolik, Beseda s pracovníkmi 
Červeného kríža, Beseda so špeci-
álnym pedagógom, Beseda o Aus-
trálii, Beseda s poľovníkom

Exkurzie:
Literárno - dejepisná Modra- Tr-

nava, Hvezdáreň Levice, Pošta Ko-
zárovce, Pekáreň Kozárovce, PD 
Kozárovce, Miestna knižnica Kozá-
rovce, Coca–cola Piešťany,

Nitrianske kniežatstvo - Nitra           

To je názov Ekoprojektu, do 
ktorého sa zapojili žiaci z ekolo-
gického krúžku. Okrem separácie 
papiera a plas-
tov sa tentokrát 
zapojili do sepa-
rovaného zberu 
opotrebovaných 
n e f u n k č n ý c h 
batérií akého-
koľvek typu. 
Zber  sa konal  
7. apríla 2011   
v popoludňaj-
ších hodinách 
v obci, ale za-
pojili sa i žiaci 
ZŠ a MŠ počas 
celého mesia-

Baterky na správnom mieste
ca. Všetkým, ktorí sa zapojili do 
projektu, ďakujeme.

              Mgr. Ivana Švoliková, 

Štúrovo
Takmer každý z nás sa za niečím naháňa. Málokto dnes vie v pokoji od-

počívať a relaxovať, a preto sa šiesti učitelia našej školy rozhodli spestriť 
posledné dni školského roka svojim žiakom v rekreačnom komplexe Va-
daš v Štúrove. Deti tu  najviac zaujal toboganový park s piatimi toboganmi 
a zaujímavými názvami ako Anakonda, Žralok, Ťava, Hravý Krokodíl, či 
Dúhový Vodopád. Deň, aj keď  trocha chladnejší, nám ubehol veľmi rýchlo 
a všetci sme sa tešili už na ten nasledujúci, pretože bol posledný v tomto 
školskom roku. A po ňom, ako ináč, zaslúžené dva mesiace prázdnin. 

• Súťaž- Ukáž, čo vieš                    
2. m. - okres: 4.tr.: M. Hlavová, A. 
Briešková, P. Švoliková, H. Valová
• Súťaž v počítačových hrách
3.m. - Martin Furda 9.tr. 
Najúspešnejší jednotlivci v okresných 
kolách športových súťaží:
• Atletika:
Michal  Jamrich  2. m. -  beh na 1000 
m
• Bedminton:
2. m.  Majstrovstvá okresu žiaci: Lu-
káš Bíňovský, Lukáš Betin
2. m.  Majstrovstvá okresu žiačky 

– Kristína Lajdová, Paula Benčaťová
3. m.  Majstrovstvá okresu st. žiaci 
–Jakub  Skačan,  Martin Mráz
• Kolektívne športy:
1. m.  Minifutbal  ml. žiaci  – regionál-
ny turnaj Kalná nad Hronom
2. m. Minifutbal ml. žiaci
3. m. Vybíjaná dievčatá – okresné 
kolo
• Plameň:
okresné kolo
1. m. - chlapci 8.- 9. tr.
1. m.  - ml. chlapci
3. m. -  dievčatá 4., 6., 8., 9., tr.
• Florbal:
okres 
4. m. - ml. žiaci
5. m. - st. žiaci

Aktivity -  besedy, exkurzie a iné
Divadlo:
Ezopove bájky, Cisárove nové 

šaty
Výchovný koncert – hud. skupina 

ABBA, 
Iné:
Vystúpenie sokoliarov, Predajná 

výstavka kníh, Mikulášske popo-
ludnie, Vianočný výchovný koncert, 
Detský karneval, Hľadá sa Superstar, 
Deň matiek, Kozárovský jarmok,

Plavecký výcvik: 3. tr. – Tlmače-
-Lipník, 6. tr.,- Štúrovo

Lyžiarsky výcvik: 7. tr.- Orava
Škola v prírode: I. stupeň ZŠ - 

Počúvadlo

•  Beseda o Austrálii s Petrom Kováčom




 


 



Ekologický krúžok 
Vedúca krúžku: Mgr. I. Švoli-

ková
Krúžok navštevovalo 19 žiakov 

2. stupňa základnej školy. Jeho čin-
nosť bola zameraná na vytvorenie 
pozitívneho vzťahu k životnému 
prostrediu a na ochranu životného 
prostredia. Prierezové témy a ak-
tivity, ktorým sme sa venovali boli 
nasledovné: 

Voda – zaujímavé pokusy s vo-
dou a o vode, čistenie a úprava 

vody, týždeň vody – detský moni-
toring

Ľudia a zvieratá – desatoro 
správania sa k zvieratám, pomoc 
zvieratám, ekohra – adopcia zvie-
rat

Odpady – triedenie odpadu, re-
cyklácia odpadu, ekoprojekt - bater-
ky na správnom mieste

Pôda – pestovanie rastlín, pôdny 
monitoring, liečivé rastliny – dary 
prírody

Výtvarné práce – ekoplagáty, 
kódex správneho chovateľa zvierat, 
práce s odpadom 

(vrchnáčiky), výroba výrobkov na 
jarmok (stromčeky šťastia, lisované 
obrazy, náramky, kvety), práce ku 
Dňu Zeme

Prácu členov krúžku hodnotím 
veľmi pozitívne, boli po celý čas 
aktívni, pozorní, vnímaví k danej 
problematike. Najviac sa im páčili 
pokusy, ekohry a všetky praktické 
činnosti.

Vyhodnotenie požiarnického 
krúžku

Vedúca krúžku: Mgr. Mária Egy-
üdová

       V školskom 
roku 2010/2011 
požiarnický krúžok 
navštevovalo 26 
žiakov. Pracoval 
dvakrát v týždni. Po 
prvýkrát sa zapojil 
do jesennej súťaže, 
ktorá sa uskutočni-
la v Horši. Na trati 
dlhej   asi 2 000 m 
bolo 5 stanovíšť 
– streľba zo vzdu-
chovky, určovanie 
ručných hasiacich 
prístrojov a určova-

Aktivity žiakov v záujmových krúžkoch
nie látok, na ktoré ich môžeme pou-
žiť, šplh po vodorovnom lane, strie-
kanie na terč  a zdravotná príprava. 
Družstvo mladších žiakov získalo 1. 
miesto (E. Benčaťová, P. Benčaťo-
vá,  M Hlavová, H. Valová a M. Tvr-
doň) a dve družstvá starších žiakov 
získali 1. a 2. miesto (J. Skačan, G. 
Benčať, V. Krajči, J. Krajči, L. Dóczy  
-   N. Matušková, A. Kasanová, D. 
Dóczy, D. Kršiak, M. Furda). 

  Počas zimných mesiacov  DPO 
SR vyhlásila i literárnu súťaž pod 
názvom  Ochrana pred požiarmi 
očami detí. Do okresného kola po-
stúpili práce Márie Hlavovej a Lívii 
Hlavovej- I. kat., Pauly a Emy Ben-
čaťovej - II. kat. a Sašky Nyitrayovej 
– III. kat. Z okresného do celoštát-
neho kola postúpili všetky naše 
práce. V ňom boli úspešné dve 
práce. Lívia Hlavová vo svojej ka-
tegórii skončila na 3. mieste,   Ema 
a Paula Benčaťové skončili na 2. 
mieste.

     Úspešní sme boli i  v jarných 
súťažiach. Najskôr sme sa zúčast-
nili obvodnej súťaže Plameň 2011 
v  Tlmačoch, ktorá sa uskutočnila 
pri príležitosti sviatku sv. Floriá-
na, patróna hasičov. V nej chlapci 
skončili na 2. mieste ( J. Skačan, 
, J. Krajči. D. a L. Dóczy, D. Kršiak, 
V Krajči, G. Benčať, S.Švolík, S. 
Demian, M.Benčať ) a dievčatá na 
3.mieste (M. Hlavová, H. Valová, 
I.Majerová, A. Kasanová, K. Matuš-
ková, Z. Turnaiová, E. Benčaťová, 
P. Benčaťová, N. Matušková, K. 
Sitárová).  Dva týždne po obvodnej 
súťaži nasledovala okresná súťaž 
v Kozárovciach. Chlapci skončili 
na 1.mieste, družstvo dievčat na 
3.mieste  a v mladšej kategórii sme 
získali 1. a 3. miesto.

     Po druhýkrát sme sa zapojili 
i do výtvarnej súťaže Iskra - posol 
plameňa.  Do okresného kola po-
stúpili práce žiakov : z I. kat.- M. 
Hlavovej, L. Hlavovej, A. Kacia-
na, V. Látečku, V. Šustákovej, z II. 
kat. – P. Benčaťovej a z  III. kat.- 
N. Kontovej a N. Matuškovej. Do 
celoslovenského kola postúpili 
práce V. Látečku a Lívky Hlavovej 
– I. kat.,  P. Benčaťovej – II. kat. 
a Nikolky Kontovej – III. kat. V ňom 
vo svojej kategórii Nikolka Kontová 
získala 1.miesto.

Činnosť krúžku v tomto školskom 
roku bola pestrejšia a náročnejšia, 

ale chuť a snaha detí uspieť v sú-
ťažiach čo najlepšie bola tou naj-
krajšou odmenou nielen pre vedúcu 
krúžku, ale i samotných mladých 
požiarnikov.

 Touto cestou všetky deti ako 
i vedúca krúžku za pomoc a ocho-
tu ďakujú Silvii Benčaťovej a  Janke 
Poláčikovej.

Krúžok - Netradičné výtvarné 
techniky 

Vedúca krúžku: Mgr. Renáta Har-
madyová

V školskom roku 2010/2011 
v krúžku Netradičné výtvarné tech-
niky  pracovalo 16 žiakov v časo-
vom intervale 2 hod. týždenne. 
Náplňou krúžku bolo rozvíjanie 
osobnosti dieťaťa, a to po výtvarnej 
stránke. Pracovali sme  s deťmi tak, 
aby nadobúdali potrebné zručnosti 
a vedomosti vo výtvarnej oblas-
ti. Deti získavali umelecké cítenie 
a pracovali s rôznymi technikami. 
Kombinovali sme klasické metódy 
spolu s netradičnými.   Deti sa radi 
výtvarne prejavovali buď maľbou, 
kresbou alebo pracovali s papie-
rom, prírodným materiálom, plaste-
línou, kamienkami a rôznym struko-
vým materiálom.

Najobľúbenejšou technikou sa 
stala servítková, kde deti vytvorili 
obrázkové doštičky, a ďalej ma-
ľované kamienky. Krúžkom sme  
podporili jarmok v Kozárovciach, 
robili sme výzdobu v triedach podľa 
ročných období. Pripravovali sme 
aj malé darčeky na zápis pre budú-
cich prváčikov. Obsah krúžku pozi-
tívne ovplyvňoval  výtvarné súťaže, 
do ktorých sa deti radi  prihlasovali 
napr. Veľkonočné vajíčko, Príroda 
očami detí, Krásy zimnej prírody, 
Vesmír očami detí,  Európa v ško-
le, Vianoce očami detí, Slovensko 
moje.

Všetky deti sa tešili zo svojich 
prác a zároveň  boli hrdé na svoje 
práce , ktoré mali  vystavené vo 
svojej triede, aj v škole. Deti, pa-
ni učiteľka  kladne a so záujmom 
zhodnotili krúžok.

Krúžok Zdravá telesná výchova
Vedúca krúžku: Mgr. Kornélia 

Kmeťová
Žiaci navštevovali krúžok pravi-

delne týždenne dve hodiny. Akti-
vity boli zamerané na to, aby žiaci 
vedeli, čo je dobré a správne pre 
ich zdravý vývin, ako sa majú stra-
vovať, čomu sa majú vyhýbať, ako 
zdravo žiť, aby neubližovali sebe 
a ostatným. Používali sa Fit lopty a 
iné  športové náčinie. Na hodinách  
sme uprednostňovali hry. Žiaci s ra-
dosťou navštevovali tento krúžok.

Volejbalový krúžok
Vedúca krúžku: Mgr. Kornélia 

Kmeťová
Žiaci sa stretávali pravidelne. Di-

daktické  hry sa  zábavnou formou 
sa využívali na zdokonaľovanie vo-
lejbalu pre žiakov 9. ročníka. Deti 
musíme viesť k zdravému spôsobu 

života a správne využívať voľný 
čas. Práve preto sa musíme viac 
zaujímať aj o to, ako a s kým trá-
via naši žiaci voľný čas. Žiaci sa 
zúčastnili aj na okresnej súťaži vo 
volejbale, kde sa celkovo umiestnili 
na  štvrtom mieste.

Krúžok výpočtovej techniky
Vedúca krúžku: Bc. Martina Ba-

lážiková
Záujmový krúžok navštevovalo 

spolu 18 žiakov zo 6. – 9. ročníka. 
Stretávali sme sa každý utorok po-
obede v učebni výpočtovej techni-
ky. Mladší žiaci si osvojili základy 
kresliaceho programu „Skicár“, kde 
vytvorili veľmi pekné obrázky, ďalej 
sa žiaci učili základy práce s textom 
v textovom editore Microsoft Word 
– písanie a uloženie textu, formát 

písma, vloženie obrázku a tabuľky 
do textu a iné. Po ich zvládnutí si 
svoje vedomosti precvičovali a zdo-
konaľovali v konkrétnych zadaných 
úlohách na prácu s textom, napr. 
vytvorenie pozvánky, životopisu 
a pod. Tiež si osvojili tvorbu jed-
noduchých tabuliek v tabuľkovom 
editore Microsoft Excel a pracovali 
aj s programom na tvorbu prezen-
tácií Power Point – naučili sa tvoriť 
jednotlivé snímky a potom vytvorili  
zaujímavé prezentácie k rôznym 
témam. 

Žiaci tiež pracovali s Internetom 
a pomocou vyhľadávača Google sa 
naučili nájsť si potrebné informácie, 
ktoré ich zaujímali, ako aj informá-
cie na tvorbu referátov a projektov 
potrebných na vyučovanie. Ďalej sa 
tiež oboznámili s webovou stránkou 
projektu Infovek, kde mohli nájsť 
tiež zaujímavé podnety na vzdelá-
vanie, rôzne súťaže a materiály.

Žiaci sa na krúžku najradšej ve-
novali počítačovým hrám, predo-
všetkým hre Counter Strike, preto 
sme sa so 6 žiakmi z krúžku v januá-
ri zúčastnili aj súťaže v počítačo-
vých hrách v CVČ v Leviciach, kde 
žiak 9. ročníka Martin Furda získal 
3. miesto.

Krúžok Šikovné ruky 
Vedúca krúžku: Mgr. Mária Hla-

vová
V krúžku Šikovné ruky pracovalo 

12 žiakov, ktorí boli veľmi usilovní 
a dosiahli pekné úspechy. Žiaci sa 
na krúžku zapájali do viacerých 

(Pokračovanie na 14 str.)
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V utorok, 10. mája 2011 sme si v našej 
ZŠ z chuti zašportovali. Prečo? Pretože 
práve na tento deň pripadol svetový deň 
– pohybom ku zdraviu. Deň sme mali roz-
delený na dve časti. Tú prvú by deti naj-
radšej vynechali, pretože sme sa učili, ale 
na športovú časť dňa sa veľmi tešili. Deti 
boli rozdelené do družstiev – v každom boli 
žiaci od 1. až po 4. ročník a po celom are-
áli školy pri jednotlivých stanovištiach plnili 
rôzne zaujímavé úlohy. A hoci sme kaž-
dému družstvu merali čas, zvíťazili všetci, 
ktorí urobili niečo pre svoje zdravie. Aj žiaci 
druhého stupňa  absolvovali svoj „beh zdra-
via“ v blízkosti školy a súťažili medzi sebou 
ako triedy i ako jednotlivci. Podľa namera-
ného času sa umiestnili nasledovne:

Súťaž medzi triedami:
Chlapci: 
1. miesto – 8. trieda
2. miesto – 9. trieda
3. miesto – 7. trieda
Dievčatá: 
1. miesto – 9. trieda
2. miesto – 6. trieda
3. miesto – 7. trieda
Súťaž jednotlivcov:
Chlapci: 
1. miesto – Michal Jamrich, 9. roč.
2. miesto – Jakub Skačan, 8. roč.
3. miesto – Viktor Krajči, 8. roč.
Dievčatá: 
1. miesto – Klaudia Ostrožlíková, 8. roč.
2. miesto – Miroslava Ižoldová, 9. 
roč.
3. miesto – Nikoleta Kontová, 8. 
roč.

POHYBOM KU ZDRAVIU

(Dokončenie z 13. str.)
výtvarných súťaží, snažili sa  skráš-
liť vestibul našej školy a malými 
darčekmi vyrobenými vlastnými 
rúčkami prekvapili určite svojich 
rodičov, starých rodičov, či kama-
rátov. Z našich úspechov by som 
spomenula výtvarné súťaže, ktoré 
boli v centre voľného času v Levi-
ciach a ocenené práce mali žiačky 
Kristínka Vitkovičová, žiačka 1. roč. 
– Veľkonočné vajíčko, Viktória Šus-
táková žiačka 2.roč – Zimná kraji-
na, Moja dedina, Moje akvárium. 
Žiačka Lívia Hlavová z 3. roč. mala 
ocenené práce v centre voľného 
času – Valentínsky pozdrav, Moja 
rodina, tiež získala 3. miesto v sú-
ťaži Vesmír očami detí v okresnom 
kole a 1. miesto v súťaži Iskra posol 
plameňa, tieto práce postúpili do 
celoslovenského kola.  Zapojili sme 
sa aj do súťaží: Najkrajší snehuliak, 
Vianoce očami detí, Európa v ško-
le, Slovensko moje. Pripravili sme 
aj malé darčeky na zápis pre budú-
cich prváčikov. Všetky deti sa tešili 
z úspechov a zároveň  boli hrdé na 
svoje práce , ktoré mali vystavené 
vo vestibule školy. Krúžok môžem 
zhodnotiť pozitívne a dúfam, že aj 

Aktivity žiakov 
v záujmových krúžkoch

všetci žiaci, ktorí ho navštevovali.
Minifutbalový krúžok

Vedúci krúžku: Mgr. Jozef Majer
Stretávali sme sa každý utorok 

2 hodiny. Krúžok navštevovalo 22 
žiakov. Starší žiaci sa zdokonaľovali 
v hre a mladší sa učili základné čin-
nosti futbalu. Mali sme aj dva školské 
turnaje medzi triedami a to druhého, aj 
prvého stupňa. Vianočný a koncoroč-
ný. Boli sme aj na súťažiach v mini-
futbale aj vo veľkom futbale. Najlepšie 
obstáli mladší žiaci, ktorí skončili na 1. 
mieste v Kalnej nad Hronom. Aktivitu 
a zapájenie sa do činností na krúžku 
hodnotím veľmi dobre.

Florbalový krúžok
Vedúci krúžku: Mgr. Jozef Majer
Krúžok pracoval každý štvrtok po 

2 hodiny. Navštevovalo ho 18 žiakov. 
Žiaci už ovládali techniku aj pravidlá, 
tak sa len zdokonaľovali a pripravo-
vali na obvodné kolo. Žiaci postúpili 
na okresné kolo a tam skončili na 4. 
mieste. Dievčatá na okresné kolo 
nepostúpili a v skupine skončili na 
2. mieste. Konal sa aj novoročný 
turnaj medzi triedami. Môžem skon-
štatovať, že florbal sa veľmi zapáčil 
každému žiakovi a tak aj na krúžku 
pracovali svedomito. 

Žiaci sa tešia na prázdniny. Po-
sledný deň si odnesú ľahučko v ru-
kách plody svojej práce – známky. 
Učitelia v hektických dňoch viac 
administratívnych ako výchovných 
prác chcú postíhať, i dôstojnú 
rozlúčku so svojimi žiakmi dobre 
pripraviť. Treba dať všetko do po-
riadku – zničené školské potreby, 
učebnice, triedu.

Žiaci  sa čím viac pripútavajú 
sedením za počítačom, menej si 
všímajú odhodený papier na zemi, 
či kvety, ktoré ak tety upratovačky 
nepolejú – uschnú. „Však čo by 
potom robili ony“ – to je častá od-
poveď žiakov, keď sú upozornení, 
že odpadky patria do koša a nie na 
zem. Vytráca sa úcta nielen k star-
ším, ale i vzájomná tolerancia. Ne-
stačí si ju pripomínať len v dni, keď 
nás na to upozorní kalendár.

Dnešná demokracia, rovnopráv-
nosť, minula už svoje hranice únos-
nosti. Žiakom sa zdá, že pokyn ku 
skrášľovaniu si okolia životného 
priestoru je ich zneužívaním. Veď 
oni si nemôžu zašpiniť botasky! 
Ešteže sú aj výnimky, ktoré zachrá-
nia situáciu. Je to vo výchove, ale 
i v životnom trende. Kde sa stráca 

tzv. dievčenská hrdosť, keď chla-
pec musel splniť správne kritériá, 
aby očaril? Dnes sa veľakrát stáva, 
že chlapec začne fajčiť, lebo fajčí 
jeho priateľka. Nastupuje éra  mo-
derného boomu, kde mladí chcú 
hneď všetko. Veľa dostávať, ale 
málo dávať. Vzďaľujú sa spoluna-
žívaniu s prírodou, turistickým vy-
chádzkam, poznávaniu krásy, zbie-
raniu liečivých rastlín.  Voľakedy sa 
žiaci  na brigády  tešili, pomohli, 
vracali sa nabití pozitívnou ener-
giou. Nebolo treba ich donucovať, 
aby zjedli obed v jedálni. Nie je to 
však v jedálni ZŠ s MŠ v Kozárov-
ciach. Tety kuchárky by si zaslúžili 
„zlatú varešku!“ Pestrý výber jedál, 
a najmä polievky sú veľmi chut-
né. Akoby tety kuchárky dokázali 
čarovať. Raz  je zelená, inokedy 
červená, biela, vždy však chutí ex-
celentne! Mäsko, ktoré máme tak 
radi, je bez kúska masti. Ďakujeme 
pani kuchárky za vašu prácu. Ďa-
kujeme všetkým – upratovačkám, 
školníkovi, všetkým pracovníkom 
i kuričovi za ich snahu vytvárať 
správny zdravý životný štýl, ktorý 
nás dennodenne obklopuje už pri 
vchádzaní do areálu školy.

Ďakujeme vedeniu školy, pá-
novi starostovi, i dekanovi, ktorí 
vytvárajú podmienky pre kultúrne 
a duchovné prežívanie. Vďaka pat-
rí i obyvateľom obce, ktorí svojimi 
záhradkami a upravenými chodník-
mi spríjemňujú okoloidúcim radosť 
z pohľadu na túto krásu. Ďakujeme 
vám za to, že keď sa opäť vrátime 
do týchto priestorov, nájdeme ich 
voňať čistotou.

Z kuchyne zacítime tú známu 
vôňu dobrých jedál, je to dobrý 
pokyn k tomu, aby sme i my svo-
jou prácou dokázali, že je radosť 
pracovať tam, kde si ruka v ruke 
podáva štafetu – kde víťazom je 
spolupráca.          

 -zk-

Školský rok sa končí, ale 
nie pre všetkých...

Spoza školskej brány
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Odber krvi

Z kroniky obce  
O com rokovala obecná rada v roku1939

Pre štúdium dejín našej obce 
v 20. storočí sú okrem kroník dôle-
žité údaje zapísané v zápisniciach 
obecného zastupiteľstva a obec-
nej rady v Kozárovciach. Tieto 
obsahujú predovšetkým strohé 
úradné záznamy. Poskytujú nám 
dôležité informácie o problémoch 
Kozároviec, o ktorých museli roz-
hodovať predstavitelia obce. Zá-
pisnice obecného zastupiteľstva 
a aj obecnej rady v Kozárovciach 
sú uložené v pobočke Štátneho 
archívu Nitra v Leviciach. 

Spoločne sa pozrime, čím sa 
zaoberala obecná rada v roku 
1939.  Vtedy bol starostom obce 
Viktor Hudec, v zápisniciach 
z tohto roku figurujú ako ďalší čle-
novia obecnej rady Gašpar Ižold, 
Pavel Krajči, Ján Kúkel, Jozef 
Šusták, a Filip Žembery. Notárom 
bol Gustáv Kontra. Prvá zápis-
nica je z 15. mája. V ten deň sa 

Obecná rada s tým nesúhlasila 
a požiadala povoliť štyri dobytčie 
trhy a rovnaký počet výkladných 
trhov. Dobytčie trhy sa mali ko-
nať tretí pondelok v mesiacoch 
marec, máj, september a novem-
ber a výkladné vždy tretí utorok 
v rovnakých mesiacoch. Nakoniec 
krajinský úrad v Bratislave povolil 
6. decembra 1939 konať len tri do-
bytčie a 3 výkladové trhy na skú-
šobnú dobu dvoch rokov. Obecná 
rada riešila aj problém umiestne-
nia poštového úradu, ktorý sa mal 
v obci zriadiť. Prenajala si na to 
prednú miestnosť domu, ktorý mal 
číslo 49 a patril obyvateľovi Sväté-
ho Beňadika Júliusovi Wertheime-
rovi. Cena prenájmu mala byť 100 
vtedajších Korún slovenských (Ks) 
na mesiac. Prenájom platil už od 
1. augusta. Majiteľ domu bol záro-
veň požiadaný o výmenu drevenej 
dlážky, ktorá bola poškodená. Dňa 

prejednávali záverečné účty obce 
za rok 1938. A žiadosť o zníženie 
platby za poľovné právo v cho-
tári Kozároviec. Vtedy bol jeho 
nájomca Alexander Katza a spol. 
zo Svätého Beňadika (dnešného 
Hronského Beňadika). Obecná 
rada odsúhlasila toto zníženie 
o 20 až 25 percent, nakoľko sme 
sa stali pohraničnou obcou a toto 
právo sa nedalo uplatniť v plnom 
rozsahu. Ďalšie zasadnutie obec-
nej rady sa konalo 15. augusta, 
keď sa schvaľoval len rozpočet 
obce a štátnej ľudovej školy. Dňa 
28. októbra obecná rada riešila 
problém jarmočného práva. Obec 
pôvodne žiadala vtedajší krajin-
ský úrad v Bratislave o možnosť 
konať šesťkrát do roka trhy do-
bytčie a šesťkrát tzv. výkladné (s 
tovarom dennej potreby). Krajin-
ský úrad plánoval udeliť povolenie 
konať tieto trhy iba trikrát do roka. 

Vinohradnícky spolok Kozárovce 
pri príležitosti sviatku sv. Urbana 
usporiadal na Pustej Hore nultý roč-
ník Otvorenia pivníc pre verejnosť. 
Počasie vinohradníkom neprialo 
a preto sa svätá omša pri tejto príle-
žitosti konala v kostole, a nie v Ka-
plnke sv. Urbana na Pustej hore, 
ako už bývalo zvykom.  Po boho-
službe sa verejnosť mohla presunúť 
do priestorov pustohorských pivníc. 
Krátkym úvodným slovom predse-
da spolku privítal všetkých hostí a 
prítomní sa mohli pohostiť gulášom, 
ktorý členovia spolku pri tejto príle-
žitosti pripravili. Spev a dobrú nála-
du na nádvorie pivnice patriacej PD 
Kozárovce, ktorá bola hlavným de-
jiskom osláv, priniesla mužská spe-
vácka skupina Matičiar. Návštevníci 
si mohli prezrieť miestne pivnice, 
ktoré boli otvorené, a ochutnať víno 

22. decembra sa riešil na zasad-
nutý obecnej rady tržný poriadok 
a aj elektrifikácia obce. Elektrická 
sieť pre osvetlenie bola v obci vy-
budovaná v rokoch 1931 a 1932. 
V roku 1939 požiadalo 115 uchá-
dzačov o zavedenie elektrických 
prípojok k osvetleniu. Obec sa 
rozhodla prostredníctvom pôžič-
ky hradiť pripojenie po hodiny na 
vlastné náklady pre všetkých. Dô-
vodom bola aj skutočnosť, že oby-
vatelia aj tak už platili obecnú pri-
rážku za predchádzajúcu pôžičku. 
Celkové náklady mali dosahovať 
sumu 27 000 Ks. Pripojenie mali 
spraviť Stredoslovenské elektrár-
ne v Banskej Bystrici.

Peter Ivanič

Zdroj: Štátny archív Nitra, po-
bočka Levice, fond obec Kozárov-
ce, Zápisnice obecnej rady 1925-
1939

tunajších pes-
tovateľov. 

Č l e n o v i a 
Vinohradníc-
keho spolku 
veria, že tým-
to podujatím 
položili základ 
tradície otvo-
renia pivníc, 
ktorá bude po-
zitívne vplývať 
na zvyšova-
nie kvality pri 
výrobe vína 
v kozárovskej 
oblasti naj-
mä tým, že sa otvára priestor na 
vzájomné porovnávanie výsledkov 
celoročného snaženia a poctivej vi-
nohradníckej práce. Je to možnosť 
ako priblížiť vinohradnícke umenie 

všetkým, ktorí majú záujem do-
zvedieť sa o víne a vinohradníctve 
viac, preto Vinohradnícky spolok 
dúfa, že bude mať možnosť pokra-
čovať v začatej tradícií.         Š.G.

V našej obci  sa opäť usku-
toční výjazdový odber krvi. 
Okrem našich pravidelných 
darcov sa očakávajú i darcovia 
z okolia a samozrejme aj prvo-
darcovia, ktorí sa pridajú k tejto 
zmysluplnej činnosti. V marci 
sa na výjazdovom odbere zú-
častnilo 22 darcov, bude ich 
tentoraz ešte viac?

Odber krvi sa uskutoční v 
utorok,  13. septembra, v čase 
od 8.00 do 11.00 v priestoroch 
obecného úradu. Všetci darco-
via sú vítaní.

Nultý ročník zaväzuje

Stretnutie po 30 rokoch

ˇ




 


 



Ako sme hlasovali

Zatiaľ bez pokuty

Družstvo mužov DHZ Kozárovce 
sa 25. júna  zúčastnilo krajského 
kola súťaží DHZ v Tekovských Luža-
noch. Poďme, ale pekne po poriad-
ku, čo tejto účasti predchádzalo. Po 
generačnej výmene, ktorá nastala po 
neúspechu vo forme druhého miesta 
a tým nepostúpením na krajské kolo, 
čím sa prerušila séria postupov  od 
roku 1990 v minulom postupovom 
ročníku, sa začalo formovať nové 
družstvo mužov, z kádra dorasten-
cov doplnené staršími členmi DHZ. 
Toto družstvo sa zúčastnilo obvod-
nej súťaže 21. mája v Bátovciach, 
kde po neistom  výkone obsadilo 3. 
miesto. Získalo tým možnosť účasti 
na okresnom kole. Toto okresné kolo 
bolo naplánované na 12.júna vo Veľ-
kých Ludinciach. Tu už išlo ako sa 
hovorí do tuhého, s vedomím, že sa 
rozhodne medzi družstvami Novej 
Dediny, Hontianskej Vrbice a Ko-
zároviec. Nakoniec si víťazstvom 
okresného kola vybojovalo účasť na 
krajskom kole naše družstvo v strhu-
júcom závere s  tesným odstupom 8 
stotín pred DHZ H. Vrbica a DHZ 
N. Dedina, ktorá skončila na treťom 
mieste.

Dva týždne ubehli ako voda 
a bola tu sobota 25.júna, deň kedy 
sa konalo v Tekovských Lužanoch 
krajské kolo súťaží DHZ. Po pre-
zentácii o ôsmej hodine, nasledoval 
slávnostný nástup, po ktorom sa 
už mohli naplno rozbehnúť ,,súbo-
je“ v jednotlivých kategóriách. Muži 
a ženy štafeta 8 x 50m a dorastenci 
a dorastenky požiarny útok. Absol-
vovaním dvoch pokusov všetkými 
družstvami sa disciplíny vymenili. 

Prvý pokus štafety nášho družstva 
bol tzv. na istotu a čas 77,32 s nás 
zaradil na priebežné 4. miesto. Po 
porade pred druhým pokusom a vy-
jasnenia si faktov z prvého pokusu, 
akým chybám  je potrebné sa vy-
hnúť, sa poradie zmenilo a my sme 
nastupovali na disciplínu požiarny 

útok z druhého miesta. Čas 
druhého pokusu bol 74,67 s, 
čo bola strata 2,8 s na prvé 
Topoľčianky. Zaintereso-
vaný by si možno povedal, 
že pri štandardnom výkone 
Topoľčianok je rozhodnuté. 
Ale stalo sa to, čo nikto ne-
čakal, favorit zaváhal a v pr-
vom pokuse dosiahol po 
problémoch s motorom čas 
na požiarnom útoku 21,35 
s. Naše družstvo dosiahlo 
v prvom pokuse požiarneho 
útoku čas 18,58 s a znížilo 
stratu na vedúce Topoľčian-
ky na 3 stotiny. Bolo teda jasné, že 
o všetkom rozhodne druhé kolo. 
S vedomím, že ak chceme niečo 
dokázať,  teda postúpiť na Majstrov-
stvá republiky, musíme do druhého 
pokusu dať všetko a dosiahnuť čas 
okolo 16,50 s. Zlyhaním časomiery 
sa nám podarilo odštartovať  až na 
tretí raz, čo nás trochu ,,rozhodilo“ 
a po menších problémoch na sacej 
strane sa nám čas prvého pokusu 
nepodarilo zlepšiť. Favorit nezavá-
hal, prekvapenie sa  nekonalo. V zá-
vere nás ešte predbehlo družstvo 
DHZ Malý Lapáš, ktoré dosiahlo 
čas 16,80 s, ktorým nás odsunulo 
na tretie miesto v celkovom poradí 
o 1,37 s. 

Konečné poradie: 1. miesto DHZ 
Topoľčianky (štafeta 71,87 s, po-
žiarny útok 16,49 s), 2. miesto DHZ 
Malý Lapáš(štafeta 75,08 s, požiar-
ny útok 16,80 s), 3. miesto DHZ Ko-
zárovce (štafeta 74,67 s, požiarny 
útok 18,58 s)

                                                         
                           

Často rozhodujú stotinky

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa opäť hovorilo 
o znečisťovaní verejného priestranstva obce. Tento staronový problém 
rieši už v minulosti prijaté verejnozáväzné opatrenie, ktoré vymedzuje aj 
sankcie za jeho nedodržiavanie. Poslanci sa rozhodli znovu pripomenúť 
jeho znenie a vyzvať občanov na odstránenie rôznych materiálov z verej-
ných priestranstiev reláciou na infokanál a do obecného rozhlasu.

Verejné priestranstvá treba očistiť do nedele 18. septembra. Od 38.týž-
dňa sa budú konať kontroly, ktoré zdokumentujú skladovanie na verejnom 
priestranstve, na základe čoho budú uložené pokuty v zmysle spomína-
ného nariadenie.

V minulom čísle Kozárovských 
novín sme uverejnili dve ankety. 
Prvá bola vyhlásená na zákla-
de mnohých námietok občanov 
na zmenu športového televízne-
ho programu v káblovej televízii. 
Cieľom ankety bolo zistiť, ktorý  z 
dvoch programov Novašport alebo 
Eurošport chce väčšina divákov. 
Prekvapením bol veľmi malý počet 
hlasujúcich. Na anketu odpovedalo 
len 27 občanov, z toho 24 hlasov 
dostal Eurošport a 3  hlasy Nova-
šport.

Rovnako malý ohlas mala anketa 
o možnosti pomenovať v našej obci 
ulice oficiálnymi názvami. Na anke-
tu zareagovalo 22 občanov, z toho 
za zavedenie názvov ulíc boli štyria 
a 22 hlasov bolo proti zavedeniu 
označovania ulíc názvami.

Obec Kozárovce v spolupráci 
s neziskovou organizáciou Služby 
Božieho milosrdenstva sa aktívne 
zapojila do európskeho programu 
potravinovej pomoci pre obzvlášť 
zraniteľné osoby. Cieľom programu 
je pomôcť osobám v núdzi tým, že 
im budú bezplatne poskytnuté potra-
viny, a to v maximálnom množstve 
20 kg pšeničnej múky a 20 kg bez-
vaječných cestovín ( slovenská ryža, 
kolienka, špirály).

O potravinovú pomoc mohli po-
žiadať:

- fyzické osoby, ktoré sú pobera-
teľmi dávky v hmotnej núdzi a prí-
spevkov k dávke,

- osoby na hranici životného mini-
ma,

- poberatelia starobného, predčas-
ného alebo invalidného dôchodku, 
ktorého výška nepresahuje 305 €,

- osoby, ktoré majú zverené dieťa 
do náhradnej rodinnej starostlivosti.

Občania s trvalým pobytom v ob-
ci, ktorí  sa preukázali potvrdeniami, 
že sú  poberatelia dávok hmotnej 
núdzi, alebo dôchodcovia sa prihlá-
sili v mesiaci júl 2011 na obecnom 

Potravinová pomoc (PP)
úrade v Kozárovciach a boli zara-
dení do zoznamu o potravinové ba-
líčky.

Občania  ktorým je táto potravi-
nová pomoc určená, sú povinní pri 
preberaní potravín sa preukázať 
platným občianskym preukazom 
a konkrétnym potvrdením. Potvr-
denie z  ÚPSVaR, že ste v hmotnej 
núdzi alebo na hranici životného mi-
nima. Dôchodcovia musia priniesť 
rozhodnutie Sociálnej poisťovne 
o výške dôchodku, platné na rok 
2011. V prípade, že máte zverené 

do starostlivosti dieťa, je potrebné 
priniesť k nahliadnutiu rozhodnutia 
súdu.

Občania, ktorí si nemôžu osobne 
prevziať  PP môžu zastúpiť aj rodin-
ný príslušníci, susedia,  ktorí sa preu-
kážu  svojím občianskym preukazom 
a potvrdením.

Konkrétne miesto a čas výdaja 
potravín bude vopred oznámené 
prostredníctvom obecného rozhla-
su, informačnej tabule a oznamom 
v poštovej schránke.

 KSP a ASPK  Kozárovce

V závere by som chcel poďakovať 
z pozície veliteľa DHZ Kozárovce, 
ako i člena Okresného výboru DPO 
v Leviciach, trénerovi a všetkým čle-
nom družstva za vzornú reprezentá-
ciu obce Kozárovce, ako aj okresu 
Levice na Krajskom kole súťaže 
DHZ a zároveň popriať veľa osob-
ných a športových úspechov v ha-

sičskom športe.
Družstvo mužov DHZ Kozárov-

ce súťažilo v zložení: Tréner Ján 
Majer, členovia Ján Majer ml., Jo-
zef Matuška, Patrik Tvrdoň, Peter 
Fabian, Peter Majer ml., Miroslav 
Širuček, Tomáš Novaček, František 
Holečka, Marián Együd, Matúš Ben-
čať, Peter Majer.                P.M.

                                                    

Ako sa darilo našim hasičom  v júli a auguste? Túto otázku sme polo-
žili veliteľovi DHZ Petrovi Majerovi. Dosiahnuté bodovania, s ktorými nás 
oboznámil  dokazujú, že nezaháľajú a bojujú o každý bod.
16.7. O pohár starostu obce Dolný Pial. Družstvo mužov 1. miesto
23.7. O pohár starostu obce Trnavá Hora. Družstvo mužov 5. miesto
30.7. O pohár starostu obce Lučatín. Družstvo mužov 3. miesto
6.8. O pohár starostu obce Vlkanová. Po smole v obidvoch pokusoch v   
požiarnom útoku Diplom za účasť 
13.8. O pohár starostu obce Spišské Bystré. Družstvo mužov nad 35 rokov. 
2. miesto.
14.8. O pohár starostu obce Brehy. Družstvo mužov nad 35 rokov. 2. 
miesto. Družstvo mužov 9. miesto v silnej konkurencii 19 družstiev

Bojujú o každý bod
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(Dokončenie z 1. str.)
• Je to po prvýkrát, že sme sa 

dostali v súťaži tak vysoko?
D. M: Nie, nie. Kozárovce túto 

súťaž už hrali myslím pred  niečo 
vyše 20 rokmi. Vtedy to bola ešte I.B 
trieda, dnes V. liga. Mali sme vtedy 
viac cudzích hráčov, ktorí postupne 
poodchádzali. My sme mali málo do-
mácich hráčov, ktorí by ich nahradili  
a tak sme vypadli do okresnej súťa-
že a tam sme hrali vyše 20 rokov.

M.Ď:   Dva a pol roka sa snažíme 
vytvárať lepšie  podmienky pre 
hráčov a pre zlepšenie areálu te-
lovýchovnej jednoty. Pripravila sa 
tréningová plocha, po 
dva roky sa robila rekul-
tivácia  hracej plochy, 
pribudli nové lavičky, 
pribudol prístrešok pre 
občerstvenie divákov,  
pribudla klubovňa pre 
hráčov a funkcionárov, 
svetelná tabuľa, ochran-
né siete za oboma brán-
kami, polovica  ihriska je 
odvodnená do šachty, 
bola urobená kompletná  
poloautomatická závla-
ha ihriska. Takže môže-
me povedať, že sa za 
posledné dva roky spravilo pomerne 
veľa. Za čo samozrejme sme veľmi 
vďační sponzorom a sympatizan-

tom mužstva a samozrejme veľkým 
prínosom je podpora obce, ktorá 
je našim hlavným sponzorom.  Sa-
mozrejme ide aj o podporu mládež-
níckeho  futbalu, teda aj žiakov, aj  
dorastencov, nielen o prvé mužstvo. 
V podstate finančné príspevky sú 
viac menej  určené na údržbu areá-
lu, teda pre všetkých.

• V minulosti sme písali o slabej 
tréningovej disciplíne našich hrá-
čov, hovorilo sa, že treba vzbudiť 
v nich väčšiu chuť dobre sa pri-
pravovať na zápasy. Zmenilo sa 
to v tomto smere, vzhľadom na 
zlepšujúce sa prostredie a pod-

mienky okolo futbalu?
D.M: No to sa neporovnateľne 

zlepšilo. Kedysi tu trénovali  traja 

Rozhovor na aktuálnu tému
Kozárovskí futbalisti hrajú v piatej lige

– štyria  hráči, teraz je to desať-dva-
násť hráčov. Tréningy sú trikrát do 
týždňa. Chuť hrať a vyhrávať tu je. 

Treba pochváliť aj trénerov. 
Za žiakov Jozefa Majera 
a Vladimíra Skačana, za 
dorast Miloša Benčaťa a za 
áčko Richarda Demiana, 
ktorí na tom všetkom majú 
svoj podiel.

• Ďalšia kapitola pri 
futbale sú diváci a fa-
núšikovia. Majú naše 
družstvá motivujúcich a 

priaznivých divákov???
D.M: Určite že áno. Chodia s nami 

aj von a povzbudzujú našich hráčov.

M.Ď:  Aj  v Želiezovciach ich bolo 
okolo 30 na tribúne. Nechýbali ani 
v Nesvadoch. Čo treba ešte povedať, 
že sme boli ako nováčikovia súťaže  
upozorňovaní na  možné problémy  
s atmosférou na futbalovom ihrisku 
alebo aj na hracej ploche. Po prvých 
zápasoch sa potvrdilo, že hráči sú 
vyspelejší ako v okresnej súťaži, boli 
to kultivované zápasy.  V  Nesva-

doch bolo vytvorené naozaj solídne 
prostredie pre oba celky.

Čaká nás však  ešte tvrdá práca 
prispôsobiť sa podmienkam vyššej 
súťaže. Ešte nám možno chý-
ba psychická odolnosť hráčov na 
podmienky tejto súťaže, rýchlosť 
spracovávania lopty, štart na loptu  
a pod.  Ale to všetko určite príde.

• Čaká nás teda prvý majstrov-
ský zápas na domácej pôde. Vy-
hráme? 

 Určite!!!
        M. Nemčeková

• Foto: L. Mereš.

Memoriál Daniela Ďuroviča, ktorého 3. ročník sa konal 16. júla, má 
už svoju tradíciu a čoraz vačšiu priazeň divákov. Tento rok sa pridalo 
aj krásne počasie a kvalitné futbalové tímy, ktoré pritiahli na podu-
jatie priaznivcov ozajstného majstrovstva na trávniku. O prvenstvo 
bojovali okrem domáceho družstva, futbalisti Levíc, Vrábel a Kalnej 
nad Hronom.

Jozef Pavlík z Levíc, titul najlepší 
brankár získal Oskar Straka z Vrá-
bel a za najlepšieho strelca vyhlá-
sili Attilu Hegedűsa z Kalnej nad 
Hronom.

Tak ako prialo počasie spomí-
nanému memoriálu, tak neprialo 
turnaju dorastencov, ktorý sa ko-
nal 23. júla. Pršalo, ochladilo sa, 
ale našťastie bojová chuť hrať 
a vyhrávať sa z ihriska nevytratila. 
V turnaji sa stretli družstvá Kozá-
roviec, Rybníka a Tlmáč.

V prvom zápase prehralo druž-
stvo domácich s Rybníkom. Za 
Kozárovce dal gól Ďurina a za 
Rybník Boháč, Slabý a Herc. 
V druhom zápase sa družstvu 

3. ROČNÍK Memoriálu Daniela Ďuroviča

V prvom zápase Kozárovce pre-
hrali s družstvom Vrábel 0:3 (Urda, 
Hamar, Prekop). V druhom zápase 
turnaja sa stretli Levice a Kalná 
nad Hronom 1:0 (Pavlík). O tretie 
miesto bojovali Kozárovce a Kal-
ná nad Hronom. Rozhodol jediný 
gól Hegedűsa a domáci sa museli 
uspokojiť s poslednou priečkou, 
i keď podali veľmi dobrý výkon.

Najviac pozornosti si zaslúžene 
získal finálový zápas Vráble – Le-
vice. Napriek tomu, že Levice mali 
silnú podporu svojich skalných fa-
núšikov, šťastie prialo favoritom 
z Vrábel. Jediný gól do levickej brá-
ny dostal Hambálek.

Najlepším hráčom turnaja sa stal 

Rybníka podarilo do bránky sú-
perov z Tlmáč dať iba jeden gól 
(Ižold), ale súper strelil  o gól viac 
(Lacko, Rafael P.).

V treťom zápase sa stretli hrá-
či Kozároviec z hráčmi Tlmáč. Za 
domácich sa strelecky presadili 
Žembery a Ďurina,  ale úspešnejší 
boli hráči Tlmáč (Rafael J., Rafael 

J., Lacko), ktorí tak vybojovali aj 
celkové víťazstvo v turnaji.

Za najlepšieho hráča turnaja 
vyhlásili usporiadatelia Juraja Ďu-
rinu z Kozároviec, za najlepšieho 
hráča Patrika Lacku z Tlmáč a za 
najlepšieho brankára Michala Ba-
galu z Rybníka.                

              M.N.                           

• Foto: L. Mereš.

• Foto: L. Mereš.


