
 


 


 Množstvo nezabudnuteľných zážitkov si priniesli členovia našich folklórnych skupín  Konopa a Matičiar z náv-
števy Slovinska.  Koncom júla sa zúčastnili na medzinárodnom folklórnom festivale v slovinskom mestečku Beltin-
ci. O tom, že našu obec a kozárovský folklór dôstojne reprezentovali na tomto významnom podujatí, niet ani po-
chýb. Viac sa o podujatí dočítate na 6. strane Kozárovských novín. Fotograficky podujatie zachytil Jozef Bedej.
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Starostlivosť o životné prostredie je v našej obci na poprednom 
mieste. Obyvatelia obce považujú za samozrejmosť, že sa u nás stá-
le niečo nové buduje, rekonštruuje, že  naša obec je pekná a ne-
ustále sa modernizuje sa. Návštevníci tieto skutočnosti vedia oce-
niť oveľa viac ako domáci. S obdivom hodnotia každú novú zmenu. 
Čoskoro zavítajú do našej obce mnohí rodáci, aby navštívili hroby 
svojich predkov a príbuzných.  S otázkou, čo nové ich tu čaká, sme 
sa obrátili na zástupca starostu Milana Záhorského.

Rozhovor so zástupcom starostu Milanom Záhorským

Pribudlo nové parkovisko za cintorínom

• Čo všetko sa nám podarilo pri 
úprave cintorína vybudovať?

V súlade s plánovaným roz-
počtom  pristúpila obec Kozárov-
ce k oprave oplotenia cintorína.  Do 
dnešného dňa síce oprava nie je 
ešte úplne dokončená, ale v súvis-
losti s týmito prácami sa vyčistili di-
voké porasty a kroviny, ktoré boli od 
severnej časti cintorína. V priesto-
re  od poľa  vznikol  pekný priestor, 
ktorý sme vyložili štrkom  a tak mô-
že slúžiť ako priestor na parkova-

nie. Blíži sa Sviatok všetkých svä-
tých a sviatok Pamiatky zosnulých, 
keď je na cintoríne najväčšia náv-
števnosť,  preto by sme túto plochu 
chceli využiť aj ako kolmé parkova-
nie smerom na plot cintorína. Takto 
by sa nezablokovala prístupová 
cesta od kostola k cintorínu a k ih-
risku a zostala by  prejazdná. Jedi-
ným problémom je, že cesta,  ktorá 
vedie k tomuto parkovisku má len 
jeden jazdný pruh, teda  apelujeme 
na všetkých vodičov, aby boli vzá-

jomne ohľaduplní. Prednosť by mali 
mať tie vozidlá, ktoré idú na parko-
visko. Neskôr tento úsek bude rie-
šený aj dopravnými značkami. Plo-
cha parkoviska  umožňuje parko-
vanie desiatkam vozidiel. Priamo z  
parkoviska je možné bránou vstúpiť 
do cintorína, takže sa netreba pe-
šo vracať k hlavnému vchodu. Do 
budúceho roka ,ak sa nič nestane, 
bude sa riešiť rozšírenie tejto cesty 
a osvetlenie.

• Náš cintorín patrí zrejme 
k najkrajším v okolí. Naši obča-
nia si ho  starostlivo udržiava-
jú, zvykli si už na skutočnosť, že 
sa obecný úrad stará o pravidel-
né kosenie. Tento rok bol menší 
problém, ale zdá sa že už je všet-
ko v poriadku.

Áno, kosenie je už dorieše-
né a pokračujeme v ňom ako 

(Pokračovanie na 2. str.)

Posledné tri mesiace sa 
uskutočnilo v našej obci 
množstvo kultúrnych, spo-
ločenských i športových po-
dujatí. Hádam najviac od za-
čiatku roka. Odrazilo sa to aj 
na počte strán, na ktorých to-
to číslo Kozárovských novín 
vychádza a to sme určite ne-
zachytili všetko, čo sa v ob-
ci uskutočnilo. Niektoré orga-
nizácie a spoločenstvá zatiaľ 
nenašli medzi sebou osobu, 
ktorá by „bremeno“ redakto-
ra vzala na svoje plecia. Je 
to na škodu veci, lebo nám 
takto nemálo vynikajúcich 
aktivít a zaujímavostí unikne. 
V novinách by ako v kronike 
zostali v pamäti a dozvede-
la by sa o nich široká verej-
nosť. Kozárovské noviny sa 
totiž nečítajú len v Kozárov-
ciach. V písanej podobe pu-
tujú k rodinným príslušníkom 
alebo na internetovej stránke 
obce si ich môžu prečítať na-
ši rodáci a priatelia na celom 
svete.

V tomto čase sa s mnohý-
mi rodákmi postretávame aj 
pri návšteve cintorína, kto-
rý po tieto dni opeknel, zavo-
ňal čečinou, chryzantémami 
a nepretržite bude blikať sve-
tielkami sviečok.

Po novembri nás čakajú 
dlhé zimné večere a neopa-
kovateľná atmosféra Vianoc. 
Verme, že pred ich prícho-
dom ešte zaplníme pár strán 
Kozárovských novín, ktorými 
uzavrieme rok 2012.              

     Monika Nemčeková
        šéfredaktorka




 


 



Pripravuje sa

(Dokončenie z 1. str.)
predtým. Čo sa týka vzhľadu cinto-
rína, trochu nás trápi usporiadanie 
hrobových miest, ktoré nie je ideál-
ne, ale to sa meniť nedá. Pripra-
vujeme však novú časť cintorína, 
kde usporiadanie bude súmerné  
a uvažujeme aj o príprave miesta 
na ukladanie urien tzv. urnový háj. 
Je to trend, ktorý sa objavil aj u nás 
a v budúcnosti by riešil aj kapaci-
tu cintorína. Uvažujeme tiež úpl-
ne opustené náhrobky a kríže sú-
strediť na jedno miesto v cintoríne  
a vybudovať pre ne akýsi skanzen. 
V cintoríne ešte plánujeme rozšíre-
nie siete chodníkov a osvetlenia.

• Nedávno vzbudila v obci po-
zornosť iniciatíva obecného za-
stupiteľstva na základe kto-
rej boli predložené viacerým 
občanom fotografie s výzvou, 

že majú odstrániť z verejných 
piestranstiev nedovolené záta-
rasy a skládky.

Áno, išlo o kamene, oceľo-
vé plocháče a tyče, ktoré mali na 
ohraničenie trávnikov na verej-
nom priestranstve. Je síce pek-
né a chvályhodné, že ľudia pestu-
jú a starajú sa o pekný vzhľad aj 
na verejnom priestranstve, pred 
svojimi domami. Ale ak chcú tou-
to formou  zabrániť, aby ho nepo-
škodzovali cudzie motorové vozid-
lá, zároveň si však musia uve-
domiť, že pokiaľ na túto zábranu 
niekto spadne, cyklista, korčuliar 
či chodec, tak sa môže aj vážne 
zraniť. Preto sme ich na to upo-
zornili, aby tieto zábrany odstrá-
nili alebo nahradili niečím napr. 
z plastu a pod., čo je menej ne-
bezpečné. Druhá časť previerky 

sa venovala absolútne nespráv-
nemu parkovaniu a skládkam 
stavebného materiálu na verej-
ných priestranstvách. Parkuje sa 
na chodníkoch, v protismere, ša-
chovito, tak že je chodník neprie-
chodný a cesta pre autá takmer 
neprejazdná. Upozorňujeme na 
to, že mnohí z nich mohli parko-
vať za vlastnou bránou a nikomu 
nezavadzať. Vznikajú takto situá-
cie, ktoré treba riešiť. 

Posledné boli skládky staveb-
ného materiálu a odpadu. Obec 
je rada, že naši ľudia chcú stavať, 
chápe tiež, že každá stavba si vy-
žaduje občas aj zložiť čosi na ve-
rejné priestranstvo, ale nie nadl-
ho. Tieto prípady sa budú v bu-
dúcnosti riešiť aj sankciami, lebo 
zdá sa, že dobré slovo a dohová-
ranie sa občas míňa účinkom. 

Nedávno sme sa dočítali v tlači o memorande, ktoré zaväzuje  mes-
tá a obce dosiahnuť určitú úsporu vo svojich rozpočtoch. Čo to zna-
mená pre našu obec?

Keďže podľa podpísaného memoranda obce majú ušetriť  z bežných vý-
davkov 10%, z personálnych výdavkov  5%, u nás to pri príprave rozpoč-
tu na budúci rok bude vyzerať tak, že pri spomínanom 15% vytváraní re-
zervy pôjde menej peňazí do každej oblasti, aj tam,  kde sme doteraz ma-
li najväčšie priority – šport, školstvo a kultúra. Predpokladám však, že po 
tom krízovom a ťažkom roku 2013 sa napokon otvoria  tieto rezervy, aby sa 
v roku 2014 urobilo v spomínaných oblastiach viacej. Nechceme vyčnievať 
z rámca, keďže sme  členmi ZMOSu,  budeme sa snažiť tieto ciele naplniť. 
Aj keď je hospodárenie našej obce bez dlhov, chceme byť solidárni s ostat-
nými a záväzky z memoranda dodržať.

Rozhovor so zástupcom starostu Milanom Záhorským

Pribudlo nové parkovisko za cintorínom

Jedna otázka pre starostu

Aj našu obec čaká šetrenie Bolo to pred deviatimi rokmi. Slovenské energetické strojár-
ne Tlmače realizovali v elektrárni neďaleko maďarského  mesta 
Oroszlány rekonštrukciu kotlov.  Jeden zo zamestnancov strojár-
ní, Ing. Ján Jókayi si všimol v mestečku  Slovenský dom, nav-
štívil ho a dozvedel sa o Oroszlánskej slovenskej  samospráve. 
Spoznal tiež ich predsedníčku Alžbetu Sabóovú a členov taneč-
nej folklórnej skupiny Brána. Nedalo mu, aby neinformoval redak-
ciu Slovenskej brány v Tlmačoch. 

Redakcia  podporovaná zá-
stupcami SES nadviazala kon-
takt a navštívila ešte v roku 2003 
Slovenský deň v Oroszlány, kto-
rý sa tu koná každý rok v augus-
te. V decembri navštívili Oroszlá-
ny zástupcovia SES a spevácka 
skupina Lipka. To už do vznikajú-
ceho priateľského vzťahu vstúpila 
aj obec Kozárovce. Na pozvanie 
starostu obce Daniela Benčata 
potom v roku 2004 navštívili hos-
tia z Oroszlány  aj s folklórnou ta-
nečnou skupinou  Brána  náš Ko-
zárovský jarmok. Odvtedy sa pra-
videlne stretávajú. Raz v Oroszlá-
ny, raz v Kozárovciach. Už celých 
deväť rokov.

Zástupcovia Oroszlánskej slo-
venskej samosprávy boli nedávno 
aj na podujatí Urodilo sa pod Slo-
venskou bránou. Pri tejto príleži-
tosti sme položili Alžbete Sabóo-
vej pár otázok.

Ako sa darí tanečnej skupine 
Brána?

Žiaľ, musím povedať, že súbor 
pracoval 30 rokov, ale minulý rok 
zanikol. Dôvodom nebolo to, že 
by jej členovia neradi tancovali, 
práve naopak, radi sa stretávajú. 
Príčinou ich zániku bola otázka 
ich existencie, ich životnej dráhy. 
Väčšina pracuje  na postoch, kto-
ré im neumožňujú uvoľniť sa na 
vystúpenia. Museli si teda vybrať, 

• Aká je najčastejšia požia-
davka občanov k vybavenos-
ti obce?

Najčastejšou požiadavkou ob-
čanov je kanalizácia. Neuvedo-
mujú si však rozsiahlosť problé-
mu. Vytýkajú nám, že budujeme 
to, či ono a na kanalizáciu zabú-
dame. Peniaze, ktoré prichádzajú 
na rozličné iné projekty však  ne-
môže obec použiť na to čo chce, 
aj keď by to bolo naozaj potreb-
né. Rozpočet na dobudovanie ka-
nalizácie je dnes možno na úrovni 
5 mil. € a jednoducho tieto nemá-
me. Snažíme sa hľadať projekty 
na získanie tejto položky, ale za-
tiaľ nemáme možnosti. Staros-
ta rozbehol verejné obstarávanie, 
ak sa na budúci rok otvorí výzva, 
budeme pripravení.                                               

  Pripravila M. Nemčeková

Spája nás deväť rokov priateľstva

Na mesiac december sa v našej obci pripravujú obľúbené podujatia, 
ktoré nás naladia na predvianočnú atmosféru. 

 6. decembra  
2012 sa v základ-
nej škole s materskou 
školu  bude konať Mi-
kulášske stretnutie  
dôchodcov

  15. decembra 
2012 sa uskutočnia už 
tradičné Vianočné trhy 
pri dome kultúry.  

Beseda s horolezcom
Chcete zažiť Himaláje bez toho aby ste niekam vycestovali?  Sta-

čí prísť v piatok, 16. novembra 2012  o 18.00 do cukrárne. Budete 
mať jedinečnú možnosť spoznať osobne známeho horolezca Martina 
Gáblika a cez jeho spomienky  spoznať krásu svetových veľhôr.   

alebo zamestnanie alebo záľuba.
Vyrástla nejaká náhrada?
Snažili sme sa dať dohromady 

ich potomkov. Máme jednu mlá-
dežnícku dychovú skupinu Kríd-
lovka, ktorú už hostia z Kozáro-
viec mali u nás možnosť vidieť 
a počuť. Okrem nej máme detskú 
skupinu s názvom Bránička, kto-
rá je vlastne pokračovateľ taneč-
nej skupiny Brána. Zakladateľkou 
tejto tanečnej skupiny je bývalá 
členka Brány Júlia Biróová, kto-
rá má k deťom blízko a rada sa 
nimi zaoberá. Skupinu tvoria žia-
ci zo Základnej školy Jozefa Atillu  
v Oroszlány. Skupina vznikla vla-
ni v decembri a už mali  šesť vy-
stúpení, naposledy v auguste na 
Dedinskom dni v Oroszlány. Ma-
li sme prísť aj na váš tohtoročný 
Memoriál Márie Švolíkovej, ale 
žiaľ nemôžeme, lebo zajtra má-
me oslavy 225. výročia založenia 
evanjelického kostola v Oroszlá-
ny. Je tam veľká oslava s kultúr-
nym programom. Došli sme te-
da aspoň dnes pozrieť váš tzv. 
dedinský deň, podujatie ktoré sa 
nám veľmi páči. A určite si odne-
sieme domov zasa pekné zážitky 
a nápady, ktoré možno zrealizuje-
me aj my doma. Vždy sa tu dob-
re cítime a tešíme sa, že tu máme 
veľa priateľov.                                              

-nem-




 


 



Spoločenská rubrika

Narodili sa

Povedali si áno

Opustili nás

18. 8. 
Miroslava Priecelová

Ing. Kamil Oláh

1.9. 
Marcela Bedeiová

Juraj Majer

11. 7. 
Denis Drgoňa,

 syn Ľudmily a Patrika
17. 8. 

Samuel Závalec,
syn Alici a Pavla

11. 9. 
Marek Lukács,

syn Ingridy a Tomáša
2. 10. 

Johana Oravcová,
dcéra Martiny a Petra

16. 10. 
Lenka Švolíková,

 dcéra Heleny a Miloša

Michal Mráz 
50 rokov

Iveta Čičová
50 rokov

Anna Pustajová 
84 rokov

 Nie každá obec pravidelne 
pripravuje  slávnosť v obrad-
nej sieni obce spojenú so  zá-
pisom do obecnej  kroniky pre 
jubilantov. V Kozárovciach tá-
to tradícia je hlboko zakore-
nená a pestré stránky kroniky 
zachytávajú podpisy jubilantov 
a uchovávajú atmosféru tých-
to stretnutí. Nedávno sa na ta-
kejto slávnosti, ktorá pokračo-
vala svätou omšou, návštevou 
cintorína na počesť zosnulých 
vrstovníkov a napokon ukonči-
la na spoločenskom posedení 
stretli 13.10. jubilanti sedem-
desiatnici (na snímke hore) a 
27.10. šesťdesiatnici (na sním-
ke vpravo).      

 Foto J. Bedej 

 V našom kostole sa z času na čas konajú po sv. omši zaujímavé koncerty. Krásny interiér a akustika sú záru-
kou  umeleckého zážitku. (Len škoda, že po záverečnom požehnaní sa mnohí ponáhľajú domov a dar, ktorý pri-
nášajú hosťujúce súbory  odmietnu. Možno niektorí z nich majú vážny dôvod, ale predsa...) Naposledy sme ma-
li možnosť privítať spevácky zbor Nitria, ktorý nám prišiel dotvoriť atmosféru hodovej  svätej omši 23. septem-
bra 2012.    

              Foto: J. Bedej




 


 



Na začiatku bola skvelá myš-
lienka – zviditeľniť  obec  tak, aby 
zaujala  a prilákala návštevníkov 
zblízka i zďaleka. V Kozárovciach  
sa tejto myšlienky chopili nao-
zaj cielene. Ihneď po vyhlásení 
výzvy na predkladanie projektov 
na rozvoj cestovného ruchu, po-
ložili svoje predstavy na papier 
a začiatkom roka 2010 vypraco-
vali projekt. Vzhľadom na to, že 
dotačné projekty na nenávratný 
finančný príspevok boli postave-
né tak, že obec musí mať pri žia-
dosti  partnerstvo,  tak sa rozhod-
li prizvať ako partnerov práve su-
sedov spoza Hrona. Obec Rybník 
ich výzvu prijala. O rok bol už pro-
jekt úspešne prijatý a začiatkom 
tohto roka podpísaný posledný 
dodatok zmluvy. Projekt bol spo-
lufinancovaný z Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja.

Urodilo sa 
pod Slovenskou bránou
Verejnosť sa s projektom moh-

la bližšie zoznámiť na poduja-

tí nazvanom Urodilo sa pod Slo-
venskou bránou, ktoré sa ko-
nalo 15.septembra na námes-
tí v Kozárovciach. Prezentova-
li sa tu folklórne skupiny z oboch 
obcí, aj zahraničný súbor Slezan  
z Českej republiky, ale aj  blueso-
vé, rockové, cantry kapely. Tak-
že   vybrať si mohol naozaj kaž-
dý to svoje.

 Návštevníci mali okrem toho 
možnosť navštíviť výstavu miest-
neho výtvarníka Michala Šustáka 
a o deň neskôr prehliadku v ľudo-
vom speve  známu ako Memori-
ál Márie Švolikovej. Dom kultú-
ry 22. septembra doslova pras-
kal vo švíkoch, diváci zo širokého 
okolia  s úžasom sledovali Tanec 
medzi črepinami s Marekom Ťa-
pákom a SĽUKom.

Viac spája ako rozdeľuje
Na záverečnom hodnotení re-

alizácie projektu, ktoré sa usku-
točnilo 28. septembra v Rybníku 
bol  tiež dôvod na spokojnosť. Ve-
rejnosti boli predstavené dva vý-
znamné dokumenty, ktoré vznik-

li v rámci projektu.  Ing. Barbo-
ra  Milotová  informovala o spô-
sobe akým riešiteľský tím  praco-
val pri analýze potenciálu územia 
a tvorbe stratégie rozvoja cestov-
ného ruchu. Výsledkom kolektív-
nej práce, do ktorej sa zapájali aj 
reprezentanti oboch obcí, bol do-
kument Stratégia rozvoja cestov-

ného ruchu v lokalite Slovenská 
brána s výhľadom do roku 2020. 
Jej cieľom je zviditeľnenie tej-
to nádhernej a špecifickej lokali-
ty na brehu Hrona a najmä výraz-
ná mobilizácia  aktérov cestov-
ného ruchu pôsobiacich na tom-
to území.

K propagácii krásneho  kraja  
a oboch obcí prispeje aj kultúrno-
historický zemepis obcí Kozárov-

ce a Rybník pod názvom Sloven-
ská brána. Kniha bola slávnost-
ne uvedená do života autormi, 
rodákmi z Kozároviec,  Jurajom  
Hamarom a Petrom Ivaničom, 
ktorí si za krstných rodičov vybra-
li starostov Jozefa Majera a Imri-
cha Králika. A nekrstilo sa Hron-
skou vodou, akoby sa vzhľadom 

na tému pýtalo, ale tým najlepším 
čo úrodné vinice Slovenskej brá-
ny ponúkli – výborným vínom Jo-
zefa  Uhnáka. K výbornej atmo-
sfére prispeli folklórne spevác-
ke skupiny Matičiar z Kozároviec 
a Krivín z Rybníka, ktoré si zo 
svojho repertoáru vybrali tie naj-
krajšie pesničky ospevujúce krá-
su rodného kraja a života v ňom. 
Podujatie v Rybníku, rovnako ako 

podujatie v Kozárovciach potvrdi-
lo, že ľudí z oboch brehov Hrona 
viac spája ako rozdeľuje a je v ich 
silách návštevníkom tohto kra-
ja ponúknuť kus svojho umenia 
a priestor na príjemné zážitky.

Podujatia a informácie 
aj  na nete

 Poslednou aktivitou spomína-
ného  projektu je spracovanie we-
bového portálu www.slovenskab-
rana.eu.  Tento portál bude eš-
te v tomto roku spustený  a bude 
na ňom zdokumentované textom 
aj obrazom čo sa urodilo a rodí 
pod Slovenskou bránou.  Na tom-
to portáli bude priestor  aj na to,  
aby obe obce prezentovali svoje 
podujatia  a pozývali na ne  čoraz 
viac návštevníkov.

Dobrá vec sa teda podarila. V 
mene redakcie regionálnych no-
vín , ktoré už  22 rokov nesú ná-
zov Slovenská brána a snažia sa 
mapovať dianie v tejto krásnej lo-
kalite, tlieskame  tomuto projek-
tu a držíme palce, aby vrchova-
to naplnil svoje ambície. K tomu-
to samozrejme každé dva týždne 
na  stránkach Slovenskej brány 
budeme svojou mierou prispievať 
aj my. Táto nádherná lokalita a jej 
obyvatelia  si to naozaj zaslúžia.  

Nová kniha 
o Kozárovciach?

Kniha o Slovenskej bráne  
vzbudila veľký záujem. Bola  však 
vytlačená v obmedzenom množ-
stve 400 ks a v zmysle podmie-

nok projektu  nie je možné ju pre-
dávať. Pre širokú verejnosť je 
k dispozícii v  miestnych knižni-
ciach.  Na druhej strane ako nás 
informoval starosta Kozároviec 
Ing. Jozef Majer, jeden  z auto-
rov PhDr.  Peter Ivanič,  PhD, bol 
oslovený aby časť histórie Kozá-
roviec začal pripravovať na ko-
merčné vydanie. Starosta prisľú-
bil, že vedenie obce urobí všetko 
pre to, aby do roka bola kniha  ho-
tová a túto si už bude môcť kúpiť 
každý záujemca.

Monika Nemčeková
  Snímky Jozef Bedej

Dve obce otvorili Slovenskú bránu dokorán

 Krivín (Rybník).

 Konopa (Kozárovce).

 Ľudová hudba Javorinka (Kozárovce).




 


 



Tanec medzi črepinami

Ústav etnológie SAV v spolupráci s Koordinačným centrom 
pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u vydal v nedávnych dňoch 
nové, v poradí tretie číslo Slovenského národopisu. V súvislosti 
s predstavením jeho obsahu a samotným aktom krstu sa na do-
skách divadla SĽUK-u v Rusovciach konalo netradičné, zato veľ-
mi zaujímavé a pútavé podujatie. 

vať, resp. informovať o aktuálnom 
dianí v oblasti scénického folklo-
rizmu, umenia a tradičnej a ľudo-
vej kultúry“.

Priestory kaštieľa v Rusov-
ciach zapĺňali návštevníci nie 
len z rôznych končín Slovenska, 
ale i zo susedných 
Čiech. V programe 
sa okrem domáce-
ho profesionálneho 
súboru predstavi-
li aj: Marionetové di-
vadlo TYJÁTR z Nit-
ry ukážkou “Herku-
les, alebo dobytie 
pekla“,  Betlrhrmci 
s.r.o., s “Betlehem-
skou hrou“, DFS Há-
jenka hrou „Džafku-
lína z Lendaku“, de-
ti z DFS Vretienko 
z Kozároviec hrou 
„O svätej Dorote“, 
Juraj Matiaš a Mária 
Kropáčová z Plach-
tiniec a Príbeliec 
s humornou scénkou 
„Kmotrovci z Príbe-
liec“,  sólisti FSK Ko-

Krst nového vydania Slovenského národopisu

nopa z Kozároviec scénkou „Pre-
spanka s deckom, alebo falošná 
nevesta“ a otec a syn Holcmanov-
ci zo Skoronic (Česká republika) 
dielom „Fragmenty z jízdy králů“. 

Keďže sa celý večer hovorilo 
najmä o ľudovom divadle, krstilo 
sa symbolickým „Tfuj – tfuj –tfuj“, 
ktoré vykonali najznámejšie di-
vadelné rozprávkové postavičky: 
Gašparko, Smrtka a Čert.

Po skončení oficiálneho progra-
mu návštevníci ešte dlho zotrváva-
li v družných debatách s tvorcami 
i účinkujúcimi a pochvaľovali napl-
nenie dobrej myšlienky tvorcov. 

P.B.

Organizátori pozvali širokú od-
bornú i laickú verejnosť na sve-
tovú premiéru živého časopisu 
o ľudovom divadle. V podvečer 
23. októbra tak vedecké články zo 
Slovenského národopisu ožili pria-
mo pred očami prítomných divá-
kov v živých ukážkach javov, o kto-
rých sa v nich píše. Ide o unikátne 
spojenie vedy so zábavou a ume-
ním, spojenie vedeckého myslenia 
o javoch tradičnej a ľudovej kultú-
ry s ich priamymi nositeľmi a prak-
tikmi. Riaditeľ SĽUK-u a zároveň 
konferenciér tohto podujatia Doc. 
Mgr. Juraj Hamar, CSc, sa o spo-
menutej akcii vyjadril nasledovne: 
„Uvádzame ju v rámci nášho cyk-
lu umeleckých programov FOLK-
COOL, prostredníctvom ktorých 
chceme na doskách nášho diva-
dla prezentovať novú tvorbu inšpi-
rovanú folklórom, ale aj novými in-
scenačnými možnosťami. Chceme 
prezentovať viac či menej známe 
osobnosti, s ktorými spolupracuje-
me, alebo ktorých umenie a prá-
cu si vážime. Našim zámerom je 
našich divákov nielen zabaviť, ale 
aj v dobrom slova zmysle vzdelá-

V Dome kultúry v Kozárovciach som si 22. septembra doslova vychut-
nala kultúrnu lahôdku  v podobe predstavenia Tanec medzi črepinami. 
Výkony tanečníkov SĽUK-u a Mareka Ťapáka boli úžasným a ešte na dl-
ho nezabudnuteľným  zážitkom. Energia, ktorá vytryskla z javiska sa veľ-
mi rýchlo dostávala pod kožu a naplnila človeka zvláštnym pocitom. Dra-
matický príbeh o ľudskom bytí, láske, vzletoch a pádoch v strhujúcich ta-
nečných choreografiách prinútil diváka k sebareflexii, k rozmýšľaniu o se-
be samom.   

Predstavenie zaplnilo sálu do posledného miesta a verím, že rovnako 
nadchlo aj ostatných. Nadšeným potleskom sme si na záver vypýtali nie-
koľko prídavkov, pretože sa nám nechcelo odísť, chcelo sa nám zastaviť 
čas a zotrvať s týmito pocitmi ešte aspoň chvíľu. Tanečníci boli napriek 
vyčerpávajúcim náročným výkonom na prídavky štedrí, za čo im aj tou-
to cestou ďakujem.  Určite bol spokojný s atmosférou podujatia aj riaditeľ 
SĽUKu, rodák z Kozároviec, Juraj Hamar, ktorý sedel v hľadisku.

 Potešilo ma tiež, že sme v tomto  predstavení videli aj tanečníka Igora 
Hajdučíka, ktorý je v súčasnosti študentom Vysokej školy Múzických ume-
ní v Bratislave na Katedre tanečnej tvorby. Tlmačan, vatrák, mal v hľadis-
ku podporu rodiny, priateľov, ale aj bývalých kolegov z Folklórneho súbo-
ru Vatra. Držím mu palce, aby sa v tanečnom umení prepracoval čo naj-
ďalej a mám radosť z toho, že sa mu úspešne darí v takom významnom 
umeleckom telese, akým je Slovenský ľudový umelecký kolektív.

Tanec medzi črepinami bude vo mne ešte dlho rezonovať. Vďaka pat-
rí všetkým, účinkujúcim, za krásny umelecký zážitok.               -vap-

Michal Šusták sa upísal výtvarné-
mu umeniu už v školských laviciach 
a tejto svojej záľube sa venuje do-
dnes. Verejnosť sa mohla s jeho 
prácou zoznámiť na mnohých vý-

stavách. Nedávno sa predstavil na 
výstave v Leviciach. Vystavoval tu 
prierez celej svojej  tvorby, presne 
100 obrazov.  Na otázku ako hod-
notí spomínanú výstavu nám autor 
povedal: „Spomedzi sto vystavo-
vaných prác som si niektoré musel 
požičať od súčasných majiteľov, le-
bo boli pred časom predané alebo 

Levice -  Kozárovce -  Praha
darované. Výstava bola úspešná, 
záujem bol primeraný a počas vý-
stavy som predal 12 obrazov a na 
6 som dostal objednávku.“ 

Na  výstave v Kozárovciach vy-
stavoval  50 obrazov z obdobia 
posledného roka. Záujem o pre-
hliadku mali aj návštevníci poduja-
tia Urodilo sa pod Slovenskou brá-
nou, ale aj ďalších kultúrnych po-
dujatí, ktoré sa v čase výstavy ko-
nali v našom dome kultúry.  

Boli sme tiež zvedaví ako sa po-
hybujú ceny obrazov? Dozvedeli 
sme sa, že od 20 po 200 €. Na spo-
mínanej výstave  v Kozárovciach 
v čase nášho rozhovoru autor mal 
už  6 obrazov  predaných. Ako nám 
prezradil, podľa želania záujemcov 
robí aj kópie svojich obrazov, po-

kiaľ si záujemca vyberie  už preda-
ný obraz. A nie je to nuda, maľovať 
to isté? „Nie, našťastie nie vždy to 
musí byť úplná podoba  a tak vzni-
kajú zaujímavé varianty.“

 Čo pripravuje do budúcnosti? 
Z Kozároviec  ide výstava do Pra-
hy. Naša rodáčka, ako on povedal 

Hela Peticová, ho  už dlho láma-
la a teraz ho zlomila, aby ponúkol 
svoje obrazy  na charitatívnu vý-
stavu, s tým, že z každého predaja  
minimálne 20 % z cien ide  na cha-
ritu. Takže čoskoro obrazy Michala 
Šustáka potešia  aj v zahraničí.

M. Nemčeková




 


 



Jarmok v Kozárovciach 
9. júna 2012

Od Domu kultúry až po Požiar-
nu zbrojnicu boli stánky s výrobka-
mi zručných remeselníkov a maj-
strov, nechýbali ani dobroty a po-
živeň pre žalúdok a dobrú náladu. 
Zásluhou členov súborov Konopa, 
Matičiar a ženy zo súboru Konopa 
spoločne s Lipkou sa podieľali na 
udržaní jarmočnej nálady. V cen-
tre obce na pódiu zneli tóny Ľu-
dovej hudby Ponitran, s primášom 
Mariánom Járe-
kom, ktorá pre Ko-
zárovčanov nie je 
neznámou, nakoľ-
ko sa už niekoľko 
rokov podieľa na 
vysokej umelec-
kej úrovni priebe-
hu Memoriálu Má-
rie Švolíkovej. Veľ-
kou cťou pre čle-
nov súboru Mati-
čiar bolo krstenie 
CD, na ktorom sa 
podieľali spoloč-
ne s ĽH Ponitran 
a speváckou sku-
pinou Lúč z Lužia-
nok pri Nitre. Ná-
zov CD nosiča je 
„Vadila sa síkorka 
s mlinárom“ (ná-
zov je originál, ne-
podlieha gram. 
chybám). Nemôžem ešte nespo-
menúť speváka Janka Kovarčíka, 
ktorý sa zúčastnil krstu a spieva 
podstatnú časť piesní ako aj Ma-
riannu Pirošovú, Janku Gejdošovú 
a Dominiku Stráňovskú. Krstu sa 
zúčastnili aj popredné osobnos-
ti politického života, Peter Mihók, 
predseda Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory, Ivan Šte-
fanec, podpredseda SDKÚ-DS 
a poslanec NR SR, Milan Belica, 
predseda NSK. Krásny punc celé-
mu jarmočnému programu a krstu 
CD ĽH Ponitran dodala moderá-
torka Rádia Regina Nora Turan-
cová.

Kuchyňa starých materí „ 
MYJAVA“ 15. - 17. júna 2012 
(článok o tomto podujatí bol už 
v Kozárovských novinách uverej-
nený).

Cyrilo-metodské slávnosti 
na Festungu 5. júla 2012
Miestny odbor MS v Tlmačoch 

v spolupráci s Mestom Tlmače, 
Farským úradom Tlmače, Do-
mom MS Levice, miestnymi od-
bormi MS Kozárovce a Veľké Koz-
málovce sa rozhodli oživiť Cyrilo-
-metodské slávnosti v regióne Slo-
venskej brány. Práve v deň sviat-

ku Cyrila a Metoda na slovanskom 
hradisku Festung pri slovenskom 
dvojkríži v Tlmačoch sa uskutoč-
nila slávnosť pri príležitosti 1149. 
výročia príchodu sv. Cyrila a Me-
toda na Veľkú Moravu. Slávnosť 
sa začala liturgiou v dočasnom 
kostolíku (Dom smútku) na Lipní-
ku. Po liturgii sa účastníci slávnos-
ti presunuli k slovenskému dvojkrí-
žu na Festungu (nad benzínovou 
pumpou). Slávnosť začala pies-
ňou k sv. Cyrilovi a Metodovi Du-
ša kresťanská. Predseda MO MS 

Účinkovanie Matičiara 
na Národných matičných 
slávnostiach v Martine 

7. júla 2012 
Program matičných slávností 

sa začal o 10. h živou pozvánkou 
na pešej zóne, kde bolo hlavnou 
myšlienkou upozorniť širokú verej-
nosť na podujatie, oživiť pešiu zó-
nu a pozvať na ďalšie programy. 
V priestoroch amfiteátra sa o 13. h 
začalo matičné folklórne popolud-
nie, spojené s prezentáciou matič-

ných folklórnych súborov z celé-
ho Slovenska. Aj naša obec a MS 
môže byť hrdá, že prezentova-
la a dobré meno šírila naša muž-
ská spevácka skupina Matičiar. Po 
našom programe ďalej účinkovali 
Lúčnica, Zlaté husle, Ján Babjak, 
Jolana Fogašová a Ivan Ožvald.

Účinkovanie FS Konopa 
a Matičiar na medzinárod-
nom folklórnom festivale 
v mestečku Beltinci v Slo-
vinsku v dňoch 27. – 28. júla 
2012 bolo pre nás príjemným pre-
kvapením. Dva dni boli pre nás zá-
žitkom, s akým sa každý deň ne-
stretávame. Cesta autobusom ne-
bola veľmi náročná, nakoľko Bel-
tinci sa nachádza v severnej čas-
ti Slovinska, v blízkosti rakúskych 
a maďarských hraníc. Privítanie sa 
konalo v parku na zámočku, ktorý 
je v rekonštrukcii. V priestoroch, 
kde nás prijali s pohostením a ob-
čerstvením je na poschodí zriade-
né múzeum, nábytok, gramofóny. 
Vedľa, vo veľkom štýle niekoľko 
desiatok zachovalých funkčných 
starších bicyklov aj s výbavou 
majstrov a odborníkov, čo na nich 
jazdili. Murári, holiči, maliari, cho-
vatelia a mnoho iných. Musím pri-

pomenúť, že u nich na bicykloch 
aj teraz jazdí mnoho ľudí a všade 
sú vybudované chodníky pre cyk-
listov. Vo vstupnej miestnosti v ži-
vej veľkosti manželský pár na bi-
cykloch v dobovom oblečení ve-
selo krúti pedále. Stoja na mies-
te a poháňa ich maličký motorček. 
Na naše veľké prekvapenie aj pa-
ni riaditeľka festivalu, ktorá nás ví-
tala, prišla nám oproti v meste bi-
cyklom a navigovala nás až do 
parku jazdou na bicykli. Zámo-
ček a park okolo mi pripomínal To-

poľčianky, ale iba časťou. 
V parku medzi stromami 
bolo postavených niekoľko 
veľkých šiatrov a neďaleko 
aj prírodný amfiteáter. Bolo 
pre nás výhodou, že vystú-
penie sa konalo až vo ve-
černých hodinách, nakoľ-
ko teplota sa pohybovala 
nad 30o C . Našimi spolu-
účinkujúcimi bola FS Ogra-
nak Seliačka Sloga Buše-
vec (mladá, mnohopočet-
ná skupina s vlastnou hu-
dobnou skupinou). Po vzá-
jomnom dohovore sme si 
rozdelili vystúpenia, každý 
dvakrát pol hodinu. Všetci 
sa snažili vydať na pódiu 
zo seba koľko vládali, mys-
lím si, že podľa potlesku 
a reakcií obecenstva sme 
našu obec a Slovensko 

prezentovali veľmi dobre. Na dru-
hý deň doobeda sme sa mali mož-
nosť v neďalekom rekreačnom za-
riadení s niekoľkými bazénmi okú-
pať a občerstviť. Záhrady, domče-
ky, priedomia a aj okolie bazé-
nov a hotela boli samá kvetinka 
a miestami mi to pripomínalo Ra-
kúsko. Vstup sme mali vybavený 
bezplatne, ale pri odchode, nakoľ-
ko sa animátori dozvedeli, že sme 
folklórna skupina, sme sa vrátili 
medzi dovolenkárov a návštevní-
kov a neplánovane sme účinkova-
li priamo na tráve. Toto vystúpenie 
určite zaujalo veľa oddychujúcich, 
lebo za chvíľočku sa čo najviac 
priblížili, bavili sa a spievali spolu 
s nami. Po návrate do Beltinci sme 
si podrobnejšie prešli po parku, 
kde bol jarmok s množstvom stán-
kov a predvádzaním tradičných re-
mesiel. Po výdatnom a chutnom 
jedle a pribalení niekoľkých fliaš 
na cestu domov sme sa ešte dlho 
lúčili pesničkami.

Oroslánsky dedinský deň 
25. augusta 2012

Oroslánska slovenská samo-
správa a Spolok pre ochranu de-
dinskej kultúry a tradície nás po-
zvali na svoje slávnosti. Len pre 

(Pokračovanie na 9. str.)

Konopa, Matičiar, Lipka  a Vretienko 

 FS Konopa a Matičiar v Slovinsku.

Bohatý štvrťrok súborov 

Tlmače, Mgr. Július Žúbor privítal 
všetkých účastníkov. Najviac nás 
teší, že v kultúrnom programe vy-
plnenom spevom národných, du-
chovných a vlasteneckých piesní 
sa zúčastnila aj spevácka skupina 
Matičiar z Kozároviec. Zaspievali 
piesne Keď orly zlietajú, Slovensko 
naše a na záver Otče náš,  vyslyš 
nás, zachovaj nám národ náš. Tu 
musím spomenúť horúčavu, ktorá 
v tom čase panovala a členky druž-
stva mladých zdravotníkov pri SČK 
Tlmače nám ju rozdávaním občer-
stvujúcich nápojov pomáhali zvlád-
nuť. Záverom ešte pozvanie nášho 
priateľa a fanúšika Rudolfa Kese-
ga, ktorý celý súbor pozval k nemu 
domov na malé občerstvenie. Urči-
te každému z nás padol pohár čer-
stvej vody, ale i vínka v takom tep-
le veľmi vhod. Preto aj  touto ces-
tou sa mu chcem za to poďakovať. 
Poďakovanie z našej strany bolo 
zaspievanie niekoľkých krásnych 
pesničiek v jeho byte.

Popoludní a večer ešte spevác-
ka skupina Matičiar obohatila vý-
ročnú schôdzu dôchodcov v Ko-
zárovciach. Je pre nás potešením 
rozdávať radosť a spievať pred 
publikom, kde sa všetci pridávajú 
a spievajú s nami.




 


 


Spoza školskej brány

Aj keď sa začal nový školský rok 
2012/2013, nedá mi aby som sa ne-
vrátila k tomu minulému a hlavne 
k jeho ukončeniu. Posledný mesiac 
sa toho v našej MŠ uskutočnilo veľa 
– rozlúčka s predškolákmi, na ktorej 
nechýbali rodičia, starí rodičia, zria-
ďovateľ pán starosta, pán poslanec 
M. Valach, pán riaditeľ a veľa blíz-
kych príbuzných. Veď kto by sa ne-
prišiel rozlúčiť so škôlkou, do kto-
rej tak rád chodil, kto by sa nechcel 
rozlúčiť s pani učiteľkami a všetký-
mi zamestnancami. Rozlúčka sa 
konala 26. júna 2012. Všetkým, kto-

rí sa pričinili o jej pekný priebeh sr-
dečne ďakujem. Ďakujem aj za pek-
né darčeky pre deti ale hlavne ďa-
kujem pánovi starostovi, ktorý nikdy 
nepríde do nášho predprimárneho 
zariadenia bez toho aby našim de-
ťom nepriniesol darček. 

Chcem sa poďakovať aj p. Ba-
rutíkovej, ktorá si našla čas a pri-

šla povoziť do škôlky naše deti na 
koníku, nesmierne si vážim tých ro-
dičov a tie deti, ktoré sa po niekoľ-
kých rokoch vracajú do našej škôlky 
aby nás prekvapili s plnými taška-
mi hračiek so slovami „bolo nám tu 
dobre“.  ĎAKUJEME predovšetkým 
Lucke Hruškovej. 

Nemôžem zabudnúť ani na ocho-
tu a spoluprácu p. Orovnickej a ro-
dičom detí, ktorí sa zúčastnili na 
kultúrnom podujatí „Urodilo sa pod 
Slovenskou bránou“.

 V tomto školskom roku navšte-
vuje MŠ 45 pekných, šikovných 

a usmiatych detí, z toho 18 pred-
školákov. Nový školský rok 2012/
2013 sme začali v peknom uprave-
nom interiéri, so zakúpenými skrin-
kami do šatne a hlavne upravenom 
školskom dvore, ktorý bol zväčše-
ný o niekoľko štvorcových metrov. 
Na tomto školskom dvore sa v jar-
ných mesiacoch plánuje vybudovať 

V Kozárovskej škôlke deti plačú naopak 
– keď odchádzajú domov

 2. trieda s p. učiteľom M. Lenardom

futbalové ihrisko pre deti, ktoré veľ-
mi radi hrajú futbal. Taktiež sme do 
obidvoch tried zakúpili nové mag-
netické tabule. 

Krúžková činnosť v našej MŠ po-
zostáva z troch krúžkov. Folklórny 
krúžok vedie p. M. Orovnická, fut-
balový krúžok p. učiteľ M. Lenard 
a anglický krúžok p. Ing. M. Kupči-
ová. 

V našej MŠ sme zaviedli aj logo-
pedickú starostlivosť a rozvoj ko-
munikačných schopností. Jeden-
krát v týždni chodí podľa priania ro-
dičov k deťom špeciálna pedago-
gička p. Mgr. I. Drangová. O túto lo-

gopedickú starostlivosť je u rodičov 
veľký záujem. 

V mesiacoch október, november 
plánujeme rôzne aktivity ako napr. 
Deň jablka, Tekvicové strašidlá 
a hlavne sa pripravujeme na Deň 
starých rodičov, na ktorom vystú-
pia deti z obidvoch tried s kultúr-
nym programom. 

Na záver chcem všetkým deťom 
popriať aby boli v našej škôlke vždy 
šťastné, veselé a usmiate, aby ro-
dičia odchádzali z MŠ s pocitom, 
že je o ich deťúrence dobre posta-
rané.

Mária Štefančová

 1. trieda – prvý deň v škôlke

 Vozenie na koníkoch  Urodilo sa pod Slovenskou bránou

 Vynášanie tabla 2. trieda šk. rok 2011/2012




 


 

Spoza školskej brány

Žiaci našej školy sa 2. októbra  
zúčastnili regionálneho kola Kinde-
riády v Nitre, ktoré sa konalo na at-
letickom štadióne TJ Stavbár. Kin-
deriáda sú atletické preteky pre 
žiakov 2. - 5. ročníka, kde v jed-
nom družstve súťaží spolu 8 žiakov 
- 4 dievčatá a 4 chlapci. Aj napriek 
tomu, že sme sa súťaže zúčastni-
li prvýkrát, naše výkony vôbec ne-
boli nováčikovské. Damián Jano-
vický (2.roč.) získal 1. miesto v 
skoku z miesta a 4. miesto v behu 
na 60 m. Dominika Chorvátová 
(3.roč.) sa umiestnila na 2. mies-
te v behu na 60 m a v hode plnou 
loptou získala 6. miesto. Nikol Pi-
varčiová (2.roč.) skončila v behu 
na 60 m na 4. mieste. Michal Ka-

Na začiatku školského roka 
2012/2013 boli žiaci 5. ročníka zá-
žitkovým vyučovaním privítaní na 
2. stupeň. Zoznámili sa s novou 
triednou učiteľkou, Mgr. N. Kme-
ťovou, získali informácie o bez-
pečnosti, prezentáciách, spôso-
boch efektívneho učenia sa a ako 
zvládať stres.

Paula Benčaťová (8. r.) sa ak-
tívne zapojila do výstavy „Mám 
rád - rada svojich starých rodi-
čov“. Pod vedením p. uč. Mgr. J. 
Strelkovej žiaci pripravili výtvar-

KINDERIÁDA

 Len pred mesiacom  nám nový školský rok zaklopal na dvere a naše deti 
už stihli  absolvovať tri športové súťaže. Dve v rámci okresu a jednu dokon-
ca regionálnu.  Plameň 2012 sme uskutočnili za spolupráce Obecného úra-
du v Kozárovciach, Základnej školy s materskou školou a DHZ 6. októbra  
v časti  Brôdok a okolí priehrady. Ráno nás privítalo krásne slnečné po-
časie. Súťažné družstvá pomaly prichádzali na určené miesta k registrácii 
a samotní  žiaci sa už nevedeli dočkať, kedy vyrazia na pomerne dlhú trať, 
na ktorej  ich čakalo šesť stanovíšť.  No nielen to. Deň pred  súťažou riad-
ne spŕchlo a blato z  poľa bolo i na ceste, no i toto deti zvládli bez ujmy na 
zdraví. Z celkového počtu 12 družstiev  naši žiaci v mladšej kategórii získa-
li krásne 1. miesto a v staršej kategórii 5. miesto. 

   Veľké ďakujem  patrí  tým, ktorí nás podporili nielen finančne, drobnými 
darmi, umožnením súťažiacich behať po súkromnej ceste, či osobnou prí-
tomnosťou a pomocou na samotnej súťaži.                                       

Plameň 2012 – jesenná časť

Pozitívne myslenie 
a duševné zdravie

Anorexia je zlá. 
Keď to niekto povie,
druhý urobí blá blá blá.
S anorexiou ani nevieš ako
a neoblečieš ani minuloročné sa-
ko.
Anorexia je zlá zlá zlá!

(Lucka Mrázová, 6. r.)

Nikdy nestrácaj nádej,
aj keď sa ti zdá,
že nemáš šancu.
Nemusí to byť pravda.
Ži navždy.

(Lucka Barutíková, 6. r.)

„Čítanie dobrej knihy je ustavičný dialóg, pri ktorom sa kniha prihovára 
a naša duša odpovedá.“              

                                                                                       (André Maurois)

bát (3.roč.) v hode plnou loptou zís-
kal 10 miesto. 

Okrem spomínaných žiakov na-
šu školu reprezentovali aj žiaci Vik-
tória Šustáková (4.roč.), Zoja Mišá-
ková (4.roč.), Sebastián Laurinc 
(4.roč.) a Stanislav Kabát (5.roč.). 
Ako škola sme sa umiestnili na 17. 
mieste spomedzi 30 škôl z celé-
ho nitrianskeho kraja. Povzbudení 
úspechmi našich jednotlivcov sa už 
teraz tešíme na budúci ročník Kin-
deriády. Podrobné výsledky môže-
te nájsť na stránke Kinderiády a na 
stránke Slovenského atletického 
zväzu. Atmosféru zo súťaže si mô-
žete pozrieť : video správa v archí-
ve TV Central a aj vo fotoalbume 
našej webovej stránky.

 Medzinárodný deň školských 
knižníc u nás v škole

Medzinárodný deň školských kniž-
níc po prvý raz vyhlásila Dr. Blan-
che Woolls, ktorá bola prezidentkou 
Medzinárodnej asociácie školské-
ho knihovníctva. Udialo sa tak v ro-
ku 1999. Odvtedy si ho pripomína-
me každý rok štvrtý októbrový pon-
delok.

I naša škola si tento deň aktívne 
pripomína rôznymi aktivitami. Tohto 
roku si žiaci druhého stupňa pripra-
vili pásmo projektov a prezentácií na 
tému Rozprávka v živote dieťaťa.  
V každom rozprávkovom príbehu 
je totiž dobro silnejšie ako zlo. Prá-
ve táto skutočnosť pripravuje deti na 
to, že aj ony sa budú musieť v reál-

nom svete pasovať s problémami a 
starosťami a rozprávka by ich ma-
la podnecovať k optimistickému po-
stoju pri neskoršom riešení skutoč-
ných problémov. Rozprávky učia de-
ti vlastnostiam akými sú láska, obe-
tavosť, trpezlivosť, ľútosť. Zároveň 
im odhaľujú, že život je plný závisti, 
pýchy, zákernosti a slabosti. Zozna-
mujú sa s lenivosťou, hnevom či la-
komstvom. 

Naši žiaci sa v tejto súvislosti za-
merali na  dvoch velikánov sloven-
skej literatúry – Pavla Dobšinské-
ho a Milana Rúfusa. Stretli sa teda 
nielen s klasickou formou rozpráv-
ky, ale aj s jej prebásnenou podo-
bou. Pásmom rozprávok spolužia-
kov sprevádzali žiaci deviateho roč-
níka Veronika Látečková a Michal 
Vitkovič. Svoje práce, či už vo for-
me prezentácií, alebo čítaním úryv-
kov z jednotlivých rozprávok pred-
stavili žiačka piateho ročníka Lívia 
Hlavová, šiestačky Lucia Barutíko-
vá, Janka Benčaťová a Mária Hla-
vová, žiačka ôsmeho ročníka Ema 
Benčaťová. V závere žiaci pozitívne 
zhodnotili program a predsavzali si, 
že budú častejšie navštevovať nie-
len školskú knižnicu, lebo stretnutie 
s knihou je vždy malým sviatkom. 

               M. Fabianová

né práce k Medzinárodnému dňu 
starších osôb. So žiakmi v ŠKD 
sme sa rozprávali na tému ochra-
ny zvierat, prečítali sme si hádan-
ky, básničky o zvieratkách a žiaci 
sa rozrozprávali o vlastných skú-
senostiach so zvieratkami. 

V rámci triednických hodín bo-
li žiaci informovaní o pozitívnom 
myslení, dôležitosti vďačnosti 
a duševného zdravia. Na danú té-
mu žiaci vytvorili veľmi originálne 
a výstižné výtvarné práce a bás-
ne. 

 Mgr. Martina Fabianová 




 


 



(Dokončenie zo 6. str.)
zaujímavosť, slovenská samo-
správa v Orosláni pôsobí od ro-
ku 1995. Jej úlohou je zachová-
vať kultúru a tradície slovenských 
predkov, zakladateľov obce, kto-
rí sem prišli začiatkom 18. storo-
čia. V kultúrnom živote mesta zo-
hrávajú dôležitú úlohu dodnes ži-
júce staré slovenské zvyky: veľ-
konočné tradície, stavanie májov, 
dedinské dni, oberačkové slávnos-
ti, vianočné zvyky atď. majú pek-
né zariadený slovenský pamiatko-
vý dom.  Priamo v tomto dome bo-
la zriadená výstava ručných prác 
slovenského klubu, vyhodnotenie 
a odovzdanie odmien v súťažiach 
o najkrajšiu predzáhradku, výsta-
va ovocia a zeleniny. Potom nasle-
doval sprievod k Slovenskému pa-
mätníku, kladenie vencov a kve-
tín. Neďaleko v parku na pódiu bol 

program, kde súbory z Kozároviec 
rozdávali radosť a dobrú náladu 
nielen slovenským ale aj maďar-
ským divákom. Menovite Matičiar, 
Konopa a Lipka. Cesta domov, aj 
keď v neskorých nočných hodi-
nách, ubehla veľmi rýchlo nakoľko 
celou cestou nás držala dobrá ná-
lada a spev.

Tlmačská grámora 
26. augusta 2012 

Aj keď už o názve GRÁMORA 
bolo písané, stručne ho vysvetlím. 
Často sa konali púte do Svätého 
Beňadika, teraz Hronského Beňa-
dika. Najväčšia a najpočetnejšia 
sa konala na „Božie telo.“ Keďže 
tlmačská kompa bola k Beňadiku 
najbližšie, zástupy čilejkárskych 
pútnikov sa zhromažďovali a pre-
pravovali na druhý breh Hrona 
v Tlmačoch kompou a cez Mačací 
brod. V krčme U Hudeca, na pľaci 
pod jahodou, sa pri tejto príležitos-
ti našli aj šiatre jarmočníkov, hra-
la banda rybníckych a iných hu-

dobníkov, ľudia 
sa občerstvovali, 
zabávali, tanco-
vali, najmä ces-
tou z púte nazad. 
Často u Tlmača-
nov spriaznené 
rodiny prespá-
vali do druhého 
dňa a potom po-
kračovali domov. 
A tento sviatočný 
a často aj nesvia-
točný zraz po-
božného národa 
sa bohvie prečo 
nazýval Tlmač-
ská grámora.

Na tomto podujatí Kozárovce 
reprezentovala Konopa a Mati-
čiar. Režiséri programu Ján a An-
na Urbanovci si vybrali z repertoá-
ru súboru osvedčenú humorne la-

denú a hlavne pre divákov zábav-
nú Pijanskú omšu. Veľká škoda, 
že počasie nedovolilo na amfite-
átri program ukončiť. Náš program 
diváci ešte uvideli, ale nasledujú-
ce, a hlavne zahraničný hosť zo 
Strážnice svoje vystúpenie pre 
dážď neukončil.

Kultúrna vložka na svadbe 
u Juraja Majera a Marcely 

Bedejovej 1. septembra 2012
Mužská spevácka skupina Ma-

tičiar na pozvanie svadobníkov 
vo večerných hodinách zaspieva-
la niekoľko pesničiek zo svojho re-
pertoáru a potom mala možnosť 
ochutnať chutné jedlá a nápoje 
podávané na svadbe, za ktoré ďa-
kujeme. 

Urodilo sa pod Slovenskou 
bránou 15. septembra 2012 

Predchádzajúcim momentom 
tohto podujatia bolo predovšetkým 
zapojenie sa do projektu "PROPA-
GÁCIA A ROZVOJ CESTOVNÉ-
HO RUCHU V LOKALITE SLO-

VENSKÁ BRÁNA." Prijímateľom je 
obec Kozárovce a partnerom obec 
Rybník. Projekt je spolufinancova-
ný z európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja "INVESTÍCIA DO VA-
ŠEJ BUDÚCNOSTI" a zrealizova-

ný spoluprá-
cou oboch 
obcí. Tieto 
dve kultúrne 
p o d u j a t i a , 
prvé v Ko-
zárovciach 
pod názvom 
"Udialo sa 
pod Sloven-
skou brá-
nou" sa ko-
nalo na ná-
mestí, kde 
sa pred-
stavilo nie-
koľko FS z 
oboch obcí. 
Medzi nimi 
aj FS Vre-

tienko, Konopa a Matičiar. Okrem 
toho bola uskutočnená propagácia 
o rozvoji cestovného ruchu v loka-
lite Slovenská brána určená širo-
kej verejnosti s bohatou programo-
vou štruktúrou, výstava obrazov v 
DK, jazdenie na koči, koňoch, po-
níkoch, bohaté občerstvenie, zabí-
jačkové špeciality.

Druhé podujatie v rámci vyvrcho-
lenia projektu bolo v obci Rybník 
28. septembra. Tento deň sa nie-
sol v slávnostnom duchu krstu mo-
nografie "Slovenská brána Kozá-
rovce - Rybník". Úvod patril domá-
cemu súboru Krivín a druhá časť 
mužskej speváckej skupine Mati-
čiar. V programe sme si mohli vy-
počuť piesne, ktoré ospevujú práve 
Hron a Slovenskú bránu. Po sláv-
nostnom predstavení projektu a 
krste knihy, starostami oboch obcí 
a autormi knihy, sa v dobrej nálade 
pokračovalo. Počas občerstvenia 
spoločne obidve FS predvádzali 
svoje umenie, zabávali hostí a prí-
tomných do neskorých hodín.  

Hneď na druhý deň po veľkej 
kultúrnej udalosti "Urodilo sa pod 
Slovenskou bránou“ nasledoval 
ďalší už tradičný, 19. ročník Me-
moriálu Márie Švolíkovej. Aj na 
tomto podujatí okrem spevákov z 
okolia a celého Slovenska (aj zo 
zahraničia) nemôžu chýbať domá-
ci. Tohto roku to bol Matičiar, Lip-
ka, sólo speváčky Janka Slížiko-
vá, Mária Együdová. O dobrú úro-
veň podujatia sa postarala ľudová 
hudba Ponitran pod vedením Ma-
riána Járeka.

Poslednou akciou, kde sa naše 
súbory zúčastnili bola v Leviciach 
26. septembra 2012 v centre kul-
túry JUNIOR. Motto prehliadky sa 
nieslo v duchu: Spievame pre zdra-
vie, ktoré organizátori zvolili ciele-
ne. "Pieseň lieči, uzdravuje, priná-
ša pozitívne myslenie, vypĺňa voľ-
ný čas našich seniorov, ktorí šíria 
a udržiavajú tradície nášho náro-
da." Dvanásť súborov sa predsta-
vilo na tejto prehliadke a nás veľ-
mi teší, že z Kozároviec tam bola 
Lipka, doplnená ženami zo súbo-
ru Konopa.

Kultúrny život a činnosť našich 
súborov v Kozárovciach a všetci 
čo prezentujeme odkaz našich 
predkov sa snažíme odovzdá-
vať pre ďalšie pokolenia autentic-
kosť, originalitu a máme dojem, 
že aj dobrú zábavu a radosť. Naši 
členovia okrem Vretienka už ma-
jú svoje rôčky, ale keď zahrá mu-
zika (nám väčšinou musí stačiť aj 
harmonika) žilky sa nám rozihra-
jú a všetka  bolesť a trápenie nás 
opúšťa. Spev je pre človeka je-
den z Božích darov. Pestrá pale-
ta spevov a krojov účinkujúcich je 
ako rozkvitnutá lúka kvetov. Hoci 
už máme hlavy postriebrené, chuť 
spievať, elán a dobrá nálada nám 
nikdy nemôže chýbať. Potom nám 
život ubieha oveľa ľahšie, ale bo-
hužiaľ, čím ďalej tým rýchlejšie. 
Všetci si ale prajeme a držíme pal-
ce, aby to vydržalo čo najdlhšie.          

Ján Švolík

Konopa, Matičiar, Lipka  a Vretienko 
Bohatý štvrťrok súborov 




 


 



Povedali pre 
Kozárovské noviny

jarmok + foto celá trana

Memoriál Márie Švolíkovej, na ktorom každoročne kraľuje ľudo-
vá pieseň, prekročil prah dospelosti. V nedeľu, 16. septembra sa 
v Dome kultúry v Kozárovciach  konal v poradí už XVIII. ročník  tej-
to obľúbenej prehliadky speváčok a spevákov slovenskej ľudovej 
piesni.

Pred prvým vystúpením zazne-
la báseň Pavla Kopála venovaná 
pamiatke na Máriu Švolíkovú, kto-
rú  predniesla  Silvia  Benčaťová.  
V nasledovnom bloku sa predstavi-
lo 14 speváčok. Medzi prvými  naj-
mladšie domáce  
speváčky – Má-
ria Kotorová, Kris-
tína Vitkovičová 
a Zuzka Beliso-
vá. Po nich vystú-
pila Adela  Vako-
šová, Ivana Šrá-
meková (Rybník), 
Janka Slížiko-
vá (Kozárovce), 
Emília Horňáče-
ková a Marta No-
vácka  (Lovce), 
Adriana Sencio-
vá (Čajkov), Ján 
Kovarčík (Nitra), 
Patrícia Meliško-
vá (Dolný Ohaj), 
Adela Asztalos (Nové Zámky), Jan-
ka Tencerová (Nová Baňa)  a Má-
ria Egyudová (Kozárovce). Okrem 
nich  pekné pesničky pridali aj do-
máce spevácke skupiny – ženská 
spevácka skupina LIPKA a muž-
ská spevácka skupina MATIČIAR.  
Spevácke vystúpenia sprevádzala  
ľudová hudba PONITRAN pod ve-
dením Mariána Járeka, ktorá rov-
nako ako speváci zožala zaslúžený 
potlesk divákov. Podujatie už tra-

Memoriál Márie Švolíkovej

dične moderovala redaktorka Slo-
venského rozhlasu Darina Turan-
cová. 

Podujatie každoročne pripra-
vujú miestni matičiari a tak medzi 
pravidelnými  hosťami nechýbajú 

ani zástupcovia Mati-
ce Slovenskej. Tento 
rok predseda MO MS 
v Kozárovciach Igor 
Benčať privítal členov  
VMS Vojtecha Porub-
ského a Júliusa Žú-
bora,  riaditeľa  Domu 
MS v Leviciach Vin-
centa Mozdíka a foto-
grafa Milana Hlôšku. 

 Podľa slov odbor-
níkov, ale aj ostat-

Vojtech Porubský: Ja som tu 
už piatykrát a je to nádherná ak-
cia. Všetka česť organizátorom, 
ktorí dokážu takéto podujatie pri-
pravovať  a prehlbovať v nás lás-
ku k ľudovej hudbe. To považu-
jem v dnešnej dobe za výnimoč-
né a príkladné. Zaujímavý je vývoj 
samotných ročníkov, páči sa mi 
že sme tu dnes videli záber z via-
cerých regiónov Slovenska. Vždy 
sa sem rád budem vracať.

Milan Hlôška: Opäť sa mi to 
páčilo. Mám dojem, že tohtoroč-
né podujatie  bolo ešte krajšie ako 
vlani. Páči sa mi, že sa rozširu-
jú oblasti a vidno tu krásne kro-
je z rôznych kútov Slovenska.  To 
oko naozaj poteší. Viete,  ja sa 
hlavne  pozerám a fotím.  Uši sú 
trochu mimo a potom ma manžel-
ka hreší, ako môžem nepočúvať 
ten krásny spev  Ale to sa nedá, ja 
vnímam obraz.

ných milovníkov slo-
venskej ľudovej pies-
ne v sále, osemnásty 
ročník podujatia jed-
noznačne patrí k naj-
lepším ročníkom. 
Speváčky a speváci 
priniesli pekné, neo-
počúvané pesničky 
a dali do spevu svo-
je srdiečka. Táto stú-
pajúca kvalita spe-
vu a počtu najmlad-
ších  speváčok dáva 
prísľub do budúcnos-
ti. Tieto skutočnos-

Vzbudila veľkú pozornosť. Naj-
skôr menom – Adela Asztalos, po-
tom východniarskym krojom a na-
pokon ľúbozvučnou slovenčinou  
Za svoj spev právom zožala po-
tlesk publika a my sme ju s man-
želom po vystúpení trochu vyspo-
vedali.

Keď sa východniarka vydá do 
Nových Zámkov asi sa musí pri-
vykať aj maďarčine?

V Nových Zámkoch žijem už 
dva roky a vydatá som rok. Ma-
ďarské meno ešte nič neznamená, 
môj manžel  má slovenskú národ-
nosť a v rodine sa hovorí po slo-
vensky. Ja učím na základnej ško-
le deti tretieho ročníka plus anglič-
tinu.

A kde Vás manžel našiel?
Nuž, obaja sme boli dosť zane-

prázdnení, ale dnešná doba priná-
ša aj nové spôsoby zoznamovania 
a tak sa pre nás stal osudný prá-
ve internet. Síce nie všetky inter-
netové zoznámenia sa dobre kon-
čia, ale nám to vyšlo.

Ako ste sa dozvedeli o tomto 
podujatí?

 Oslovil ma pán Járek. Boli sme 
s folklórnym súborom Zámčan  asi 
pred 2 týždňami vo Veľkých Lov-
ciach  a spýtal sa ma či by som ne-

chcela prísť do Kozároviec.  Zapá-
čilo sa mi tu u vás, prekvapila ma  
veľmi príjemná atmosféra a pekné 
prostredie. Ak to  bude len trochu  
možné,  rada sem prídem aj o rok. 

                       -nem- 

Kto je Adela Asztalos?

ti sú najväčším darom pre orga-
nizátorov, ktorí napriek neľahkým 
podmienkam, každý rok prekoná-
vajú  sami seba, aby ľudová pie-
seň  na obľúbenom podujatí opäť 
zaznela.         

 M.Nemčeková
                Foto: Jozef Bedej

  Ľudová hudba Ponitran a Lipka.

 Naše najmladšie speváčky K. Vitkovičová, 
Z. Belisová a M. Kotorová.




 


 



Kde niet odpoveďHraj pozorne

Blíži sa koniec roka a dobrým 
zvykom je zrekapitulovať činnosť 
uplynulého obdobia. Folklórna sku-
pina Praslica nie je výnimkou. Do-
voľte mi, aby som si zaspomínala 
na naše vystúpenia v roku 2012. 

V úvode roka to bola fašiangová 
obchôdzka, kde sme spolu s Mati-
čiarom prešli pol obce. V dobrej ná-
lade a speve sme skončili v Dome 
kultúry, kde sme pred plnou divác-
kou kulisou predviedli Oplakávanie 
a pochovanie basy.

V apríli sa konala v Hronovciach 
súťaž sólistov a tanečníkov „Šaffo-
va ostroha 2012“, kde Praslicu za-
stupovali manželia Peter a Marce-
la Furdoví - umiestnili sa v bronzo-
vom pásme.

Ani sme sa nenazdali a prešlo sl-
nečné leto, ba aj jeseň, plné folklór-
nych festivalov a súťaží. Jarmok 
v Kozárovciach – okrem predáva-
nia dobrôt, bol plný spevu, hud-
by a tanca. Medzi účinkujúcimi bo-
la samozrejme i naša folklórna sku-
pina - s novým pásmom „Na jar-
moku“. Vystúpenie malo pozitívny 
ohlas u publika.

19. augus-
ta Praslica 
vystúpila na 
t e k o v s k ý c h 
slávnostiach 
v Starom Te-
kove v progra-
me „Na ho-
doch“. Pred-
viedli sme ta-
nečné číslo 
zapadajúce do 
hodovej zába-
vy – atmosfé-
ra týchto sláv-
ností bola vy-
nikajúca.

Ďalším vý-
z n a m n ý m 
podujatím, na 
ktorom nechýbala naša folklórna 
skupina, bolo vystúpenie v rámci 
V. ročníka medzinárodného folklór-
neho festivalu „Takí sme“, kde sme 
účinkovali v galaprograme. Poduja-
tie organizovalo  Regionálne osve-
tové stredisko v Leviciach. Okrem 
vybraných folklórnych kolektívov 
z regiónu, sme mali možnosť vidieť 

Folklórna skupina Praslica – vystúpenia v roku 2012

i folklórne kolektívy z Českej repub-
liky, Maďarskej republiky a Bulhar-
ska. Súčasťou podujatia bola i osla-
va 5. výročia založenia Regionál-
neho osvetového strediska v Levi-
ciach.

Posledným našim vystúpením 
bolo účinkovanie v Kozárovciach 
- v rámci regionálneho Operačné-
ho programu „Propagácia a rozvoj 

cestovného ruchu v lokalite Sloven-
ská brána“, na ktorom sme vystúpi-
li s prekáračkovým tanečným blo-
kom.

Ďakujem členom Folklórnej sku-
piny Praslica za reprezentáciu ob-
ce a prajem im veľa zdravia a chuti 
zachovávať krásne tradície našich 
predkov.

Mária Ďurovičová

Žijú okolo nás a my vôbec netušíme, čomu venujú svoj voľný čas. 
Skutočnosť nás často úplne prekvapí. Tak to bolo aj pri mojom prvom 
stretnutí s Ing. Pavlom Kopálom. Mala som ho zafixovaného ako vy-
slovene technický typ, odborníka vo svojej profesii, o čom som sa ne-
raz presvedčila počas jeho pôsobenia v SES Tlmače. A zrazu prišiel  
do redakcie so zošitom plným básní... Od toho stretnutia už ubehol 
nejaký rok a pri tých najnovších básňach vidno, že neprestal študo-
vať techniku poetiky a výrazne skvalitnil svoju tvorbu. Pri poslednom 
stretnutí som autorovi položila pár otázok. 

Ako ste sa vlastne dostal k pí-
saniu poézie?

Začiatky boli také chabé. Určite 
si pamätáte, ako sme spolu hovori-
li, vlastne som sa radil, ako má vy-
zerať báseň, vo verši, v strofe. Tak 
prvé básne som nechal posúdiť od-
borníkovi. Nebol som nadšený. Vraj 
sú dlhé a je v nich málo metafor. A to 
som ja nevedel. V metafore sa dáva 
život neživým veciam. Tak som sa to 
pokúsil napraviť. V niektorých bás-
ňach sa mi to možno podarilo. V po-
sledných augustových Katolíckych 
novinách som čítal, že odovzdáva-
li v Bratislave ocenenia vynikajúcim 
odborníkom. Katolícke noviny sa po-
rozprávali s jedným z nich, Igorom 
Thurzom za publikačnú činnosť v ob-
lasti ľudovej architektúry. Medzi iným 
povedal: „V živote som napáchal 
dosť hlúpostí. Ale keby som mal začí-
nať znova, neviem, či by som to vedel 
lepšie. Každý je po boji generálom.“ 
Každý človek je hriešny tvor. Tak i ja. 
Ale aspoň v tom veku, keď ide dole 
brehom, by mal čosi urobiť, či niekde 
nespadne a či ho bude mať ktosi ra-
tovať. Myslím to v duchovnej oblasti. 
V nej je toľko možností na sebareali-
záciu. Ja som si vybral to, že sa po-
kúsim niečo písať v poézii.

ro aj zlo sa miesi v zemskom ces-
te. Od každého z nás záleží, koľko 
dobra a zla primiesime do nášho 
cesta. Keď cesto stvrdne, už sa ne-
dá miesiť. A to je konečná, takto sa 
postavíme pred súd. A preto si tre-
ba z času na čas robiť inventúru. 
Mám pokračovať týmto smerom, 
alebo mám odbočiť? Ak človek plá-
va po prúde, ľahko sa pláva, ale 
ak prídu Niagarské vodopády, ťaž-
ko to prežije. Tu treba vedieť, kedy 
plávať ku brehu.

Pretože na konci môžu prísť tie 
vodopády. A On povie choďte preč! 
Keď som bol smädný, nedali ste mi 
piť, hladný, nedali ste mi jesť... tak 
teda, čo dobré urobíme Jemu uro-
bíme. Tak to teda robme! 

Nechcem moralizovať ani mojimi 
veršami. I ja som hriešny tvor. To 
čo je v nich, to je len akoby moja 
spoveď. Možno mám ešte pár kro-
kov, ako píšem v tej jednej básni, 
tak neurobiť zbytočnú chybu.                                                                 

Pripravila  M. Nemčeková

Kde je rozhranie, kde je predel,
jak blízko je od človeka k Bohu?
A možno, už blízučko si sedel,
možno stačilo zmeniť polohu.

Pár krokov k chorému susedovi,
dať kúsok chleba a trocha vody,
a On to za teba raz vysloví,
to je ten, čo k biednemu prichodí.

Stíska ti láskavo ruku z vďaky,
že keď bol smädný dal si mu napiť.
Áno, to sú tie malé zázraky,
že ty zrazu v nebi s Ním môžeš 
byť.

To je predel a jeho znamenia,
večne tu a zase sám pre seba,
svoje podoby znamenia menia,
už si pri Bohu v blízkosti neba.

Ruka je v dlani, nepusti šancu,
hráš o život, teda hraj pozorne,
máš tu svojho priateľa, máš darcu,
podobu poznáš, nikdy nestarne.

Nepýtaj sa, kde niet odpoveď,
múdrosť sveta je často nemá,
taje máme mať v osude, veď
ľudský osud kalendár nemá.

Vieme, že zázrak sa Židom stal,
tu veda kuľhá od úžasu,
stačil úder palicou do skál,
vydali vodu Božiemu hlasu.

Ak myseľ je viac otvorená,
chápe i dej Nového zákona,
zázrakov je tam pestrá mena.
A ktože ich tam ľudu koná?

Z Božej vôle dané Synovi.
Akejže to kvitnú krajine?
V zemi sa rodí Zákon nový,
Zákon Boží na zemskej hline.

Takže, veda tu na to nemá,
tak teda, načo sa tu pýtať,
viera je tá, čo nie je nemá,
zjasňuje navždy takúto trať.

Od technického pera prešiel k básnickému

Ako sú tematicky zamerané va-
še básne?

Tie moje pokusy som zatriedil do 
takých skupín, kde som si myslel, 
že môžem niečo povedať. Sú to:  
Rok viery, Domovina, Matke, V ob-
jatí lásky a nevery, V zrkadle času. 
V každej tejto skupine je niekoľko 
desiatok básní.

Do dnešných novín vyberáme 
básne z prvej skupiny Rok viery. 
Tieto básne sa objavili už aj na 
nástenkách nášho kostola. Pre-
čo vlastne vznikol tento tematic-
ký blok?

Svätý otec vyhlásil rok viery a tak 
som sa pokúsil niečo napísať. Mys-
lím si, že medzi nebom a zemou 
nastáva určitá výmena informácií. 
Ale tie prúdia cez rôzne prostre-
dia, ktoré ich môžu kriviť, vychyľo-
vať, rušiť. Záleží na prostredí a ča-
se, kedy sa vymieňajú. Môžu sa do 
cieľa dostať rôzne skreslené. Zále-
ží, či na to prídeme. V Katolíckych 
novinách bola raz stať, kde sa pí-
salo, že človek je spojený s nebom 
tajomnou komunikáciou, akoby za-
kódovanou a tú treba rozšifrovať. 
Ak nemá v sebe lásku, tak ju ne-
pozná. Človek sa vždy narodí čistý 
do tohto zemského chaosu. Dob-




 


 



Čo nového v našom Pastoračnom centre
Letné prázdniny 2012 sú už ne-

návratne za nami, avšak milé spo-
mienky na ne stále vyčaria veselý 
úsmev na tvárach detí. 

Posledný júlový týždeň sme u nás 
v Kozárovciach opäť privítali našich 
kresťanských priateľov z Bratisla-
vy, ktorí spolu s mladými kresťan-
mi z Holandska, 
pripravili pre na-
še deti zaujíma-
vý program. Už 
od rána sa z te-
locvične a z ih-
rísk vonku ozýval 
veselý smiech. 
Všetky deti sa 
s radosťou za-
pájali do zábav-
ných a športo-
vých hier. Zahra-
li si vodný futbal 
a vypočuli zaují-
mavé svedectvá 
zo života našich priateľov, ktorí nám 
potvrdili, že život s Pánom Ježišom, 
je úžasné dobrodružstvo a premeš-
kať ho, by nebolo správne rozhodnu-
tie. Večer sme sa stretávali vo farskej 
záhrade, kde sme si opekali a po-
sledný deň sme ukončili diskotékou. 
V nedeľu po spoločnej svätej omši 
sme sa s našimi priateľmi rozlúčili. 

Krásny slnečný deň v piatok 10. 
augusta sme sa spolu s 18 deťmi vy-
brali pešo na Inovec. Cesta bola dosť 
namáhavá, najmä pre menšie de-
ti. Avšak mladí chlapci a dievčatá im 
s láskou pomáhali niesť batohy a ve-
selými príhodami ich povzbudzova-
li po ceste. Na cha-
te nás priví-
tal milý 
pán 

chatár a po ubytova-
ní sme vybehli na lúky 
plný novej sily do ďal-
ších dobrodružstiev. 
Pozorovali sme krásy 
prírody, kvietky, stro-
my, prekrásne výhľa-
dy, pohojdali sa na veľ-

kej hojdačke a zahrali 
hry. Večer sme si ope-
kali a zaspievali pri gi-
tare. Na ďalší deň sme 
sa neplánovane stretli 
s horolezcom Rudom 
Bošiakom, ktorý nám 
veľmi zaujímavo po-
rozprával o svojej ces-
te do Nepálu, do krajiny 
Mustang. Po dobrom 
guláši, ktorý nám pri-
pravil pán chatár, sme 
sa s nimi rozlúčili a cestou na Droz-
dovo sme sa vrátili domov. 

I toto leto 17 detí z Kozároviec 
strávilo v dvoch kresťanských tábo-

roch. V Bojniciach a v Podkrivá-
ni. Deťom sa veľmi páčilo, 

li spoločné stretnutie v Kozárovciach, 
kde sme si vypočuli ich zaujímavé zá-
žitky a pozreli fotky. 

Počas prázdnin sme niekoľkokrát 
boli s deťmi na cyklovýletoch po na-
šom okolí. Cestou sme sa učili po-
znávať pohoria okolo nás, vykúpa-
li sme sa v Hrone, pozreli si Koz-
málovskú priehradu a chladiace ve-
že v Mochovciach. Výlety sa deťom 
veľmi páčili a už teraz sa spoloč-
ne tešíme na jar, keď opäť budeme 
môcť bicyklovať.

Znovu pokračujeme v našich 
stretnutiach v telocvični každú stre-
du o 18.00 hod. a v sobotu od 16.00 

hod., kde sa spolu hráme rôzne zá-
bavné hry, rozprávame, hráme volej-
bal, futbal a florbal. Do telocvične je 
potrebné si priniesť prezuvky – špor-
tovú obuv a fľašu s vodou. Ak máš 
chuť si zašportovať, alebo sa poroz-
právať, určite príď medzi nás. Radi 
ťa privítame. Taktiež pokračujeme 
v našom detskom spevokole, kde 
svojimi piesňami oslavujeme Pána 
Ježiša.

Deti sú Boží dar. Maj-
me ich radi, nájdime si 
pre ne čas, na spoločné 
rozhovory, objatie, po-
hladenie. Potrebujú nás 
rovnako, ako my potre-
bujeme ich. Sú pred-
sa našou budúcnosťou. 
To čo do nich vložíme 
dnes, sa nám zajtra vrá-
ti. Preto dajme im lás-
ku, aby sme tiež lásku-
mohli žať. 

jp
Foto:

 Dominika Bedejová

našli si nových kamarátov a prežili 
s nimi nezabudnuteľné chvíle. Mno-
hé z detí boli v táboroch už po dru-
hýkrát. Po návrate z tábora Mod-
rý ostrov v Podkriváni si deti urobi-




 


 



Z kroniky obce  
Vinohradníctvo v Kozárovciach

Pestovanie viniča a produkcia 
vína má na Slovensku tradíciu sia-
hajúcu minimálne do staršej doby 
železnej (800 – 400 pred n. l.). V 
archeologických nálezoch naras-
tá počet priamych dokladov o vino-
hradníctve na našom území od 8. 
storočia. Motív vinnej révy sa obja-
vuje vo forme výzdoby na opasko-
vých kovaniach z 8. storočia (Štú-
rovo, Žitavská Tôň, Komárno). 
Špecializované železné vinárske 
nože pochádzajúz viacerých lokalít 
na Slovensku a Morave (Moravský 

Svätý Ján, Staré Zámky u Líšne, 
Mikulčice). Pestovanie viniča v ob-
dobí existencie Veľkej Moravy (9. 
storočie) je paleobotanicky dolože-
név moravských Mikulčiciach. 

Prvá písomná zmienka o pesto-
vaní viniča v okolí Kozároviec po-
chádza z roku 1075. V tomto roku 
bola spísaná zakladacia listina be-
nediktínskeho kláštora v dnešnom 
Hronskom Beňadiku. Susednú de-
dinu Rybník uhorský kráľ Gejza I. 
(1074 – 1077) vtedy daroval klášto-
ru aj s 15 vinohradníkmi a s rovna-

kým počtom viníc. Pravde-
podobne už vtedy sa pes-
toval vinič aj v Kozárov-
ciach. V roku 1290 sa to-
tiž spomína, že tunajšie ví-
no sa dovážalo až do Ostri-
homu, kde sídlil arcibiskup. 
Písomný záznam o miest-
nych vinohradoch pochá-
dza z roku 1358.

O vinohradníctve v Ko-
zárovciach sa dozvedáme 
viac informácii v období no-
voveku. V roku 1664 zho-
toviliTurci podrobný daňo-
vý súpis dedín, na ktoré si 
robili nárok. Obyvatelia Ko-
zároviec im mali odovzdá-
vaťokrem iného aj desia-
tok z muštu v hodnote 150 
pint (1 pinta = 1,7 l) alebo 
platiť 750 akče. Súpis vi-
nohradov v Tekovskej sto-
lici z roku 1696 zachytá-
va úpadok pestovania vini-
ča. Špeciálne pri Kozárov-
ciach je zmienka o tom, že 

vinice sú v dezolátnom stave kvô-
li niekoľkoročnej neúrode. Iná si-
tuácia už bola v nasledujúcom 18. 
storočí. Obec mala v rámci Tekov-
skej stolice významné hospodár-
ske postavenie. Disponovala veľ-
mi kvalitnou pôdou, lúkami a vi-
nohradmi. Kozárovčania dorábali 
kvalitné víno. V roku 1720 predáva-
li jeden okov (54, 3 l) vína za 3 zla-
té. Drahšie bolo v Tekovskej stolici 
už len víno z Rybníka. Víno z obi-
dvoch obcí patrilo v danom obdo-
bí k najkvalitnejším v širokom oko-
lí a bolo dokonca drahšie ako brati-
slavské.  Z 18. storočia pochádzajú 
aj údaje o veľkosti vinohradov uvá-
dzané na kopáčov vinohradov. Išlo 
o plošnú mieru. Táto predstavovala 
rozlohu, ktorú mal jeden muž oko-
pať za jeden deň – približne 338,4 
m2. V priemere jeden vinohradník 
obrábal vinice o rozlohe 3-7 kopá-
čov.V Kozárovciach boli doložené 
viniceo rozlohe 92 kopáčov vino-
hradov v roku 1714, ale v roku 1742 
to bolo už 302 kopáčov vinohradov 
a medzi rokmi 1763 až 1800 sa to 
pohybovalo od 217 až 298 kopáčov 
vinohradov. Výrazný nárast pesto-
vania viniča po roku 1736 je zazna-
menaný aj v ďalších okolitých dedi-
nách. Anton Špiesz a Jozef Watzka 
to dávali do súvisu s rozvojom ban-
skej ťažby a predovšetkým Banskej 
Štiavnice, kde sa sústredilo množ-
stvo pracovných síl, ktoré spotre-
bovali kvantá vína. Citeľný pokles 
bol evidovaný v roku 1791, keď bo-
lo doložených len 56 kopáčov vino-
hradov. V niektorých obciach vi-

nohrady vtedy už neexistovali. 
Predovšetkým od 17. storočia sa 

začína na území dnešného Sloven-
ska uplatňovať viničné právo spísa-
né vo viničných poriadkoch. V Štát-
nom archíve v Nitre sa nachádzajú 
viničné pravidlá našej obce z roku 
1874. Obsahujú obsiahle nariade-
nia, ktoré sa dotýkajú ochrany vi-
nohradov a úrody. Dozor mal vyko-
návať viničný úrad a viniční hájnici.
Na konci 19. storočia sa vo veľkom 
v Tekovskej stolici rozšírila filoxé-
ra viničová, ktorá zničila rozsiah-
le plochy vinohradov. Obyvateľstvo 
tým utrpelo veľké škody, pretože vi-
nice znamenali určité príjmy a tvo-
rili i časť výživy. K obnoveniu vino-
hradov došlo až na začiatku 20. 
storočia.

Peter Ivanič
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Pri príležitosti 120. výročia za-
loženia arboréta Mlyňany a pri prí-
ležitosti európskeho roku aktívne-
ho starnutia a solidarity medzi ge-
neráciami 2012 boli pozvaní aj se
niori z našej obce na podujatie ve-
nované seniorom. Zároveň bo-
la vyslovená požiadavka pri-
spieť svojou tvorbou, prácou 
na výstavu ručných prác, ktoré 
by predstavovali prácu spojenú 
s prírodou. Naši deviati senio-
ri sa ochotne svojimi prácami 
zapojili do tohto podujatia. Vý-
stava bola otvorená dňa 7. au-
gusta 2012. Tento deň sa na-
ši seniori vybrali na pekný výlet 
do Tesárskych Mlynian, mikro-
busom aj súkromnými auta-
mi. Po prehliadke výstavy ruč-
ných prác nás oboznámili prie-
rezom histórie organizácie až 
po súčasnosť arboréta. Nav-
štívili sme tvorivé dielne, ukáž-
ky aranžovania kvetov, ale aj 
koštovku vín.  Presne  o 12.00 
hod. bolo vyhlásenie výhercov 

Naši seniori v Tesárskych Mlyňanoch
najzaujímavejších prác, 
ktoré odborná porota deň 
predtým vyhodnotila. Bo-
li sme veľmi milo prekva-
pení, keď náš rodák Ing. 
Peter Valkovič, bol odme-

nený mimoriadnou cenou za svoje 
prekrásne dielo „Darovacia listina 
Dr. Štefana Ambrózy-Migazziho.“ 
Ďalšiu cenu si odniesol pán Voj-
tech Mráz za maľovaný obraz „Zá-
tišie s jazierkom.“ Ceny si odnáša-
li aj seniori z iných domovov a so-
ciálnych služieb. Medzi tým spes-
trila program ľudovými piesňa-
mi skupina z Čeladíc. Na záver 

programu nás čakala prechádzka 
náučným chodníkom so sprievod-
com po prekrásnom parku. Vide-
li sme mnoho stromov, drevín, krí-
kov z rôznych kútov sveta. Pre-
krásny sad šípových ruží a veľa 
iných zaujímavostí. Ďakujeme or-
ganizátorom za pozvanie a reali-
záciu milého podujatia. 

Helena Hamarová




 


 



najväčších stavbách – novej škole 
a domu kultúry.

Jeho stopa v športovom dianí 
nezostala ani po rokoch nepovšim-
nutá. Významné životné jubileum si 
uctili v polčase majstrovského zá-
pasu aj naši športovci, funkcionári 
a fanúšikovia.

Ing. Jozef Vajda si uvedomuje, 
že odchodom najstarších funkcio-
nárov sa nenávratne strácajú za-
ujímavé udalosti a fakty z histórie 
kozárovského športu a obce vô-
bec. Práve preto vo voľných chví-
ľach začal spisovať všetky momen-
ty a obrazy z minulosti, aby sme 
cez jeho spomienky spoznali ako 
sa rodil a vyvíjal šport v našej obci. 
Postupne ich uverejníme na strán-
kach Kozárovských novín, veríme, 
že pamätníci si oživia vlastné spo-
mienky a neskôr narodení spozna-
jú aspoň čosi z minulosti.
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Na našom futbalovom ihrisku 
v Kozárovciach sa v sobotu, 13. 
októbra 2012 uskutočnil turnaj fut-
balových prípraviek ObFZ Levice. 
Štartovať mohli hráči narodení v ro-
ku 2002 a mladší. Hralo sa na há-
dzanárske bránky a  na šírku ihris-
ka. Hrať mohli 6 hráči v poli a bran-
kár. Striedať museli všetci hráči po 3 
minútach. V peknom počasí zápoli-
li o body družstvá z Tlmáč, Pukan-
ca, Jura nad Hronom a Kozároviec. 
Na prvé zápasy nastúpili Kozárov-
ce proti Juru nad Hronom a zároveň 
Tlmače proti Pukancu. Naši chlap-
ci po úvodnom rešpekte zo súpe-
ra sa rozbehli naplno a zvíťazili 6:1. 
V druhom zápase sme si poradili 
s Pukancom 6:0. V rozhodujúcom 
zápase s Tlmačami sa zrodila re-
míza 1:1. Podľa pravidiel turnaja pri 
rovnosti bodov musí nastať 11-kový 
rozstrel, ktorý sme prehrali 2:3. Na-
ši malí futbalisti skončili celkovo na 
druhom mieste. 

Turnaj futbalových prípraviek
Po vyhlásení výsledkov sa una-

vení a hladní športovci pobrali do 
základnej školy, kde im naše pani 
kuchárky pripravili chutný obed. Po 
celý deň panovala na našom šta-
dióne dobrá nálada, ktorej pomohli 
rodičia všetkých detí. Ukázali, že 
na futbale sa dá  zabaviť aj bez to-
ho, aby sa nadávalo na rozhodcov 
alebo súpera. Veľmi by som chcel 
vyzdvihnúť fair play všetkých hrá-
čov. Organizátormi a zároveň naši-
mi hosťami boli predseda ObFZ Le-
vice MUDr. Rastislav Kubica, pod-
predseda Jozef Rosipal a Stanislav 
Kysel, člen výkonného výboru. 

Náš klub, obec ale aj školu, 
kde chlapci trénujú, reprezento-
vali: Alex Kacian, Sebastián Lau-
rinc, Ján Benčať, Anton Búry, Da-
vid Štiglinc, Nicolas Mareček, To-
máš Svorad, Ľuboš Mihál, Damián 
Janovický, Timotej Krištof, Adam 
Valkovič, David Červenák, Adrian 
Gula.

Podpísaný Jozef Vajda, naro-
dil som sa 19. marca 1932 v Ko-
zárovciach v ulici na tzv. Dolnom 
konci obce, blízko kostola, naproti 
miestnemu hostincu a vtedy aj ob-
chodu s potravinami. Svoje detstvo 
som prežíval viac na ulici, kde sme 
sa všetky deti z ulice spoločne hrá-
vali s hlinenými guľkami. Dievčatá 
skákali po nakreslených kockách 
na zemi a  naháňali sa. My, chlapci 
sme chodili vo vežovej časti kosto-
la ku zvonom na veži a z okien veže 
sme pozerali a obdivovali našu rod-
nú obec. Keď som mal asi 5-6 ro-
kov už som sa zatúlal až pri  náš te-
rajší športový areál. Futbalová hra  
ma očarila na celý môj život. Po 
jej spoznaní som kopal do každé-
ho kamienka na ceste kadiaľ som 
chodil, ba do konca aj konských tru-
sov, ktorých bolo vtedy na našich 
miestnych cestách veľmi veľa. Spo-
mínam si, keď sa ma moja mamin-
ka pýtala - chlapče, prečo máš také 
zelené topánky?

Následne si pamätám, že za Slo-
venského štátu boli postavené dre-
vené futbalové  brány aj na jarmoč-
nisku na Močiari. To bol priestor na 
lúke pri malej železničnej stanici, 
kde je teraz vybudovaná časť ob-
ce od potoka a od domu  Alexandra 
Kabáta až po posledný dom Skača-
novcov. Keďže tá lúka – jarmočnis-
ko bývalo veľmi premočené (spomí-
nal to môj otec) vedenie obce pri-
pravilo iný pozemok - tzv. jarmoč-
nisko pre dobytok a to je priestor te-

Tento rok si pripomína význam-
né životné jubileum výrazná osob-
nosť našej obce – poslanec, obec-
ný funkcionár, ale najmä každé-
mu najlepšie známy ako futbalista 
a futbalový činovník  - Ing. Jozef 
Vajda. Pri príležitosti jeho 80. na-
rodenín sa konala v obradnej sie-
ni obecného úradu slávnosť. Záslu-
hy jubilanta pre našu obec a roz-
voj futbalového diania vysoko vy-
zdvihol vo svojom príhovore sta-
rosta obce Ing. Jozef Majer. Hovo-
ril o tom ako od predvojnových ro-
kov bol lojálny tomuto športu , ako 
hájil farby nášho  klubu, ktorý ako 
prvý z dedinských družstiev bojo-
val o body výlučne s mestskými 
družstvami. Najskôr v roku 1958 
bol zvolený za predsedu TJ Loko-
motíva a túto funkciu vykonával až 
do roku 1992. Telovýchova v mi-
nulosti zastrešovala okrem futba-
listov aj oddiel hokejistov, stolných 
tenistov, kolkárov a šachistov. Fut-
balový areál, ktorý je dnes našou 
pýchou tiež vyrástol pod jeho ru-
kami. Od hracej plochy, cez oplo-
tenie, tribúnu, šatne, až po tech-
nické zázemie a garáže. Ako po-
slanec miestneho národného vý-
boru, neskôr aj obecného zastupi-
teľstva sa aktívne podieľal na roz-
voji obce. Svoj diel obetavej a naj-
mä dobrovoľnej práce pridal do 
výstavby spevnených ciest, mos-
tov, budovy obecného úradu, pr-
vého domu smútku,  zádveria kos-
tola, regulácii potoka, či pri našich 

Významný jubilant
rajšieho školského areálu. Tu bolo 
už aj ihrisko pre futbalovú hru. Hra-
cia plocha bola ohraničená čiarami, 
ktoré robili alebo ich tvorili jarčeky - 
plytké ryhy, ktoré robili špicami gra-
ce - motyky. To bolo už vlastne za 
prvého Slovenského štátu. 

Futbalová hra sa rozvíjala, ako mi 
to popisoval aj jeden zo zakladajú-
cich členov futbalovej  hry Ing. Arch. 
Peter Žembery (Senešov). Ten mi 
povedal, že prvú futbalovú loptu 
priniesol do Kozároviec Jano Ben-
čať (Matuškov) asi v rokoch 1936 – 
1938.  Začali do nej kopať v takej 
obuvi akú kto mal - v čižmách či ba-
gančiach. Začínali na lúkach v Trs-
tí. Najlepšia bola vraj Dvorákova lú-
ka, ktorú si pamätám veľmi dobre aj 
ja. Je to plocha už teraz zastavaná 
rodinnými domami od Jožka Stracu 
smerom ku terajšiemu ihrisku. Ing. 
Žembery mi spomínal, že on študo-
val v Bratislave na stavebnej  prie-
myslovke. Chodil na štadión Slova-
na a odkukával tam pravidlá a ro-
zostavanosť hráčov na ihrisku. Keď 
začali kopať do tej prvej lopty ho-
voril, že to bolo niečo neuveriteľ-
né. Totiž všetci chceli  byť pri lopte 
- teda vlastne boli všetci okolo lopty 
a každý chcel do nej kopnúť. V tom 
sa vlastne pretekali. Keď mi spomí-
nal tento zhon medzi inými menoval 
aj  pána Michala Kúkela, ktorý vraj 
bol ako bláznivý za tou loptou a túto 
jeho vášeň k futbalu po ňom zdedili 
aj synovia Michal a Milan.

 (Pokračovanie v budúcom čísle)

SpomienkyIng. Jozef Vajda 

Trénermi na turnaji boli Richard 
Demian a Jozef Majer.

Na záver sme sa všetci tréne-
ri, organizátori aj rodičia zhodli, že 

takáto vydarená akcia nemôže byť 
poslednou a zorganizuje sa niečo 
podobné na jar u niekoho iného.                                                                                

R. Demian

 Vyrastú z malých talentovaných futbalistov opory mužstiev?


