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Slovo na úvod
Od vydania ostatného čísla
našich novín uplynulo takmer
päť mesiacov. Počas nich sa
v živote každého z nás udialo veľa, rovnako aj v spoločenskom živote našej obce.
Mnohé udalosti sme prežívali
spoločne v menších, či väčších spoločenstvách. Spomeňme aspoň uvítanie najmladších občanov obce, prvé sväté prijímanie o niečo
starších, rozlúčka so školou
už bývalých deviatakov, Memoriál Ing. Daniela Ďuroviča,
Kozárovský jarmok a takto by
sme mohli menovať ešte ďalšie najmä z pestrého programu aktivít pastoračného centra. Bližšie sa však o nich,
ale aj o ďalších dozviete na
stránkach najnovších Kozárovských novín.
Už počas uzávierky tohto
čísla sa diali zaujímavé veci. Naša Konopa tento víkend
vystúpi na medzinárodnom
folklórnom festivale v Beltinci
(Slovinsko) Držíme im palce.
Dúfame, že sa v budúcom
čísle podelia s nami o svoje
dojmy zo spomínaného festivalu.
Prežívame čas dovoleniek.
Každý podľa svojich možností a záujmov. Najdôležitejšie
na každej dovolenke je, aby
sme sa po nej vrátili do každodenného kolotoča pracovných povinností zdraví, oddýchnutí a nabití novou energiou. To si zaželajme navzájom.
Monika Nemčeková,
šéfredaktorka

 Snímka Mariána Dukesa zachytáva časť delegácie z Astrachanskej oblasti ruskej federácie, ktorá v minulých
dňoch počas spoznávania slovenských moderných družstiev zameraných na chov hovädzieho dobytka, navštívila aj Poľnohospodárske družstvo Kozárovce. So záujmom si prezrela novú maštaľ pre dojnice, ktorá je v prevádzke od januára tohto roka.

Rozhovor s predsedom Vinohradníckeho spolku Štefanom Gažim

Také cesty na viniciach nikdy neboli
Pred dvoma rokmi sa obnovila činnosť vinohradníckeho spolku
v Kozárovciach. Na začiatku existencie spolku bol prijatý náročný program. Časť z neho sa členom darí postupne plniť, snáď najťažším bodom bola pre členov spolku úloha zrekonštruovať cesty
na Pustej hore a na Starých viniciach. V týchto dňoch sa im práve
túto časť programu darí napĺňať. Pracovný ruch v oboch viničných lokalitách našej obce budil pozornosť návštevníkov, o rozhovor sme preto požiadali predsedu Vinohradníckeho spolku Kozárovce, Štefana Gažiho.
- Čo sa teda vlastne na oboch
viničných lokalitách deje?
- Spolok v spolupráci so starostom obce rekonštruuje cesty. Na
začiatku sme sa stretli a zadelili si
úlohy. Našou hlavnou úlohou bolo poskytnúť na práce na cestách
našich členov a samotné práce organizovať. Pán starosta prijal úlohu spolu s poslancom obecného
zastupiteľstva Ing. Bystríkom Ižoldom zabezpečiť na rekonštrukciu

týchto ciest materiál. Obecný úrad
zabezpečil aj nevyhnutnú techniku a jej obsluhu. Materiál, ktorý
zostal po frézovaní cesty v úseku z Nového Tekova po Tlmače,
sa navážal na vopred dohodnuté
miesta na viniciach a následne sa
spracovával.
- Najskôr sa začali práce na
Starých viniciach, kde hlavná
prístupová cesta bola už takmer
neprejazdná bez poškodenia

auta. Ako to tam vyzerá dnes?
Práce
sme
vykonávali
v dvoch etapách. Havarijné úseky sme opravovali už vlani a zvyšok v tomto roku. Hlavná prístupová cesta, kde sa jedno auto
(Pokračovanie na 2. str.)






Vzácni hostia na pôde nášho družstva
Pred niekoľkými dňami zavítali na Slovensko predstavitelia Astrachanskej oblasti ruskej federácie gubernátor Alexander Alexandrovič Žilkin, minister poľnohospodárstva Ivan Andrejevič Nesterenko, veľvyslanec Pavol Maratovič

Kuznecov, zástupcovia ruských
bánk a najväčší chovatelia hovädzieho dobytka a oviec. Cieľom ich
cesty bolo navštíviť u nás významné družstvá zamerané na chov hovädzieho dobytka a oviec a po rokovaní zo slovenskými partnermi

 Na snímke sprava minister poľnohospodárstva Astrachanskej oblasti
I. A. Nesterenko, Ing. A. Cirjak a predseda PD Kozárovce Ing. P. Repiský.

uzatvoriť medzivládne obchodné
zmluvy . Za slovenskú stranu sa
stretnutia zúčastnil majiteľ ﬁrmy ISOKMAN trading Ing. Emil Lauko so
svojimi spolupracovníkmi, predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy
SR, plemenárskych služieb i zainteresovaných chovateľských zväzov. Slovenskú stranu zastrešil veľvyslanec SR v Rusku Jozef Migaš.
V programe zástupcov oboch
strán bola aj návšteva nášho poľnohospodárskeho družstva. Na jeho pôde delegáciu 18. júna prijal
predseda PD Kozárovce Ing. Peter
Repiský a starosta obce Ing. Jozef
Majer.
Hostia si so záujmom prezreli najmä novú produkčnú maštaľ pre dojnice, ktorá je v prevádzke od januára tohto roka. Ako nás informoval
predseda družstva hovorili o šľachtiteľskom chove slovenského strakatého dobytka. Z neho už druhý
rok PD Kozárovce časť vysokoteľ-

ných jalovíc vyváža aj do Ruska.
Hostia sa zaujímali o technológiu
chovu, technológiu ustajnenia a celkovej prevádzky zariadenia.
Okrem PD Kozárovce delegácia
navštívila farmu Šterusy patriacu
PVOD Kočín, PD Tekovské Nemce
a farmu ISOKMAN trading na Bakovej Jane pri Zvolene.
Rusko - slovenská spolupráca
v oblasti chovu hovädzieho dobytka má už niekoľkoročnú históriu.
Podpísaním nových dohôd dostane nové rozmery. Slovenská strana
ponúka ruským partnerom kompletné plemenárske, technologické
a výživárske skúsenosti, ktoré by
mali pomôcť ruským chovateľom
splniť základné úlohy reformy poľnohospodárstva. Reforma ruského
poľnohospodárstva si kladie za cieľ
dosiahnuť sebestačnosť v produkcii mlieka a mäsa. Rozmenenie základnej zmluvy na drobné bude mať
v rukách medzivládna slovenskoruská komisia, ktorá sa zíde v októbri priamo v Astrachanskej oblasti ruskej federácie.
M.D./ M.N.
Foto M.Dukes

Rozhovor s predsedom Vinohradníckeho spolku Štefanom Gažim

Také cesty na viniciach nikdy neboli
(Dokončenie z 1. str.)
muselo s námahou vyhýbať oproti idúcemu, je dnes tak široká, že
po nej môžu vedľa seba prejsť aj
tri osobné autá. Kvalita je taká, že
ani vodiči áut s najnižším podvozkom sa nemusia báť prejazdu. Pri
tejto príležitosti by som rád vyzdvihol významný prínos člena výboru, pána Milana Záhorského, ktorý práce v tejto lokalite riadil. Celkom neskromne môžem povedať,
že takéto cesty na kozárovských
viniciach snáď ešte ani nikdy neboli. Už som tam stretol bežcov, aj
cyklistov, čo svedčí o tom, že ces-

ta bude k spokojnosti slúžiť nie len
vinohradníkom.
- Ako postupujú práce na Pustej hore?
- Tam sme ukončili prácu na
najdlhšej pustohorskej ceste, ktorá je od kaplnky sv. Urbana napravo, voláme ju aj Pustohorská magistrála. Robilo sa na nej v naozaj
zložitých podmienkach pri 35ºC,
využili sme prestávku počas družstevných žatevných prác, kedy
nám družstevníci mohli poskytnúť
nakladač. Preto by som sa chcel
poďakovať všetkým obetavým
členom nášho spolku, ale aj nečlenom, ktorí v týchto neľahkých
podmienkach priložili ruku k dielu.
Materiál, ktorý ešte na skládke na
Pustej hore zostal, mienime použiť prvú augustovú sobotu a ukončiť práce na zvyšných cestách na
Pustej hore. Celkový zámer je do
oberačiek mať všetky cesty na kozárovských viniciach zrekonštruované.
- Čím iným sa ešte spolok zaoberá?
- Predstavitelia spolku v spolupráci s Ing. Viktorom Sitárom
tohto roku rozbehli projekt spoločnej chemickej ochrany vinohradov. Nakupujeme vopred vybrané
ochranné chemické prostriedky
vo veľkom a prostredníctvom pána Sitára ich distribuujeme našim
členom za polovičnú či dokonca tretinovú cenu, ako sú na trhu

a zároveň poskytujeme aj odborné poradenstvo ako, kedy a čím
striekať. Tento program chceme
zdokonaliť a ešte viac prispôsobiť požiadavkám našej členskej
základne.
M. Nemčeková

Harmonogram
separovaného zberu
16. augusta
24. augusta
18. septembra
24. septembra
16. októbra
22. októbra
21. novembra
23. novembra
20. decembra
27. decembra

plasty
papier
plasty
papier
plasty
papier
plasty
papier
plasty
papier






Spoločenská rubrika

Povedali si án o
10. 3.
Ingrid Geletnekyová
a Juraj Skladaný
21. 4.
Monika Boboková
a Ladislav Benčať
5. 5.
Ing. Kristína Gajdošová
a Ing. Michal Majer

 Veľkým dňom v živote
detí, ale aj ich najbližšej rodiny sa stal 27. máj 2012, kedy sa v našom chráme konala slávnosť 1. svätého prijímania. Snímka Dominiky
Bedejovej zachytila prvoprijímajúcich po svätej omši na
schodoch fary spolu s dekanom farnosti vdp. Dušanom
Bertom. Na snímke v dolnom
rade zľava: Alex Kacian, Lenka Turnaiová, Kristína Sitárová, Viktória Šustáková, Peter
Benčať, Nikolas Mareček, Antom Búry. V hornom rade zľava: Adriana Chmelová, Noemi Jenesová, Monika Uhnáková, vdp. Dušan Berta, Vanda Lévaiová, Sebastián Laurinc a Viktor Látečka.

Opustili nás
Vojtech Čík,
vo veku 72 rokov

Helena Smrťková,
vo veku 84 rokov

Františka Kabátová,
vo veku 90 rokov

Milan Kupkár,
vo veku 67 rokov

Monika Švolíková,
vo veku 42 rokov
Michal Krajči,
vo veku 89 rokov
Michal Žembery,
vo veku 61 rokov

Ján Zoček,
vo veku 81 rokov
Alžbeta Fabianová,
vo veku 87 rokov
Valéria Mrázová,
vo veku 83 rokov
Alžbeta Šálková,
vo veku 81 rokov

 Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) vznikol v marci 1921 v Trenčíne, v tomto roku oslavuje 90. výročie svojho založenia a dnes už patrí medzi špičkové amatérske mužské spevácke zbory na Slovensku. Potvrdilo sa
to aj počas koncertu v Rímsko-katolíckom kostole Sv. Filipa a Jakuba v Kozárovciach, kde zbor vystúpil 29. apríla.
Vystúpenie v Božom chráme bolo prekrásnym umeleckým zážitkom, za ktorý patrí poďakovanie celému umeleckému kolektívu pod vedením dirigenta doc. Štefana Sedlického.
Foto: Jozef Bedej

22. 6
Ing. Alica Mezeiová
a Ing. Pavol Závalec
30. 6.
MUDr. Miriama Gunárová
a Peter Havran

Narodili sa
6. 3.
Michal Tošál
syn Lenky a Petra
26. 3.
Adam Balážik
syn Martiny a Pavla
12. 7.
Tomáš Káčer
syn Kataríny a Martina
17. 7.
Nela Skladaná
Dcéra Ingridy a Juraja






Deň sv. Urbana
a otvorených pivníc
Už tradične sa 26. júna 2012
zišli vinohradníci, aby si svätou
omšou uctili patróna vinohradníkov sv. Urbana. Svätú omšu celebroval vdp. Dušan Berta, správca farnosti, pri kaplnke na Pustej
hore. Liturgické spevy sprevádzala DH Kozárenka. Celý areál ka-

plnky upravili a kvetinovou výzdobou doplnili tamojší vinohradníci,
pre návštevníkov pripravili dobré podmienky, aby sa celá slávnosť mohla uskutočniť v dôstojnom prostredí.
Po cirkevných obradoch nasledovalo kultúrno-spoločenské
stretnutie v okolí družstevnej pivnice. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie v podobe dobrého gulášu, ktoré mohli zapiť vínkom našich vinohradníkov. O dobrú náladu sa starala DH Kozárenka
a novo tvoriaca sa ľudová hudba
Javorinka. Tentoraz počasie účastníkom prialo, takže všetci si mohli
užiť pripravené akcie plným priehrštím. Vo večerných hodinách sa
vinohradníci a ich hostia rozišli do
pivníc, kde sa do neskorých hodín koštovalo, debatovalo, spievalo, proste dobrá nálada pri dobrom
vínku, tak ako sa to očakávalo. To
bolo cieľom výboru Vinohradníckeho spolku v Kozárovciach.

Keďže tento deň dopadol k spokojnosti všetkých, hneď sa začala príprava na budúci ročník. A tu
už výbor chce prísť s ďalšími novinkami, tak, aby sa vinohradníctvo dostalo do povedomia čo najširšej verejnosti, aby sa naše vinohrady zapĺňali vinohradníkmi a nie
aby pustli...
Výbor Vinohradníckeho spolku
Kozárovce zároveň ďakuje aj touto cestou všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o to, že sviatok vo vinohradoch bol ozaj sviatkom pre všetkých, ktorí sa ho zúčastnili.
I. Benčať
Foto: J. Bedej

Digitalizácia káblovej televízie
Vážení spoluobčania, chcel by
som vás prostredníctvom našich
novín informovať o našej káblovej televízii. Vysielanie niekoľkých analógových programov v našom káblovom rozvode sa 30 apríla 2012 skončilo Boli to programy
RTL, PRO 7, RTL II, SPORT 1,
VOX. Tieto programy už nemôžete prijímať. Neboli mesačne výraznejšie spoplatnené, čiže boli pre vás v ponuke takmer zadarmo. Minimálne zvýšenie poplatku,
ktoré bolo na základe uznesenia
z 24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 4. novembra 2010 stanovené na 10,- €
za štvrťrok, bolo jediné zvýšenie
za posledných desať rokov a prinieslo nové programy napr. Viasat
Histor, Explorer, Animal planet, či
detský program Boomerang. Za
každý z programov, okrem verejnoprávnych televízií sa totiž platí mesačný poplatok. Suma týchto poplatkov je takmer rovná sume
štvrťročných poplatkov. V zásade
platí, že čím divácky populárnejší kanál, tým vyšší poplatok. Najdrahšie sú športové a ﬁlmové kanály.
Ukončením analógového vysielania nastal čas aj na modernizáciu infraštruktúry káblovej televízie,
ktorá už svoje roky má. Momentálne máme v testovacej prevádzke
spustené digitálne vysielanie 22
TV programov a 30 rozhlasových
staníc. Tieto sú pre vás pripravené

bez zvyšovania poplatkov. Samotná podoba digitálneho balíka bude
počas skúšobnej prevádzky upravovaná tak, aby deﬁnitívna verzia
balíka fungovala spoľahlivo práve
v našich podmienkach.
Užívatelia káblovej televízie,
ktorí majú najstaršie prijímače, sú
vďaka tomu, že náš káblový rozvod stále poskytuje aj analógový
prenos schopní sledovať vysielanie bez nutnosti investovať do nákupu nových prijímačov alebo set
top boxov. Majitelia najnovších prijímačov vybavených DVB-C tunerom si budú môcť naladiť aj digitálne vysielanie. Pre majiteľov starších prijímačov bez DVB-C tunera, je tu stále možnosť, zakúpiť si
DVB-C set top box, ktorých cena
začína pri cca 40 € a môžu rovnako sledovať aj ponuku z digitálneho balíka. Ten by mal byť vo ﬁnálnej podobe k druhému polroku. Jeho štruktúra bude zameraná najmä
na zrozumiteľné (SK, CZ) programy a programy verejnoprávnych
televízií.
Zároveň vám chcem oznámiť,
že stále hľadáme dostupné technické možnosti ako v spolupráci s
prevádzkovateľom káblového rozvodu Vares s.r.o. ponúknuť jednotlivcovi voliteľný balík programov,
ktoré si sám vyberie a s poskytovateľmi internetu, rokujeme o možnosti pripojenia k internetu cez rozvody káblovej televízie.
Marián Valach

Úspech Matičiara
V Dome kultúry Mýtne Ludany sa 5. mája konala okresná postupová
súťažná prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov, spevákov a inštrumentalistov pod názvom Spievanky. Vyhlasovateľom Festivalu hudobného folklóru bolo Národné osvetové centrum, organizátorom
Regionálne osvetové stredisko Levice a spoluorganizátorom obec Mýtne
Ludany. Spomedzi dvanástich súťažných kolektívov sa nestratili speváci
z Mužskej speváckej skupiny Matičiar. Po zasadnutí odbornej poroty zaznel konečný verdikt z úst predsedníčky poroty Andrei Jágerovej. Matičiar
sa umiestnil v zlatom pásme a priamo postupuje do krajského kola. Bola
to veľká satisfakcia a ocenenie za prácu tohto kolektívu, ktorú odvádza na
kultúrnom poli. Všetci jeho členovia sa veľmi tešili. A zároveň sa im dostalo odmeny za ich vynaložené úsilie, videli, že ich snaha nevyšla nadarmo.
Bolo to aj povzbudenie do ďalšej činnosti.
Domáci pripravili súťažiacim dobré podmienky, za čo im treba poďakovať. Na prehliadke sa stretli nositelia ľudových tradícií z celého okresu,
aby sa prezentovali a zároveň, aby potešili divákov. V dobrej a priateľskej
atmosfére sa im to aj podarilo. Zo súťažiacich bola cítiť určitá rivalita, ale
aj spolupatričnosť, radosť a láska k ľudovej piesni. Túto spolupatričnosť
vyjadrili po samotnom vyhodnotení, kedy sa všetci stretli v jednom kruhu
pri spoločných piesňach a pri dobrej nálade.
Matičiar sa so svojím programom Regrútskych piesní predstaví na krajskej súťažnej prehliadke 10.novembra 2012 v Dome kultúry v Plavých
Vozokanoch. Držme im palce.
I. Benčať
Foto: J. Bedej






Kozárovské dobroty na festivale v Myjave
Medzinárodný folklórny festival
Myjava je laickou verejnosť obľúbeným a odborníkmi uznávaným
podujatím s medzinárodnou účasťou. Festival si za vyše polstoročie svojej existencie získal popredné miesto vo svete zachovávania a odovzdávania kultúrneho dedičstva našich predkov. Zaradil sa
medzi tri najväčšie slovenské festivaly na Slovensku. (Východná,
Detva, Myjava). Kozárovčania sa
môžu pochváliť tým, že už niekoľko desiatok rokov sa podieľajú na

príprave programov. Najprv to boli
folklórne vystúpenia v programoch
na amﬁteátri, kde sa vystriedali zástupcovia všetkých folklórnych skupín z obce. V posledných rokoch sa
nám podarilo upútať záujemcov folklóru v mestečku MY-A-VY kuchyňou starých materí. Bolo tak aj na
53. ročníku festivalu, ktorý sa konal
15. - 17. júna.
Toto mestečko bolo vytvorené
pred 7 rokmi na spestrenie festivalu

a hlavne, aby návštevníci mali možnosť sa najesť a občerstviť priamo
počas programu. V strede tohto
mestečka je menšia plocha malý
amﬁteáter, kde súbežne s programom na hlavnom amﬁteátri prebieha program, z ktorého si návštevníci môžu vybrať čo im len srdiečko ráči. Okolo je rozmiestnené 15
rovnakých domčekov, vyzdobených
tradičnými artefaktami jednotlivých
regiónov. Na našom domčeku bola
samozrejme tabuľa Kozárovce, výšivky, ručne tkané prestieranie, na

plote vedľa domčeka boli založené hlinené mliečniky s maľovanými
hrnčekmi. (Plot vždy vezieme z domu aj ostatné predmety.) Vo vnútri
domčeka o rozmeroch 2x3 m, je využitý každý centimeter. Na šťastie
za domčekom je okraj lesa, kde máme kuchynský priestor, dva kotly,
pod ktorým sa kúri drevom, stoly
kde sa miesi cesto, vaľká a robia
zázračné veci, aby našim stravníkom jedlá chutili. Pre orientáciu po-

núkame k ochutnaniu aj vám. Prvý
deň sme uvarili polievku Číkovicu pri vyváraní rezancov sa voda použije ako základ a pridá sa zápražka
s cesnakom, koreninami a podáva
sa s rezancami. Ďalej sa podávali domáce rezance, šúľance zo zemiakového cesta, perky, lokše, palacinky, štrúdľa, zákusky a pagáče.
Rezance a šúľance mohli byť slané (opražená strúhanka, opražená
slanina, tvaroh), sladké (lekvár, tvaroh, mak). Druhý a tretí deň k tomu
pribudla naša tradičná fazuľová polievka s údeným mäsom s rezancami.

Veľmi nás potešilo, keď návštevníci folklórneho festivalu nás cielene
vyhľadávajú a pýtajú si jedlá, ktoré
im chutili či už vlani, alebo tohto roku. Kuchyňa starých materí sa stala
súčasťou myjavského festivalu.
Kozárovčania, väčšina členovia
folklórnych súborov Konopa a Matičiar s hlavnou kuchárkou Milkou
Skačanovou dostali ďakovný list od
primátor mesta Myjava Pavla Halabrína. Celému kolektívu patrí poďakovanie aj z mojich úst, za ich
snahu, obetavosť a vynaložené úsilie pri plnení zverených povinností.
Bc. Ján Švolík

účinkujúci obdŕžali drobné
darčeky a tešili sa z radostného potlesku. Vyhodnotenie a poďakovanie všetkým
účinkujúcim za ich ,,majstrovské herectvo“ zavŕšila vedúca odboru sociálnych
vecí a zdravotníctva PaedDr.
Miluša Budayová. Z tohto
ročníka si sošku Nitrianskeho OSKARA odnášalo ZSS

LIPKA , za predstavenie ,,Na skle
maľované“.
Do svojich domovov sa všetci
rozchádzali s pocitmi pekných zážitkov a inšpirácie do nových dní.
Na záver ešte raz chceme poďakovať starostovi Kozároviec, že nám
opäť umožnil ukázať,že aj hendikepovaní ľudia žijúci v zariadeniach
dokážu rozdávať úsmev.
Milena Závalcová

Nitriansky Oskar 2012
Kultúrny dom Kozárovce sa už
po tretí krát premenil na divadelnú
scénu. Od včasného rána sa doňho
schádzali v sprievode svojich vedúcich klienti 16 zariadení sociálnych
služieb. Klienti sa postupne premenili na hercov svojich predstavení.
Celá akcia sa konala pod záštitou
Doc. Ing. Milana Belicu PhD. predsedu Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Organizačne ju zabezpečoval odbor sociálnych vecí a zdravotníctva ÚNSK
a SVETLO, ZSS
Olichov. Slávnostne sa prihovorila
všetkým prítomným JUDr. Eva
Ďurišová. Prihovoril sa aj pán
predseda. K privítaniu vzácnych
hostí sa pridal aj
pán starosta Kozároviec Ing. Jo-

zef Majer, za čo mu aj patrí poďakovanie, že opäť nám srdečne otvorili všetky dvere na Kultúrnom dome
v Kozárovciach. Na javisku sa postupne striedali zariadenia DOMUM,
KREATÍV, HARLEKÝN, LIPKA, KAMILKA, HARMÓNIA, BACHARA,
BENEFIT, CLEMENTIA, SVETLO,
PLATAN, DAFNÉ, DUNAJ, PERLA
a Denný stacionár Nitra.
Po každom predstavení všetci
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Interaktívna hodina anglického jazyka

Ekologický krúžok

Krúžok v školskom roku 2011/
20912 navštevovalo 15 žiakov
druhého stupňa základnej školy. Jeho činnosť bola zameraná na vytvorenie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a na ochranu životného prostredia. Prierezové témy a aktivity, ktorým sme sa venovali boli nasledovné:
Voda – zaujímavé pokusy s vodou
a o vode, čistenie a úprava vody, týždeň vody – detský monitoring, Svetový deň vody.
Odpady – triedenie odpadu, recyklácia odpadu, ekoprojekt Baterky
na správnom mieste.
Pôda – pestovanie rastlín, pôdny
monitoring, liečivé rastliny – dary prírody, izbové rastliny
Výtvarné práce – ekoplagáty, Hry,

hračky – tvarovanie keramiky, práce
s odpadovým materiálom (vrchnáčiky, plasty, papier), ekanaustika – práce s voskom a žehličkou, servítková
technika na sklo, drevo, výroba výrobkov na rôzne príležitosti (vianočná burza, jarná burza, Kozárovský
jarmok), práce ku Dňu Zeme.
V rámci krúžku sme navštívili zábavno-náučné centrum Atlantis v Leviciach, zimný štadión v Leviciach,
plaváreň – Relax centrum v Tlmačoch.
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.
Mgr. Ivana Švoliková, PhD.

• Koncoročný výlet na termálne kúpalisko Podhájska sa uskutočnil 28
júna 2012. Zúčastnili sa ho žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka spolu so svojimi
učiteľmi. Upršané ráno sa neskôr zmenilo na prekrásny slnečný deň, plný
zábavy, smiechu a radosti. Žiaci skákali do vody, využili tobogán, opaľovali sa a hrali spoločenské hry. Koncoročný výlet skončil úspešne, žiaci si
odniesli kopec pekných spomienok, veselých historiek a zážitkov.

Medzinárodný deň zeme

V dňoch, keď sa pripomína, čo pre nás znamená ,,ZEM“ a jej mnohé
podoby, sa žiaci prejavili v úcte k nej prácou. Sama nám núka zelený šat
s vôňou rozkvitnutých stromov a kríkov. Aby sa lepšie oddychovalo v ich
tôni, žiaci vyzbierali odpadky, vyzametali chodníky, upravili ihrisko. Pre
svoj úžitok vysadili cibuľku, ktorá na chlebíku s masťou vždy pochutí.
Pozvaním hostí, uja lesníka Petra Grófa, sa dozvedeli veľa zaujímavého o prírode, lesoch, aký úžitok nám dávajú, ako sa máme v lese správať. Spoznávali sme všetky druhy stromov, kríkov, veľmi zaujímavé
boli úlohy na určovanie stôp
zvierat a vtákoch. Po preukázaní dobrých vedomostí, žiaci sa zahrali hry na netopiera
a mušky. Zlatým klincom boli i darované stromčeky a hraby. Ich starostlivosť o ne ukáže čas, či sa z nich budeme
tešiť aj o rok.

Medzi žiakov ZŠ v Kozárovciach prišiel 4. apríla anglický lektor p. Nick
Wardle z Veľkej Británie. P. Wardle si pripravil pre deti veľmi peknú a zaujímavú hodinu angličtiny. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa rôzne zaujímavosti, klásť otázky, precvičiť si dialógy a zvládli aj základné konverzačné
témy o sebe, rodine , záľubách apod.
Keďže p. Wardle je učiteľom hudby a histórie hudby na strednej škole vo
Veľkej Británii, hodina bola popretkávaná krásnymi ukážkami rôznych žánrov. Deti si v podaní klavíra a saxofónu vypočuli Robbieho Williamsa, Elán,
zvučku
Simpsonovcov,
ale aj slovenskú a britskú
hymnu, ukážky blues či
jazzu.
Celá hodina sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére, ku ktorej p. Wardle prispel svojou bezprostrednosťou, priateľským prístupom k deťom,
ale aj snahou prihovoriť
sa im po slovensky. Deti sa mu na záver za jeho
snahu, učiteľský a hudobný výkon poďakovali veľkým potleskom.

Požiarnický krúžok
V školskom roku 2011/2012 požiarnický krúžok navštevovalo 32
žiakov. Pracoval dvakrát v týždni.
Po prvýkrát sa zapojil do jesennej
súťaže, ktorá sa uskutočnila v Kalnej nad Hronom. Na trati dlhej približne 2 000 m bolo 5 stanovíšť –
streľba zo vzduchovky, určovanie
ručných hasiacich prístrojov a určovanie látok na ktoré ich môžeme použiť, šplh po vodorovnom lane, striekanie na terč a zdravotná
príprava.
Družstvo mladších žiakov získalo 3. miesto- A.Benčat, A. Briešková, M Hlavová, H. Valová a M. Tvrdoň. Družstvá starších žiakov získali 1. miesto - J.Skačan, G. Benčať, V. Krajči, J. Krajči, L. Dóczy
a 4. miesto - E.Benčaťová, P. Benčaťová, A. Kasanová, I. Majerová,
S. Švolík.
Počas zimných mesiacov DPO
SR vyhlásila literárnu súťaž pod
názvom Príčiny požiarov očami detí. Do okresného kola postúpili práce Lívie Hlavovej, Pauly a Emy
Benčaťovej, J. Skačana, G. Benčaťa a N. Kontovej. Z okresného kola
postúpili všetky naše práce do celoštátneho kola.
Po tretíkrát sme sa zapojili i do

výtvarnej súťaže pod názvom Hasičská technika dnes a v minulosti. Do okresného kola postúpili práce žiakov : z I. kat.- M.Egyudovej,
Ľ.Mihála a V. Látečku a z II. kat. –
M. Tvrdoňa. Všetky práce okrem Ľ.
Mihála postúpili do celoštátneho kola.
Pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov sa uskutočnila
obvodná súťaž, z ktorej si naši žiaci odniesli dve prvé a jedno tretie
miesto. Z okresnej súťaže sme si
priniesli jedno druhé miesto. Naši
deviataci – požiarnici sa mohli zapojiť aj do okresnej súťaže ako dorastenci. Z nej si odniesli ako inak
prvé miesto.
Činnosť krúžku je pestrejšia
a náročnejšia, ale chuť zdokonaľovať sa, zlepšovať si svoje osobné výkony ako i ukázať, že stále
patríme k najlepším v okrese deti neopustila ani v tomto školskom
roku.
Touto cestou všetky deti ako
i vedúca krúžku za pomoc a ochotu ďakujú Silvii Benčaťovej, Janke
Poláčikovej ako i starostovi obce
Ing. Jozefovi Majerovi a riaditeľovi
školy Mgr. Richrdovi Demianovi.
M. Együdová
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Levické poľovnícke dni

Národní buditelia Ľudovít
Štúr a José Martí

Náš krúžok Šikovné ruky 6.apríla navštívil Levické poľovnícke dni,
ako aj výstavu Príroda očami detí, do ktorej sme sa zapojili aj my
z krúžku.
Cestovali sme do Levíc autobusom. Bolo nás desať detí a p. uč.
Harmadyová a Hlavová.
Po príchode na výstavu nás prekvapilo krásne privítanie zo strany
poľovníkov, pretože mali pre nás
pripravené rôzne súťaže, hry, ktoré
sa nám veľmi páčili. Chceme vám
niektoré, najzaujímavejšie pre nás
spomenúť: bolo to strieľanie z luku,
pílenie polena, či pribíjanie klincov,
skladanie zvieracích obrázkov, hádanie zvieracích stôp, triafanie šišiek do zvieracieho otvoru atď. No
najlepšie bolo to, že sme za každú
splnenú disciplínu dostali pečiatku

a tiež sladkú odmenu. A na záver,
keď sme absolvovali všetky stanovištia nás čakalo ešte prekvapenie
v podobe zvieracieho a rastlinného
pexesa, a tiež nafúknutého balóna.
Potom sme si ešte išli pozrieť výstavu, kde nás zaujali rôzne vypchané
zvieratá žijúce u nás v lesoch, ako
aj trofeje poľovníkov. Tiež sme si
pozreli výstavu Príroda očami detí,
kde boli veľmi pekné výtvarné a literárne práce. Zobrali sme si z výstavy inšpirácie na náš krúžok. Potom
sme si dali ešte výbornú cukrovú
vatu a vrátili sme sa domov autobusom. Veľmi sa nám tam páčilo a dúfame, že ešte niekedy takúto zaujímavú výstavu navštívime.
K. Sitárová, V. Lévaiová,
3. roč.

Zúčastnili sme sa slávnostného odovzdávania cien súťaže Naši národní
buditelia Ľudovít Štúr a José Martí, ktoré sa konalo 19. mája 2012 na Kubánskom veľvyslanectve v Bratislave. Naša škola poslala do súťaže niekoľko výtvarných prác, slohových prác a básní.
Víťazné a ocenené boli žiačky Katka Matušková, Veronika Čavojcová,
Paula Benčaťová, Ema Benčaťová. Ceny odovzdávala jej excelencia, pani veľvyslankyňa Loipa Sanchez Loreno. Slávnosť otvoril program krojovaných dievčat z Tlmáč . Všetkým oceneným sa prihovorila pani veľvyslankyňa aj zástupcovia Ministerstva školstva SR. Na stenách boli vystavené súťažné práce, jeden obraz bol dokonca vydražený. Stalo sa to prvýkrát počas deväťročného trvania súťaže . Po odovzdaní cien bola pripravená slávnostná recepcia a ako poďakovanie sme dostali tortu, ktorá bola ozdobená
vo farbách kubánskej vlajky. Po slávnosti sme sa zastavili na Devíne na
krátku prechádzku k Dunaju a hradu, keďže bol deň múzeí.
V. Čavojcová , 9 . Ročník

Medzinárodný deň Rómov
MDR oslávili aj žiaci v apríli v ZŠ Kozárovce. Dozvedeli sa, že ich domovom je INDIA a ich národným znakom je koleso. Svorne prikyvovali, že
tento symbol je im blízky. Na vozoch ťahajúcich koňmi prešli kusisko sveta. Prespávali pod oblohou na zelenej tráve. Aj tieto dve farby sú znázornené v ich vlajke. Zelená dole, v strede koleso a hore modrá farba. „Sú to deti
prírody„. Nevadí im dážď, ani vietor. Mnohí sú i bystrí a šikovní. Na počítači
starší žiaci vyhľadali slávne osobnosti v spoločenskom a kultúrnom živote.
Mladší žiaci si vybrali ľubovolné hry. K oslave patrí prestretý stôl, na ktorom
voňali perníčky, pekné ozdobené. Všetci si zaspievali rómske pesničky, ba
i zatancovali. Svoj deň ukončili prečítaním odkazov múdrych Rómov. „Nehľaď na to, akú má človek kožu, všímaj si, aké má srdce“.

Škola v prírode
Žiaci 1.- 4.roč. našej školy sa v dňoch 8.- 12. mája zúčastnili Školy
v prírode. Prekrásne okolie obce Hronec umocnil náš dojem príjemným
prostredím okolia chaty Poniklec a fantastickým personálom, vždy ochotným a ústretovým voči deťom i nám dospelým.
Prežili sme tu nezabudnuteľné štyri slnečné dni plné hier, súťaží, oddychu i učenia. Nezabudneme na návštevu Bystrianskej jaskyne a cestu vláčikom po Čiernohronskej železničke až do Vydrova. Na tohtoročnú
Školu v prírode nám takmer všetkým zostanú príjemné a nezabudnuteľné spomienky.
Už sa všetci tešíme na budúci školský rok, kedy opäť dúfame, že spoznáme ďalšie krásy nášho malého, no krásneho Slovenska. Touto cestou
sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom – sponzorom, ktorí
potešili svojimi darmi nejedno detské srdiečko.
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Tentoraz mu prvenstvo neuniklo
V Bratislave sa 11.-12. mája uskutočnilo celoslovenské kolo
geograﬁckej olympiády. Žiaci z celého Slovenska sa stretli s cieľom zmerať svoje sily ale hlavne vedomosti z tejto oblasti. Našu
základnú školu, ZŠ s MŠ Kozárovce, reprezentoval žiak ôsmeho
ročníka Michal Vitkovič. Ten mal skúsenosti už z predchádzajúceho ročníka, kedy sa umiestnil na druhom mieste, s rovnakým
počtom bodov, ako mal víťaz. Tento rok mu prvé miesto neuniklo a my sa tešíme, že je to práve on. Mišo je totiž super spolužiak
a kamarát. Tento rozhovor by toho mal byť dôkazom.
• V prvom rade ti chceme zablahoželať k tvojmu veľkému
úspechu. Napadlo ti niekedy
že by si sa stal prvý na Slovensku?
Nikdy mi to nenapadlo až kým
som neskončil druhý na Slovensku. Vtedy som dúfal, že to nebola len náhoda a na ďalší rok sa
umiestnim o jedno miesto vyššie.
• Ako vyzerala tvoja príprava
na olympiádu? Odmalička som
sa zaujímal o mapy, pretože som
ich rád kreslil. A neskôr som to
dokázal využiť.
• Venuješ sa geografii aj vo
svojom voľnom čase?
Áno, ale nie tak intenzívne ako
pred súťažou.
• Akým spôsobom sa pripravuješ sa súťaž?
Čítam si geografickú literatúru, atlasy a sledujem rôzne doku-

menty s touto tematikou.
• Čím ťa obohatila táto olympiáda? (Nemám na mysli len
vecné odmeny ☺)
V tejto olympiáde som sa dostal najďalej v mojej doterajšej
súťažnej histórii☺ Čiže sa zvýšilo moje sebavedomie, dozvedel
som sa mnoho aj o ľuďoch, zistil
som že keď ma človek tú správnu motiváciu, dokáže veľa. Aj posunúť svoje hranice. A zistil som
že netreba podceňovať seba ani
ostatných. A samozrejme obohatila ma aj vecne ☺…
• Ako? ☺
Dostal som farbičky a čokoládku a pekný úsmev ☺ ale teraz vážne. Najviac som sa potešil
medaile a atlasu obrovských rozmerov ☺ a ani darčekové poukážky nie sú na za hodenie ☺.
• Ako prebiehala samotná súťaž?

Olympiáda sa konala v Bratislave kam
sme aj s ostatnými
súťažiacimi prišli už v
piatok. Ubytovali sme
sa a hneď išli na výlet do blízkeho okolia. Videli sme Devín,
Sihoť a v sobotu centrum Bratislavy. Samotná súťaž sa uskutočnila v sobotu a pozostávala z viacerých
častí – monotematickej, teoretickej a praktickej. Prvú časť tvorili testové úlohy bez akýchkoľvek
pomôcok či atlasu, ten sme mohli
použiť v druhej časti. Medzi ďalšie
pomôcky patrili napríklad pravítka
a kalkulačky.
• Ako reagovali na tvoj úspech
kamaráti, spolužiaci, rodičia,
učitelia?
Spolužiaci to brali s humorom,
boli radi. Učitelia gratulovali a rodina bola veľmi šťastná.
• Si tínedžer, a tí, ako vieme,
majú veľa rôznych iných aktivít.
Aké sú tvoje ďalšie záľuby, ktorým sa venuješ vo svojom voľnom čase?
Napríklad výtvarná, tam som
tento rok absolvent, ktorá ma stále baví. Rád pracujem s počítačom, bicyklujem, hrám tenis, plá-

vam. Cestovanie je
tiež mojím veľkým koníčkom. Hrám na rôzne bicie nástroje a fotografujem.
• Kto všetko sa
podieľal na tvojom
úspechu? Komu zaň,
samozrejme, okrem
seba, vďačíš?
Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí
s tým mali niečo spoločné. Ďakujem pani učiteľke Kmeťovej, ktorá
ma na súťaž prihlásila a podporovala ma. Ďakujem celej škole, že
ma podporila, pánovi riaditeľovi,
pánovi starostovi, všetkým učiteľom, p. učiteľovi triednemu, spolužiakom a kamarátom. Hlavné ďakujem patrí mojej rodine, pretože
aj tá mala veľký podiel na tom, že
som vyhral.
Na záver nášho rozhovoru by
som ti aj ja chcela poďakovať nielen zaň, ale hlavne za to, ako si
reprezentoval našu ôsmu triedu,
celú školu. Verím, že v podobných
úspechoch budeš pokračovať aj
naďalej. Zároveň ti želám veľa novej inšpirácie a nezabudni si počas prázdnin oddýchnuť a načerpať nové tvorivé sily 
V. Látečková,
8. ročník

Biblická olympiáda v Nitre
Chceme sa s vami podeliť o
krásny zážitok z Diecézneho kola biblickej olympiády v Nitre. Pre
nás už bolo veľké prekvapenie, že
sme skončili na 1. mieste v dekanátnom kole, ktoré sa konalo v Starom Tekove. Z neho sme postúpili
na diecézne kolo. Zodpovedne sme
sa pripravovali a ďalej sme študovali sv. písmo evanjelium podľa sv.
Marka, ako aj knihu Genezis . Na
diecézne kolo sme si mali pripraviť
aj krátku scénku zo sv. písma. Pripravovala nás na to naša pani katechétka Mgr. Terézia Šebová , no
tiež sa nám veľmi obetavo venovala aj teta Janka Poláčiková na biblických hodinkách v pastoračnom
centre. Na diecéznom kole nás
sprevádzal a podporoval náš pán
dekan Mgr. Dušan Berta .Diecézne
kolo bolo už oveľa náročnejšie .Biblická olympiáda začala sv. omšou,
ktorú slúžil otec biskup Marian Chovanec a mal pre nás veľmi povzbudivé slová, čo sa týka nášho budúceho povolania. Na svätej omši boli
prítomné všetky súťažiace družstvá
za základné aj stredné školy a aktívne boli zapojené do celého priebehu sv. omše. Napr. niektorí čítali čítanie, iní prosby veriacich, alebo niektorí niesli obetné dary v dobových kostýmoch. Za našu 3-člennú skupinu niesla obetný dar Monika Belisová. Súťažilo nás 15 družstiev za základné školy a 8 družstiev za stredné školy v Nitrianskej

diecéze. Mali sme 7 kôl, ktoré pozostávali z rôznych úloh napr . čítanie textu z biblie s porozumením
a odpovedanie na otázky, list priateľovi, určovanie správnych obrázkov, počúvanie dvoch skoro rovnakých príbehov zo sv. písma a našou
úlohou bolo napísať v čom sa odlišovali, ďalej to boli scénky, ktoré
boli zo sv. písma, a ktoré mali mať
nejaký odkaz . My sme mali biblický
príbeh o Abrahámovi , Sarai a anjelovi. Po skončení pre nás organizátori pripravili slávnostný obed, pri
ktorom nás obsluhovali bohoslovci .Po ňom sme si išli vypočuť výsledky. Na naše prekvapenie, pretože úlohy boli dosť náročné sme
skončili na veľmi peknom 6. mieste. Okrem toho vyhodnotili aj výtvarnú súťaž : Biblia očami detí, kde naša žiačka zo 7. roč. Pavla Benčaťová získala v 5. kategórii krásne
2. miesto za výtvarnú prácu Utíšenie búrky na mori. Od nášho pána
dekana každá z nás potom dostala
za odmenu a na pamiatku krásny
obraz sv. rodiny. A teraz máme ešte
väčšiu motiváciu študovať sv. písmo ďalej a možno na budúci školský rok získame aj vyššiu priečku.
Ešte raz všetkým, ktorí nás na biblickú olympiádu pripravovali a boli pri nás, chceme veľmi pekne poďakovať.
M. Hlavová 5. roč.,
M. Belisová 6. roč.,
V. Látečková 8. roč.

Športové úspechy našich žiakov
Mladší žiaci sa zúčastnili minifutbalového turnaja – obvodné kolo v Kalnej nad Hronom, kde obsadili pekné druhé miesto.
Starší žiaci najskôr absolvovali
obvodné kolo v minifutbale, ktorý
organizovala ZŠ Tlmače a tu obsadili prvé miesto a postúpili na
okresné kolo. Potom sme boli na
turnaji v obvodnom kole vo veľkom futbale Coca cola kap, kde
naši žiaci tiež vyhrali svoju skupinu a postúpili na okresné kolo,
kde obsadili pekné štvrté miesto.
Reprezentovali nás : J. Skačan, J.
Krajči, V. Krajči, S. Demian, L. Bíňovský, T. Furda, L. Betin, I. Ho-

lečka, G. Benčať, D. Kršiak, A.
Benčat, K. Bene, S. Chorvát, A.
Mohajer Shojaii,
Vo ﬂorbale žiačok sme tiež postúpili na okresné kolo, kde sme
obsadili druhé miesto.
V bedmintone žiakov na okrese sme vybojovali druhé miesto a
žiačky skončili na treťom mieste.
Najlepšie výkony v atletike:
v okresnej súťaži získal druhé
miesto k kategórii beh na 1000 m
– J.Skačan. V cezpoľnom behu
získal druhé miesto Jakub Skačan 9.tr., a 7. miesto Lukáš Bíňovský 8.tr. Tretie miesto si vybojovalo družstvo žiakov.






Čo nového v našom Pastoračnom centre
Počas troch uplynulých mesiacov sme v našom PC zažili veľa zaujímavých chvíľ, pekných úspechov
našich detí a tiež veľmi hodnotné
a obohacujúce stretnutie so vzácnym človekom.
Tento rok 13. mája oslávil náš mládežnícky Zbor svätého Filipa a Jakuba svoje 1. výročie. Naučili sme
sa krásne piesne, prežili spolu veľa
príjemných a veselých chvíľ. Ďakujeme Jankovi Kotorovi, ktorý s lás-

kou a trpezlivosťou i napriek svojim rodinným a pracovným povinnostiam vedie náš zbor. Tešíme
sa a ďakujeme, že môžeme svojim spevom na svätých omšiach priniesť do duší počúvajúcich radosť
zo stretnutia s Pánom Ježišom.
S dievčatami Monikou Belisovou,
Veronikou Latečkovou, Marienkou Hlavovou a Peťkou Ivaničovou
sme sa usilovne a s láskou pripravovali na biblickú olympiádu a naša
snaha bola odmenená úspechom.
V obvodnom kole dievčatá získali
1. miesto a na diecéznom stretnutí v Nitre sa umiestnili na krásnom
šiestom mieste z pätnástych cirkevných škôl. Vedomosti, ktoré načer-

pali, sú veľmi vzácne pre ich ďalší
život.
Osemročná Kristínka Vitkovičová si v tomto roku obhájila svoje umiestnenie v Zlatom pásme na
celoslovenskej prehliadke mladých
gitaristov, ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva školstva ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave každoročne. Ďalším jej veľkým úspechom
bolo umiestnenie sa opäť v Zlatom

pásme v súťaži mladých gitaristov
s medzinárodnou účasťou, ktoré sa
konalo 10. júna v Štúrove. Veľmi sa
tešíme s ňou.
29. máj sa stal pre nás jeden z nezabudnuteľných dní. Stretli sme sa
v altánku vo farskej záhrade s milým človekom, 93 - ročnou sestrou
Terezkou Mrázovou, ktorá už 70 rokov je misionárkou v Brazílii. Jej život je obrazom človeka, ktorý denne číta Sväté písmo a žije podľa ne-

ho. Je plný pokoja, múdrych myšlienok,
dobrých
rád a správnych rozhodnutí. Obdivuhodné v jej veku
je jej veľké nadšenie do ďalšej práce pre
dobro a pomoc iným. Jej hodnotné,
veľmi poučné a obohacujúce rozprávanie bolo pre nás veľkým darom, za ktorý jej ďakujeme. „Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia, ako som ti dnes prikázal, aby

sa tebe a tvojim deťom po tebe vodilo
dobre a aby si dlho
ostal v krajine, ktorú ti Pán, tvoj Boh,
dáva na večné veky.“ (Dt4,40)
V dňoch 8. až 10.
júna sme sa zúčastnili festivalu Lumen v Trnave, kde spolu s mladý-

mi ľuďmi z celého Slovenska, Česka a ďalších krajín sme spevom,
tancom, svedectvami a zaujímavými prednáškami oslavovali Pána
Ježiša. Opäť sme sa stretli s našimi priateľmi a veľmi povzbudení sa
vrátili do našich domovov.
V stredu 11. júla sme prežili veľmi príjemné popoludnie u pani
Irenky Kúkolovej, ktorá naše mladé dievčatá učila piecť tradičné fašiangové koláčiky
– šišky a plnené
orechové a lekvárové
fánky. Veľmi sme
jej vďačné za
jej službu pre
nás a už teraz
sa tešíme na
ďalšie stretnutie.
To isté popoludnie usporiadal
Dalibor Dóczy plážový volejbalový tur-

18. júla sme sa stretli v klubovni na fare, kde Dominika Bedejová
pripravila pre nás všetkých pásmo
fotiek a krátkych ﬁlmov z mládežníckeho festivalu v Medžugorí, ktorého sme sa vlani zúčastnili. Spomienkami sme sa vrátili na krásne a požehnané miesto. Veľmi sa
už teraz tešíme a veríme, že sa na
budúcoročnom festivale opäť stretneme ešte vo väčšom počte.
Pokračovali sme v našich pravidelných stretnutiach s deťmi
a mládežou v telocvični, ktoré bývajú v stredu a v sobotu. Mládež
veľmi pokročila vo ﬂorbale, chlapci a dievčatá si vytvorili svoje tímy
a hrali ﬂorbalové turnaje.
Ďalej počas prázdnin hrávame
vo večerných hodinách na plážovom ihrisku volejbal, tiež pripravujeme bicyklové výlety do okolia, stretnutia v klubovni a pokračujeme v stretnutiach nášho spevokolu. Tešíme sa na Teba a budeme veľmi radi, keď prídeš medzi nás.

naj na školskom ihrisku. Dvadsať
šesť mladých chlapcov a dievčat
prežilo príjemné športové popoludnie a naše koláčiky, ktoré sme
im priniesli im veľmi chutili.
Zúčastnili sme sa Karmelfestu v Topolčiankach v dňoch 14.,
15. júla, kde sme sa
opäť stretli s našimi
kamarátmi, spolu
si zatancovali, zaspievali, veselo sa
zabavili pri kvízových úlohách a vypočuli veľmi zaujímavé a do života veľmi poučné prednášky.
Tešíme sa na ďalšie
stretnutie.

A teraz pozvanie pre naše deti a mládež. PC pripravilo v dňoch
26. až 28. júla denný tábor pre deti a mládež. Stretneme sa s našimi
priateľmi z kresťanskej organizácie
AIA, ktorí nám už niekoľko rokov
spríjemňujú prázdninové dni. Taktiež ku nám zavítajú mladí kresťania z Holandska a prežijeme všetci
spoločne dni plné hier, rozhovorov,
svedectiev a športových podujatí.
Budeme sa stretávať v telocvični
ráno o deviatej hodine. Je potrebné
si priniesť fľašu s vodou, náhradné tričko a športovú obuv do telocvične. Program bude na nástenkách v kostolíku, v telocvični a tiež
na internetovej stránke Kozároviec. Veľmi sa na všetkých tešíme.
-jp- Foto:D. Bedejová






Nebyť vrtošivého počasia

Kozárovský jarmok nemal chybu
Tradičný Kozárovský jarmok z roka na rok mení svoju tvár. Obrazne povedané – vyrastá nám z detských nohavíc. To čo pred rokmi bolo štandardným, dnešným nárokom
návštevníkov nevyhovuje. Kedysi
stačili stánky so zaujímavým tovarom, dva-tri stánky s bežným občerstvením, kolotoče a krátky folklór-

ny program. Dnes návštevníci kladú dôraz na širokú ponuku tradičných špecialít, celodenný kultúrny
program, dobré podmienky na posedenie a atrakcie pre deti.
Organizátori tohtoročného jarmoku stavili na týchto prioritách
a podarilo sa splniť všetky očakávania. Ponúkli najrozličnejšie ľudo-

vé špeciality, tento rok nechýbali ani
vyhľadávané pukanské párance.
Pripravili vyše 200 miest so zastrešením a rozmiestnených tak, aby sa
nemuselo chodiť s jedlom ďaleko.
Tento rok prišlo na podujatie predvádzať svoje umenie a predávať svoje výrobky oveľa viac remeselníkov
ako po iné roky.
Pri hodnotení tohtoročného jarmoku starosta obce pripomenul, že

keď sa pred rokmi pripravoval projekt rekonštrukcie námestia, rátalo sa, že vybudovaná plocha bude na jarmok postačovať. Tento
rok sa však ukázalo, že
nám tento priestor začína byť malý. Aj ulica od
bývalej školy po potok
už priestorovo na počet
stánkov nestačí, rovnako ako priestor pri dome
kultúry vyhradený pre
kolotoče a detské atrak-

cie. Priestor už rozšíriť nedokážeme, ale úlohou pre organizátorov
nasledujúceho jarmoku je na tomto
priestore ponúkať to najkvalitnejšie
a najočakávanejšie.
V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej i základnej školy, naše folklórne súbory Vretienko, Javorinka, Lipka, Konopa, Praslica, Matičiar, ako i hostia Ponitran,
Kamenec, Lúč z Lužianok a Tradícia z Drážoviec. Nechýbala ani Kozárenka a country kapela Expres
z Levíc.
Vynikajúcim spôsobom do koncepcie zapadli moderátori. Dopoludnia slovom z tribúny sprevádzal
Peter Beniačik, ktorý sa ukázal ako
vynikajúci moderátor, vedel vyplniť
čas medzi vystúpeniami, tak, že diváci nemali hluchú chvíľu. Popoludní sa ujal slova Martin Kabát a moderoval rockové kapely. Nezabudnuteľný zostane Martin pre všetky deti aj ako veselý šašo, ktorý
ich zabával dopoludnia v priestore pri kolotočoch, kde sa im venovali aj dobrovoľníci z pastoračného
centra, hasiči, záchranári a policajti so psami.
Večerný program oslovil predovšetkým mladých ľudí, ktorí sa zabávali pri rockových kapelách Exit
toilet z Tlmáč, Everlong z Nitry, Revolt a Destroyed z Vrábel.
Nebyť vrtošivého počasia, kozárovský jarmok by nemal chybu. To
jediné sa ale nedá naprogramovať. Organizátori však už počítajú s rozšírením zastrešenej plochy,
aby nás prípadný dážď nezaskočil.
O rok to teda zasa bude o kus lepšie.
M. Nemčeková
foto J.Bedej






Strieborná prúdnica Pohronia na novom mieste
V našej obci sa 24. júna uskutočnil už 19. ročník súťaže Strieborná prúdnica Pohronia. Táto súťaž s dlhoročnou tradíciou mala byť zároveň súťažným kolom Pohronskej hasičskej ligy, na ktorej založení sme pracovali, ale nie všetko sa podarí a tak nám neostáva iné len pracovať na tom, aby v budúcom roku už súčasťou ligy bola.
Súťaž sme prvýkrát v histórii usporiadali na novom mieste
v časti Brôdok. Napriek trošku náročnejším prípravám, ktoré začali
už v piatok si myslím, že sa nám

podarilo pripraviť súťaž na vysokej úrovni, kde spokojnosť vyjadrili súťažiaci, diváci a aj my ako organizátori. Súťaže sa zúčastnilo
17 družstiev v dvoch kategóriách -

muži 14 družstiev
a muži nad 35 rokov 3 družstvá.
Za krásneho slnečného dňa sme
v súťaži okúsili šťastie aj smolu. Našim dievčatám, ktoré išli mi-

Výsledky súťaže
v tabuľke:
1. miesto DHZ Drženice
15,17 sek
2. miesto DHZ Lovča
16,18 sek
3. miesto DHZ Hontianska
Vrbica
17,02 sek

mo súťaže a dosiahli naozaj dobrý čas 24,14 sek sa zranila prúdárka, ale našťastie všetko dobre dopadlo a tak budeme s nádejou sledovať ako sa bude dievčatám ďalej dariť a či im chuť súťažiť vydrží. Naši dorastenci ukázali,
že budeme mať kvalitných nasledovníkov a obidva pokusy skončili veľmi dobre, lepší čas
19,24
sek.
Muži nad 35
rokov potvrdili svoje kvality a vo svojej
kategórii zvíťazili časom
18,06
sek.
Muži boli tým
družstvom,
ktoré si čerpalo
svoju
dávku smoly a po prvom
nevydarenom pokuse
im v druhom kole zlyhala technika
a svoj útok nedokončili. Na druhej
strane dostali tak príležitosť poučiť sa z toho, že niekedy smola
a všetky nepriaznivé okolnosti bojujú proti nám a preto sa treba pripraviť aj na takéto situácie.
Prúdnica ako časť hasičského
výstroja, ktorá prináša na miesto
požiaru silný prúd vody tento krát
priniesla nový prúd myšlienok.
Donedávna opustený priestor na
Brôdku, ktorý po výmene pozemkov medzi obcou a PD Kozárovce
už patrí obci chceme využiť ako
dôstojný a plnohodnotný priestor
na športové a voľno časové aktivity v našej obci. Vedenie obce už
rozbehlo prvé jednania s projektantmi a sponzormi, aby pre budúci ročník – jubilejný 20. už bol areál pripravený nielen pre hasičov,
ale aj pre ostatných športovcov,
školu, pastoračné centrum, či širokú verejnosť. Ďakujem všetkým,
ktorí sa na príprave súťaže podieľali, súťažiacim, divákom, sponzorom.
M. Valach
Foto: J. Bedej
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•
Benediktínske opátstvo v Hronskom Benadiku
a dejiny Kozároviec
(Dokončenie z minulého čísla)
Rozkvet benediktínskeho opátstva nastal za vlády Karola Róberta z Anjou
(1301 – 1342) a jeho syna
Ľudovíta I. Veľkého (1342
– 1382). Dňa 25. novembra 1314 bola vydaná zakladacia listina benediktínskeho prepošstva Panny
Márie v Štôle (dnes chotár Mengusoviec). Ostrihomský arcibiskup Tomáš
(1305 – 1321) podriadil
štôlskeho prepošta a jeho
rehoľníkov na prianie zakladateľov hronskobeňadickému opátovi. Tým sa
prepošstvo stalo ﬁliálkou
opátstva v Hronskom Beňadiku. V roku 1324 kráľ
Karol Róbert z Anjou potvrdil zakladaciu listinu Gejzu
I. a listinu Ondreja II. V roku 1328 oslobodil obyvateľov opátstva spod svetskej
moci a zároveň tieto výsady potvrdil pápež Ján XXII.
(1316 – 1334). V tomto
období bol opátom Ladislav (1320 – 1329), bývalý kaplán Karola Róberta
z Anjou.
V roku 1330 sa stal opátom Sigfríd I. Je to obdobie, v ktorom sa pápeži snažili o reformu rehoľníctva. Už v 13. stor. došlo k úpadku benediktínskeho rádu nielen v Uhorsku, ale aj v celej Európe.
Čiastočne sa tento jav podarilo zastaviť až pápežovi Benediktovi XII. (1334
– 1342), ktorý v roku 1337
vydal veľkú reformnú bulu.
Znamenala opätovný rozkvet benediktínskeho rádu. Už v roku 1332 pápež
Ján XXII. požiadal Sigfrída
I., aby spolu s panonhalmským opátom zorganizoval stretnutie predstavených uhorských benediktínskych kláštorov – všeobecnú kapitulu. V decembri 1335 ho touto istou úlohou poveril pápež Benedikt XII. Zhromaždenie kapituly sa napokon konalo
vo Vyšehrade v roku 1342
a Sigfríd I. mu predsedal
spolu s panonhalmským
opátom. Okrem týchto poverení absolvoval aj dva
pobyty priamo v Avignone
(1340 a 1344). Vtedy totiž
sídlil pápež v tomto francúzskom meste. Počas

druhej návštevy tam pobudol dokonca jeden rok. Tešil sa nielen priazni pápežov, ale aj uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého. Ten
ho nazýval svojím obľúbeným a verným kaplánom.
V roku 1346 ho vyslal na
diplomatickú misiu do Anglicka ku kráľovi Eduardovi III. (1327 – 1377). Napokon sa Sigfríd I. v roku
1355 stal panonhalmským
opátom. Sigfríd I. sa okrem
diplomatických povinností
zaslúžil o zveľadenie kláštora. Za jeho pôsobenia sa
začalo s výstavbou nového kostola v gotickom slohu. Okrem iniciovania jeho výstavby sa Sigfríd I.
zaslúžil aj o navrátenie
opátskych majetkov, o ktoré viedol súdne spory. Jeho účinkovanie v hronskobeňadickom kláštore malo
veľký prínos aj pre vtedajšiu osadu Petend, pre ktorú v roku 1347 vymohol od
kráľa právo konať raz do
týždňa slobodný trh.
Koniec 14. storočia znamenal pokračovanie sporov opátstva v Hronskom
Beňadiku o majetky, hlavne s Ostrihomským arcibiskupstvom. Situácia sa
ešte skomplikovala v prvej polovici 15. storočia.
Počas pôsobenia opáta
Mikuláša III. Bolognského (1410-1438) došlo k
husitskému vpádu. Husiti v septembri 1435 kláštor
napadli a zapálili. Viacerí
susední svetskí hodnostári obsadili opátske majetky. Rok 1442 znamenal
pre kláštor ďalšiu pohromu. Totiž v tomto období
prebiehali ostré boje o nástupníctvo na uhorský trón
medzi Vladislavom I. Jagelovským (1440 – 1444)
a Ladislavom (neskorším
uhorským kráľom Ladislavom V. Pohrobkom, 1453
– 1457), synom zosnulého
Albrechta Habsburského
(1438 – 1439). Opát Štefan (1438 – 1455) sa postavil na stranu Vladislava, kým mestá Kremnica,
Nová Baňa a Zvolen podporovali Ladislava. Vojsko
týchto miest v spomínanom roku kláštor obľahlo
a vypálilo. Lepšie časy pre
kláštor nastali za opáta Jána III. (1476 – 1510), ktorý

bol obľúbenec kráľa Mateja Korvína (1458 – 1490).
Matej daroval kláštoru relikviu Božej krvi. Mala by
to byť časť šatky sv. Veroniky s kvapkami Kristovej Krvi. Pravdepodobne
Matej dostal túto relikviu
od pápeža Pavla II. (1464
– 1471) ako poďakovanie
za pomoc v boji proti Turkom. Pre ňu bola vystavaná kaplnka, ktorá bola vysvätená 26. marca 1489.
Okrem kláštora opát zveľaďoval aj majetky. V roku 1496 dal Vladislavovi
II. Jagelovskému (1490 –
1516) potvrdiť listinu Ondreja II. a v roku 1500 si
nechal pápežom Alexandrom VI. (1492 – 1503)
schváliť všetky práva a výsady opátstva. Po smrti
opáta Jána III. došlo veľmi rýchlo k úpadku hronskobeňadického opátstva,
pod ktorý sa podpísali predovšetkým spory ohľadom
jeho nástupcu. Napokon
cisár Maximilián II. (1564
– 1576) 21. januára 1565
deﬁnitívne daroval opátstvo ostrihomskej kapitule.
Kapitula nemusela v kláštore vydržiavať rehoľníkov,
čím stratil svoj benediktínsky ráz.
Nevie sa, kedy presne bol samotný kláštorný
komplex postavený, ale
zrejme ešte pred rokom
1075. Pôvodný kostol bol
objavený pri rekonštrukcii kláštora v roku 1882.
Bola to trojloďová bazilika
s dvoma vežami štvorcového pôdorysu. Významný český znalec architektúry Václav Mencl na základe tvaru apsíd tvrdil, že
kostol bol postavený podľa
starej panónskej tradície,
ktorej pôvod treba hľadať
v predrománskych časoch
a predpokladal, že stavba spolu s kláštorom bola
dokončená do polovice 12.
storočia. Samotné kláštorné budovy sa podarilo odkryť pri archeologickom
výskume vykonanom v rokoch 1972 – 1974. Kláštor
priliehal k chrámu z južnej strany, jeho centrom
bol rajský dvor uzavretý zo
všetkých strán arkádovou
chodbou. Zistilo sa, že medzi 11. až 14. storočím bol
kláštorný komplex štyrikrát

upravovaný. Výstavba nového gotického chrámu sa
rozbehla za opáta Sigfrída I. Na základe niektorých
architektonických
prvkov sa kladie začiatok
stavby medzi roky 1345 –
1350. O tom, že kostol bol
stavaný za vlády Ľudovíta I. Veľkého, svedčí jeho erb v závere stredného presbytéria. Vo výstavbe sa pokračovalo aj v neskoršom období. Dodnes
je z tohto gotického chrámu rozpoznateľný vstupný
portál a krížová chodba.
Zachované gotické umelecké pamiatky boli prenesené koncom 19. storočia,
okrem malých výnimiek,

do arcibiskupského múzea
v Ostrihome. V tomto múzeu je uložený aj gotický
oltár a Boží hrob. Z pôvodného inventára zostalo v
chráme len niekoľko sôch,
korpus na kríži pod triumfálnym oblúkom pravdepodobne zo 14. storočia.
Ďalej je to plastika Krista
z Božieho hrobu s pohyblivými rukami, pôvodná je
tiež Madona z poslednej
tretiny 14. storočia, ktorá je umiestnená v Kaplnke sv. Krvi. Vnútorné steny
kláštora boli zdobené gotickými maľbami. Zachovala sa len freska so sv.
Jurajom.
Peter Ivanič

Literatúra:
DEDEK, C.: Monumenta ecclesiae Strigoniensis III.
Strigonii 1924.
HABOVŠTIAK, A. – HOLČÍK, Š.: Ďalšie dva roky archeologického výskumu v areáli NKP Hronský Beňadik. In: Pamiatky – Príroda 1975, č. 3, s. 14 – 17.
HABOVŠTIAK, A. – HOLČÍK, Š.: Príspevok archeologického výskumu k poznaniu stavebného vývoja
kláštora v Hronskom Beňadiku. In: Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Trnava 1994, s.137 –
149.
HAICZL, K.: A Garamszentbenedeki apátság története. Budapest 1913.
IVANIČ, P.: Benediktíni v Hronskom Beňadiku. In:
História, 2006, roč. 6, č. 4, s. 4 – 5.
JUCK, Ľ.: Z dejín Hronského Beňadika za feudalizmu. In: Vlastivedný časopis, 1975, roč. 24, č. 3, s. 66
– 70.
JUCK, Ľ.: Výsady miest a mestečiek na Slovensku
(1238 – 1350). Bratislava 1984.
KNAUZ, N.: A Garam melleti Szent Benediki apátság
története I. A templom felzentelésének emlékére Elsö
kötet. Budapest 1890.
MARSINA, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava 1971.
MARSINA, R.: Štúdie k Slovenskému diplomatáru I.
Druhá časť: Obdobie od roku 1000 do 1235. In: Historické štúdie. 18. Bratislava 1973, s. 5 – 119.
MARSINA, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Bratislava 1987.
MENCL, V.: Kláštor sv. Beňadika nad Hronom. In:
Vlastivedný časopis, 1966, roč. 15, č. 4, s. 147 – 160.
OSLANSKÝ, F.: K vizitáciám benediktínskych kláštorov na Slovensku začiatkom 16. storočia. In: Historický
časopis, 1999, roč. 47, č. 1, s. 18 – 32.
OSLANSKÝ, F.: Pozemkové vlastníctvo ostrihomského arcibiskupstva na Slovensku v stredoveku. In:
Historický časopis, 1990, roč. 38, č. 3, s. 364 – 390.
SEDLÁK, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Bratislava 1980.






Memoriál Ing. Daniela Ďuroviča

Zlato zostalo doma
Futbalový turnaj Memoriál Ing.
Daniela Ďuroviča sa stal už tradičnou príležitosťou na stretnutie futbalových družstiev, ktoré si pred
očami svojich fanúšikov zmerajú
sily a zručnosť. V hľadisku sa každoročne stretávajú rodinní príslušníci, priatelia, domáci diváci i hostia z okolia. Mnohí sa vracajú každý rok, lebo sa v peknom prostredí
futbalového areálu cítia veľmi dobre. Pochvalne sa o kvalite hracej
plochy vyjadrujú aj hráči. To všetko je určite
hrejivým
zadosťučinením pre
všetkých,
ktorí k tejto zmene
prispeli.
V
poradí
už
4. ročník
Memoriálu Ing. Daniela Ďuroviča sa
uskutočnil 14.júla.
Pozvanie
organizátorov tento rok prijali súperi z majstrovských zápasov V. ligy
- MŠK Želiezovce, TJ Imeľ a KFC
Kalná nad Hronom.
V prvom zápase sa stretli TJ Kozárovce a TJ Imeľ. Strelci domácich Erik Rafael s Branislav Lenárd
rozhodli o výsledku 2:0 pre Kozárovce. V druhom zápase MŠK Želiezovce nedokázali premôcť brankára Kalnej nad Hronom, navyše

strelci Pavol Gabaš,
Lúdl a Juraj Pacalaj
zaistili konečný výsledok 0:3 pre Kalnú
nad Hronom.
O tretie miesto bojovali napokon Želiezovce s Imeľom.
Gólmi Tomáša Krenčana, Milana Dobiáša, Petra Kokošku,
Denisa Dobrovického a Mária Hercega

zárovce víťazný pohár a medaile za víťazstvo oblastného majstrovstva 2011-2012 z rúk predsedu ObFZ MUDr. Rastislava Kubicu.
Dôvodov na spokojnosť a radosť
mali teda Kozárovčania viac. Treba k nim prirátať aj zaslúžený dobrý pocit z dobre pripraveného podujatia.
M. Nemčeková
Foto J. Bedej

naplniť aj náš Dom kultúry a prežiť počas víkendu 19. a 20. mája
skvelú hokejovú atmosféru. Keďže sme sa po štvrtkovom „obedňajšom“ víťazstve nad Kanadou
prebojovali do semifinále, kde
nás čakal zápas s Českom rozhodli sme sa v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu, školou a zvukárom, pripraviť pre fanúšikov hokeja možnosť sledovať
v piatok 19.mája zápas s Českom
na veľkoplošnej projekcii
a vychutnať si zápas v atmosfére, aká sa doma a ani v bežnom
podniku urobiť nedá.
Už pred samotným zápasom
som zažil jedno obrovské prekvapenie, keď sa začalo schádzať množstvo mladých ľudí. Do
začiatku zápasu obsadili všetky
miesta, ktoré sme v reštauračnej
časti vytvorili. Po víťaznom zápase začala eufória, akú som už
dávno nezažil. Bolo úplne jasné,
že na finále musíme pripraviť eš-

te viac miest, pretože záujem prevýšil očakávania.
Na finále sme teda nachystali
v sále takmer 150 miest na sedenie, plus miesta na balkóne.
V sobotu, 20. mája bol náš dom
kultúry znova plný. Opäť sme
v skvelej atmosfére spoločne
prežívali zápas s Ruskom a zisk
strieborných medailí.
Na záver mi neostáva iné, ako
želať si čo najviac úspechov slovenských športovcov, aby sa mladí ľudia mohli takto čo najčastejšie spoločne stretávať. A úplne na koniec sa musím poďakovať tým, ktorí sa na príprave spoločného sledovania zápasov podieľali: starosta, riaditeľ ZŠ, pracovníčky obce Zuzana Pustaiová
a Michaela Chmeľová a majster
zvuku Martin Mráz. A samozrejme skvelí kozárovskí fanúšikovia.
A ešte VĎAKA našim strieborným, pre nás ZLATÝM chlapcom.
MaVa

tento post aj získali.
Finálový zápas Kalná nad Hronom - Kozárovce skončil nerozhodne 1:1 (Blaško – Miloš Ďurovič), rozhodli napokon penalty 4:5.
Domáce družstvo získalo víťazný pohár, ktorý si prevzalo z rúk
starostu obce Ing. Jozefa Majera
a Františka Ďuroviča otca Ing. Daniela Ďuroviča, dlhoročného funk-

Spoločná hokejová radosť
Poludnie, či popoludnie pri rozhlase a televízii za dva týždne
májového hokejového šampionátu si užil takmer každý z nás. Za
posledných desať rokov, takmer

cionára a priateľa TJ Kozárovce,
na počesť ktorého sa podujatie
každoročne koná.
Ako najlepší jednotlivci boli ocenení – Najlepší hráč Andrej Zdychavský (Kalná nad Hronom), najlepší brankár Roman Maruniak
(Kozárovce) a najlepší strelec Tomáš Krenčan (Želiezovce).
Na turnaji za búrlivého potlesku
divákov prevzali hráči dorastu Ko-

stereotyp. Jednotlivci, možno
desiatky fanúšikov pri obrazovkách v podnikoch. Až sa to stalo. Vďaka bojovnosti našich hokejistov sa podarilo nezvyčajne






Najúspešnejší ročník v doterajšej histórii
Skončil sa futbalový ročník
2011/2012. Dovolím si povedať,
že patril medzi najúspešnejšie
v doterajšej histórii kozárovského
futbalu.
Keď začnem hodnotenie sezóny
mužstvom dospelých musím vysloviť veľkú spokojnosť. Po mnohých rokoch sme hrali vo vyššej
súťaži ako majstrovstvá okresu - v 5. lige. Naši hráči sa však
s väčšou kvalitou súťaže vyrovnali úplne v pohode. Po trochu rozpačitých a nesmelých výkonoch
v jesennej časti, na jar hrali úplne vyrovnané zápasy so všetkými účastníkmi tejto súťaže. Mnohokrát potešili pekným futbalovým prejavom početnú fanúšikovskú obec, ktorú tvorili nielen obyvatelia našej obce. Pod vedením
trénera Ladislava Éhna sa veľmi zlepšila i tréningová dochádzka. Možno našim chlapcom chýbalo v niektorých zápasoch i trochu športového šťastia, pretože
pri získaní troch - štyroch bodov
navyše by skončili v hornej polovici tabuľky. Myslím si však, že s konečným 11. miestom môžeme byť
v prvom roku účinkovania v 5. lige
určite spokojní.
Miloš Benčať – tréner dorastencov TJ Lokomotíva Kozárovce doviedol svojich chlapcov po 20 rokoch k skvelému úspechu - k titulu MAJSTROV OKRESU. Chlapci predvádzali celú sezónu krásny
futbal, dokonca na jar všetky zápasy (okrem jedného, v ktorom re-




mizovali) vyhrali. V rozhodujúcom
zápase v Rybníku vyhrali v nádhernej atmosfére 2:1 a nakoniec
sa mohli radovať zo zaslúženého
úspechu. Od novej sezóny budú
našu obec reprezentovať v 5. lige aj oni, to je však už súťaž oveľa ťažšia a náročnejšia. Verím, že
pri zvýšenej tréningovej morálke
a ešte lepšom prístupe ani táto
súťaž nebude pre našich dorastencov neprekonateľná a svojimi
výkonmi nás budú tešiť i v nej.
Naši žiaci sa s nástrahami svojej súťaže vyrovnali veľmi dobre.
V konečnej súťaži obsadili skvelé
3. miesto a len o kúsok im ušlo ﬁnále v Novom Tekove. Pod vede-

ním trénera Jozefa Majera predvádzali pekný futbal a len určité zaváhania v posledných zápasoch ich obrali o lepšie umiestnenie. Až osem chlapcov sa od
novej sezóny predstaví vo vyššej
kategórii dorastu a tak trénera čaká znova tá istá povinnosť, zaradiť a učiť mladších žiakov základom futbalu. Viem však, že nielen
tréner, ale aj naši mladí futbalisti
túto svoju povinnosť zvládnu.
Výbor TJ sa neustále snaží
o zabezpečenie chodu oddielu
a vytváranie čo najlepších podmienok. Verte mi, v dnešnej dobe to je stále ťažšie a ťažšie.
Chystáme futbalový turnaj, množ-

stvo prípravných zápasov, veď už
onedlho, 5. augusta nás čaká prvý majstrovský zápas s Komjaticami. Neustále skrášľujeme náš
futbalový areál, zlepšujeme kvalitu nášho ihriska. Zarmucuje ma
prístup tzv. starých pánov, ktorí aj napriek tomu, že im umožníme po rekonštrukcii ihriska hrať
na našom ihrisku v piatok podvečer, majú na tento vyhradený
čas svoj názor. Chceme sa vrátiť
k odohraniu dorasteneckých zápasov v nedeľu tak, ako kedysi,
aby sme sa na našich mladých
futbalistov mohli prísť pozrieť vo
väčšom počte.
Na záver mi dovoľte prihovoriť
sa k našim fanúšikom. Myslím, že
všetci – členovia výboru, hráči, fanúšikovia sme sa neustále v priebehu tohto futbalového ročníka
učili. Táto súťaž bola pre všetkých
nová. Postupne sme vo výbore
prichádzali na všetky zákutia diplomacie, futbalisti si zvykali na súperov a fanúšikovia na väčšiu kultúru. Po mnohých sťažnostiach na
vaše správanie, vaše prejavy sa
neustále zlepšovali a vyvrcholili v posledných zápasoch vašim
vzorným vystupovaním. Myslím si,
že hlavne v Hurbanove v poslednom zápase na vás tak ľahko nezabudnú.
Všetkým vám, členom výboru,
futbalistom, fanúšikom, by som za
celý futbalový ročník chcel veľmi
pekne poďakovať. Prežili sme s futbalom veľa krásnych chvíľ. Prosím
vás, pričiňme sa všetci o to, aby
nadchádzajúci futbalový rok 2012/
2013 bol ešte lepší a krajší.
Dušan Mráz
Predseda TJ Lokomotíva
Kozárovce
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