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Slovo na úvod
Na nedávnej akadémii k 15.
výročiu vzniku ZO JDS v Kozárovciach v kultúrnom programe vystúpil spevácky zbor TEBE SPIEVAM, ktorý sa za pár
rokov vypracoval na obdivuhodnú úroveň a získal si srdcia mnohých doma i v regióne.
Ako sme sa dozvedeli, má čerstvé pozvanie na vystúpenie
do družobného mesta Oroslán
v Maďarsku.
Zbor na spomínanej akadémii premiérovo zaspieval vlastnú pieseň DOMOV (hudba Pavol Pľuta a text Marta Vitkovičová). Nič krajšie som si nevedela predstaviť namiesto úvodu do týchto novín.
M. Nemčeková,
šéfredaktorka

DOMOV
Či poznáš to miesto, či poznáš
ten kraj,
kde réva sa rodí, plní sudy?
To je ten náš, ten malý raj,
čo napĺňa naše osudy.
Tu domov si našli otcovia naši,
ani Turkom si ho nedali vziať!
Tu prvé slová, vždy zas a znova,
učila nás naša mať.
To naše hniezdo Inovec chráni,
údolím tečie odvekov Hron.
Dedinka v ústi Slovenskej brány
stala sa našim domovom.
Tu pod Krivínom odožeň chmáry,
spievaj a tancuj, dobre sa maj.
Aj v ďalekom svete nech sa ti
darí,
na Kozárovce spomínaj,
na Kozárovce nezabúdaj,
...tak nám v tom Pán Boh pomáhaj!

 Naši deviataci pokračujú na týchto vybraných stredných školách: Ema Benčaťová – Konzervatórium J. L .Bellu Banská Bystrica, Natália Benčaťová – Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce, Erik Dóczy – SOŠ Tlmače, odbor
programátor obrábacích strojov, Tomáš Hruška – SOŠ polytechnická Zlaté Moravce, Ľuboš Chmelo – SOŠ polytechnická Zlaté Moravce, odbor mechanik – elektrotechnik, Nikoleta Medzihradská – Pedagogická akadémia Levice, odbor sociálno-výchovný pracovník, Miroslava Ludhová – Spojená škola Slančíkovej Nitra, odbor hotelová
akadémia, Paula Benčaťová – Škola úžitkového výtvarníctva J.Vydru Bratislava, odbor keramický dizajn, Michal
Mráz – Gymnázium J. Kráľa, Tomáš Šuránsky – SOŠ polytechnická, odbor mechanik-elektrotechnik, Katarína
Uhnáková – Obchodná akadémia Zlaté Moravce. Viac o naj deviatakoch píšeme na 11. strane.

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Pokiaľ nezískame prostriedky na väčšie projekty, realizujeme menšie
• Na prvý pohľad je naša obec
krásna, ale na druhý pohľad už
vidieť kde všade treba investovať, rekonštruovať či budovať.
Je niečo reálne v pláne?
Začali sme s ďalšou etapou budovania chodníkov v cintoríne. Táto spojí existujúce chodníky s prístupom zo zadnej časti a umožní
tak prístup a lepšie využitie odstavných plôch. Do konca októbra plánujeme inštalovať aj nové, estetické
a úsporné osvetlenie cintorína. Na
jeseň chceme investovať do verejnej zelene, pripravujeme sa na ďalšiu etapu protipovodňových opatrení, úpravu mostov a tokov. V súvislosti s výstavbou bytového domu v areáli ZŠ budú riešené aj nové oplotenie školského areálu, odstavné plochy, chodníky, či verejný park. Vzhľadom k tomu, že začiatok výstavby bytového domu sa

o niekoľko mesiacov oproti plánom
posunul, je možné, že časť týchto
aktivít bude musieť byť riešená až
v zime (ak bude priaznivá ako táto)
resp. v budúcom roku,.
• Obec ponúkla na prenájom
časť nášho domu kultúry s cieľom jeho efektívnejšieho využívania na kultúrne aktivity. Stretol
sa tento návrh so záujmom?
Zatiaľ sme sa stretli iba s telefonickým dopytom, na obhliadke zatiaľ nebol nikto. Objavila sa však
možnosť uchádzať sa o grant na
zateplenie budovy ktorú určite využijeme. Projekt na riešenie zvýšenia
energetickej efektívnosti spoločenskej sály sa podáva v čase distribúcie tohto aktuálneho čísla obecných
novín. Predpokladám, že výsledok
hodnotenia by sme mohli poznať
koncom roka.
• Bude sa realizovať výstavba

novej bytovky v areáli základnej
školy?
Áno, práce sa v týchto dňoch začali.
• Pred pár týždňami sa konala slávnostná akadémia ZO JDS
v Kozárovciach, ktorá sa radí medzi najaktívnejšie v okrese. Bol
to aj priestor, aby sme si položili
otázku, aké podmienky majú najstarší občania pre život. Výstavba domova dôchodcov je určite náročná investícia, ale denný
stacionár by bol tiež veľkou pomocou.
Súhlasím, napokon to, čo sa dalo
doteraz urobiť, to sme urobili. Faktom však je, že čo sa týka eurofondov, v skončenom programovom
období, sme neboli oprávneným
žiadateľom, tak sme sa o dotácie
na výstavbu uchádzať nemohli.
(Pokračovanie na 2. str.)






Otázka pre Mariana Valacha, predsedu kultúrnej komisie

Bude rýchly internet dostupnejší?
Už dlhodobo sme sa snažili hľadať možnosti na zlepšenie dostupnosti
dátových služieb v našej obci. Isté svetielko nádeje v podobe investora zablikalo pred vyše rokom, no pôvodne smelý zámer výstavby optickej siete
nezačal investor vôbec realizovať. Rovnako skončili plány súčasných poskytovateľov dátových služieb, či televízie. Preto je schválenie nájomnej
zmluvy pre najväčšieho operátora v oblasti internetu (Slovak Telekom a.s.)
na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva nádejou, že čoskoro bude vďaka inštalácii novej technológie dostupnejší rýchly internet aj pre záujemcov, ktorý doteraz na pripojenie z dôvodu nedostatočnej kapacity siete
čakali. Zo strany obce je nájomná zmluva schválená, čaká sa na podpis zo
strany poskytovateľa a samotnú realizáciu výstavby technologického kabinetu. Budeme sa snažiť a vytvárať podmienky, aby všetko bolo zrealizované najneskôr do konca kalendárneho roka.

Obecné zastupiteľstvo
Na obecnom úrade sa 30. Júna konalo 15. riade zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Kozárovciach. Okrem iného na ňom boli predložené správy o činnosti obecnej rady (M. Záhorský), správa o činnosti komisie ﬁnančnej, plánovacej, obchodu a služieb (M. Záhorský), správa o činnosti komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva (M. Valach),
správa o činnosti výstavby územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia (M. Majer), správa o plnení rozpočtu za obdobie január až
máj 2014 (M. Záhorský).
Hlavný kontrolór obce Ing. M. Obický predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014. Zastupiteľstvo schválilo za prísediacich okresného súdu v Leviciach Ing. Eriku Mihálovú, Milana Záhorského a Jaroslava Kasana.

Správa o činnosti ﬁnančnej komisie

Finančná komisia zasadala od posledného obecného zastupiteľstva
dvakrát, 5. Júna a 27. Júna, kedy prerokovala správu audítorky k riadnej
účtovnej závierke, výročnú správu obce ta rok 2013, návrh na vyradenie
majetku obce (knihy z obecnej knižnice vyradené do zberu a poškodený
notebook do elektrozberu). Komisia riešila vývoz odpadu v lokalite Domky
a náklady na práce pri oprave mostov.
Prerokovala plnenie rozpočtu obce k 31. máju a rokovala o problémoch
s neplatičmi. Komisia prerokovala poslanecký návrh M. Benčata na umiestnenie sôch sv. Filipa a Jakuba pri miestnom kostole.
M. Záhorský

Správa o činnosti sociálnej komisie

 Ani tento rok nesklamal 14. júna Kozárovský jarmok svojich návštevníkov. Bohatý kultúrny program, chutné občerstvenie, zaujímavá tombola a pekné počasie urobili svoje.
Foto: M.N.

Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna, športu a školstva od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva nezasadala, prípravy spoločenských podujatí sa riešili priebežne v spolupráci so zainteresovanými skupinami. V sledovanom období sa na komisiu neobrátili komunitno- sociálni pracovníci s podnetmi.
Oblasť športu – hasičská súťaž O striebornú prúdnicu Pohronia, ktorá sa konala 29.júna sa po
organizačnej stránke vydarila., aj
keď po športovej stránke sa ambície našich družstiev nenaplnili. Naše družstvá však majú pred sebou
ešte veľa možností dobre reprezentovať našu obec.
Oblasť kultúry - Naša obec
25.spríla hostila Krajskú postupovú prehliadku amatérskeho divadla
Na scénu, kde nám hostia vyjadrili vysokú spokojnosť s organizáciou
tohto podujatia.
Komisia v spolupráci s Ocú
a ochotnými dobrovoľníkmi pripravila tradičné stavania mája, na kto-

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Pokiaľ nezískame prostriedky na väčšie projekty, realizujeme menšie
(Dokončenie z 1. str.)
V rámci nového obdobia, ktoré ešte reálne neponúka výzvy, sa
určite o výstavbu budeme aktívne snažiť. Zatiaľ sme využili možnosť a získali sme dotácie na rozvoj terénnej opatrovateľskej služby,
ktorú dlhodobo poskytujeme. Vďaka projektu pribudli ďalšie dve pracovné miesta, ktoré sú hradené zo
zdrojov EÚ, pričom nie je vylúčené, že v prípade potreby pribudnú
aj ďalšie.
• Posledné mesiace sme v ob-

ci žili naozaj bohatým kultúrnym životom. Máme sa na čo tešiť aj v krátkej budúcnosti?
Naši folkloristi, hudobníci a speváci intenzívne nacvičujú ďalej
a pripravujú sa na ďalšie predstavenia. Len pre ilustráciu uvediem,
že nebudú chýbať na Tlmačskej
grámore. Rovnako potvrdzujem
slová primátora
mesta Oroslán
o kultúrnej spolupráci z jeho návštevy na nedávnom Kozárovskom
jarmoku. Dôkazom toho je aj pozvanie pre ľudovú hudbu Javorinka

a speváckemu zboru TEBE SPIEVAM do Oroslánu, kde v dňoch 16.
- 17. augusta vystúpia na oslavách
65. výročia vyhlásenia Oroslánu za
mesto. Na september máme zasa
prisľúbené od riaditeľa SĽUKu vystúpenie pri príležitosti 65. výročia jeho vzniku. Okrúhle jubileum
nášho významného podujatia si
pripomenieme 28.septembra, kedy
sa uskutoční 20. ročník Memoriálu
Márie Švolíkovej.
Rozhovor pripravila
M. Nemčeková

rom sa zúčastnili aj deti z Vretienka a o dobrú náladu sa postarala dychová hudba Kozárenka. Deň
matiek sme si pripomenuli v našom dome kultúry 18. mája pestrým
programom, o ktorý sa postarali deti zo základnej školy a naši najmenší z materskej školy.
V máji sa u nás konal 9. ročník krajskej prehliadky dramatickej
tvorby prijímateľov sociálnych služieb pod názvom Nitriansky Oskar s účasťou 14 sociálnych služieb. Kozárovský jarmok, ktorý sa
konal 14. júna mal bohatý kultúrny
program počas celého dňa.
Program vyvrcholil večerným
predstavením SĽUKu. Náš divadelný súbor Hron nás reprezentoval divadelným predstavením Kubo v Želiezovciach, ďalšie predstavenie odohrali u nás doma a zatiaľ
posledné a dovolím si povedať najúspešnejšie dve predstavenia za
sebou mali v Divadle Andreja Bagara v Nitre 15. júna 2014.
Poslednou akciou bola slávnostná akadémia k 15. výročiu založenia základnej organizácie jednoty dôchodcov v našej obci, ktorá sa
uskutočnila 29. júna 2014.
M. Valach

Harmonogram
separovaného zberu
25.07.2014 – Papier
30.07.2014 – Plasty
22.08.2014 – Papier
27.08.2014 – Plasty
26.09.2014 – Papier
26.09.2014 – Plasty
24.10.2014 – Papier
24.10.2014 – Plasty
24.11.2014 – Papier
28.11.2014 – Plasty
22.12.2014 – Papier
31.12.2014 – Plasty






Pocta v ierozve stcom
V roku 1858, bol v Srbsku objavený pergamenový rukopis, s neznámym textom. Rukopis pochádzal zo 14. storočia. Dlho sa predpokladalo, že to môže byť akýsi prozaický príhovor, k nejakému
inému spisu. Až pokiaľ jazykovední
odborníci nezistili, že text obsahuje
množstvo krásnych, opakovaných
rytmických spojení, že sa nejedná
o prózu, ale o zaujímavú poéziu.
Áno. Šlo o báseň. O báseň, ktorá bola príhovorom, ku dielu, ktoré
bolo cieľom misijného poslania našich vierozvestcov. Bolo to Kristovo evanjelium, ktoré prišli hlásať na
naše územia, našim slovanským
predkom, v ich jazyku, aby bolo
všetkým zrozumiteľné.
Konštantín, zrejme spolu s bratom Metodom, na našom území
preložil všetky štyri evanjeliá. Ony
sú základom viery v jediného Boha, existujúceho a pôsobiaceho v
troch osobách, tak ako to učil sám
spasiteľ, tak ako to následne zapísali evanjelisti.
Spomenutá báseň je vlastne
predslovom k preloženým knihám.
Akýmsi stručným predstavením
ich obsahu, formou ľúbozvučného básnického príhovoru, tak aby
v adresátovi vyvolala pocit potreby
oboznámiť sa s touto „ Novou zvesťou „ v celej jej hlbokosti. Tento rásny predslov dostal výstižný názov
PROGLAS. Predslov ku knihám,
ktoré ohlasovali „Novú zvesť“, Kristovo evanjelium, vieru v Trojjediného Boha.
Zahĺbme sa a pouvažujme nad
skladbou, posolstvom a básnickou
formou tejto prekrásnej veľbásne,
skrytej toľké stáročia, aby sme ju
aj my, súčasníci, mohli vnímať v jej
bohatej nádhere.
Evanjeliu svätému som
Predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus
zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom
svetu celému.
Hneď v prvom verši predstavuje báseň ako predohru k prichádzajúcim dejstvám, textom Starého i Nového zákona. Celý Starý zákon, je vlastne predobrazom toho
čo má prísť, upozornením na Toho, ktorého očakával všetok Izraelský ľud. Tak, ako to nebojácne
ohlasovali starozákonní proroci.
Tak, ako je to vyjadrené hneď v treťom verši. Nádherný básnický opis
jedinečného poslania Slova, Syna
človeka, Druhej Božskej osoby, Ježiša Krista.
On sám o sebe povedal: „Ja som
svetlo sveta“. Konštanýn v štvrtom
verši hovorí:„… svieti, svetlom, svetu celému.“ Jedna z prvých, pekných paronomázií, opakovaní slov
podobne znejúcich.
Kým v prvých veršoch poukazuje
na prorokov a hneď ohlasuje príchod Krista, svetlo národov, v ďal-

ších veršoch, (6, 7), už poukazuje na Kristov prísľub, že slepý budú vidieť, ba dokonca hluchí už aj
počujú. A apeluje na kmene Slovanov, aby prijali tento krásny dar,
dar, ktorý má už aj svoju písomnú
podobu, vloženú do slov, ako ju zaznamenali Matúš, Marek a s ním
i Lukáš s Jánom.
Bo slepím oni sľúbili,
že uvidia, a hluchí, ajhľa, slová
písma počujú, lebo je Boha poznať
totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Sloveni:
dar tento drahý vám
Boh z lásky daroval,
Dar Boží darom spravodlivej
čiastky je,
dar dušiam vašim
čo sa nikdy neskazí,
dušiam tých ľudí,
ktorí vďačne prijmú ho.
Áno, Je to dar viery. Dar, ktorý
nám poslal Otec v Slove, v Druhej
božskej osobe, ktorý natrvalo zatavili evanjelisti do slov. Je to slovo,
ale i Slovo, písmo, ale i Božstvo a
viera v Neho. Je to Slovo, ktoré bolo na počiatku a stalo sa telom.
Mohutná, trojnásobná výzva nasleduje v ďalších veršoch, jednak
aby sme počúvali slová veľbásne, ale aj Slovo, ktoré nám poslal
Otec, ako Druhú Božskú osobu.
… počujte, čo vám
vlastný rozum hovorí,
počujte všetci, celý národ
slovenský,
počujte Slovo, od Boha
vám zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské
duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať
vás pripraví.
Povedané by sa mohlo odtajiť.
Napísané ostáva. Čo by bolo platné našim predkom, keby boli slová Evanjelia len počuli a zabudli?
Čo by bolo platné z toho nám budúcim?
Nádherné pozvanie k novým písmenám, ktoré boli zostavené, ako
to hovoria ich žiaci, z vnuknutia

Ducha svätého. Pozvanie k prijatiu
evanjelia. Toto naše prvé, krásne,
obrazotvorné písmo zvané „Hlaholika“, je vo svojej podstate už samé
akousi kostrou evanjelia, ktoré prišli hlásať našim predkom.
Kto prijme tieto písmená, túto novú abecedu, kto sa ich naučí čítať:
Tomu sám Kristus svoju
múdrosť vyjaví
a vaše duše písmenami posilní
i skrze apoštolov, skrze prorokov.
Pretože tí, čo hovoria ich slovami,
i nepriateľa budú schopní zahubiť,
Víťazstvo dobré svojmu
Bohu prinesúhnilobnej zhube
svojho tela uniknú,
tela, čo v hriechu ako
vo sne živorí,
nepadnú oni, ale pevne zastanú,
pred Bohom ako udatní
sa prejavia,
Po pravici si stanú trónu Božiemu,
keď príde ohňom súdiť všetky
národy,
s anjelmi budú radovať sa na veky,
naveky sláviac Boha milostivého,
piesňami z tých kníh ospevujúc
naveky
Svojho Boha, čo nad ľuďmi
sa zmilúva,
ktorému preto všetka
sláva prislúcha,
i česť i chvála, Boží Synu,
v jednote
so svojím Otcom, s Duchom
Svätým v Trojici
na veky vekov od každého
stvorenia.
Amen.
Pekné básnické vyjadrenie prísľubu tím, ktorí príjmu nové písmo
a cezeň odkazy prorokov i evanjelistov. Prísľubu oslobodenia sa od
tmárstva a bludov, prísľubu večných radostí v blízkosti milostivého a zmilúvajúceho sa Trojjediného
Boha.
Posledným, sto jedenástim jednoslovným veršom „Amen“ dáva
Konštantín-Cyril bodku za prekrásnou básňou. Básňou, ktorá vo svojej tematike nemá obdobu vo svetovej poézii. Je nádherná. Trblie-

ce sa krásou majstrovsky použitých, často vhodne opakovaných
slov a slovných spojení. Je to výzva prijať ohlasovanú vieru v Trojjediného Boha osobne a odovzdávať budúcim. Najmä mládeži. Múdrej a ochotnej. O ktorej náš básnik napísal: „..tis držiteľkou rána,
vladárkou mája, tis jara pokladníkom“. Ctiteľky a nositeľky viery,
vzácneho dedičstva, ktoré Solúnsky bratia priniesli našim predkom.
Dedičstva otcov i mám, za ktoré
prosili Pána, aby nám ho zachoval.
Ondrej Krajči
Literatúra: Jeruzalemská Biblija,
kol. Autorov Proglas, Viliam Turčány, Evgen Pavlíny, Matúš kučera
a kol.

Spoločenská rubrika

Povedali si áno
7.6.
PhDr. Lenka Švecová
a Ing. Róbert Bruchter
14.6.
Ing. Zuzana Korytárová
a Dušan Ištok
21.6.
Mgr. Petra Janíková
a Mgr. Tomáš Kubuš
12.7.
Martina Trégerová
a Marián Kabát

Narodili sa
Bystrík Ižold,
syn Daniely a Bystríka
Paulína Belanová,
dcéra Kataríny a Radoslava
Tobias Šusták,
syn Anny a Erika
Blanka Balážiková,
dcéra Martiny a Pavla

Opustili nás
Marián Švolík,
vo veku 64 rokov
Jozef Straca,
vo veku 77 rokov
Alžbeta Nichtová,
vo veku 67 rokov
Emília Melicherová,
Nemčeková
vo veku 85 rokov
 Na každom kultúrnom podujatí sú najmilšími účinkujúcimi naši najmenší. Či už sú to deti z materskej školy, žiaci zo školy alebo deti z Vretienka, vždy je to potešením a prísľubom, že folkloristi v našej obci majú pokračovateľov.
Foto: M.N.

Terézia Mrázová,
vo veku 92 rokov
Emília Hrabinová,
vo veku 62 rokov






Kozárovčanka sa stala MISS Levického okresu
Levický okres má svoju novú MISS. Stala sa ňou Adriana Kasanová z Kozároviec. Rozhodla o tom porota v piatok, 2. mája v sále CK
Junior. Súťaž krásy sa po niekoľkoročnej prestávke podujali zorganizovať ambiciózni mladí ľudia - Nikoleta Trnková, hlavná organizátorka, v spolupráci s Andrejom Budaiom, Gabrielom Kosmálym ml.
a Dominikou Očiakovou.
Na ﬁnálový galavečer prišli súťažiace dievčatá povzbudiť ich najbližší, ale aj priatelia a známi. Nechýbali transparenty, rapkáče, nadšený potlesk a skandovanie. Každý fandil svojej favoritke a nálada
po celý večer v hľadisku gradovala.
Dozaista aj vďaka moderátorskej
dvojici, ktorá svoju úlohu zvládla veľmi dobre. Roman Mihálka a
Katka Szebényiová sa výborne dopĺňali a bavili divákov. Na úvod diváci videli krátke video z castingov,
fotografovania s levickými basketbalistami a z príprav na galavečer.
Prípravy síce absolvovalo 12 dievčat, ﬁnálového večera sa nakoniec
zúčastnilo len desať. Krásne missky sa divákom predstavili počas
promenády v svadobných a spoločenských šatách. S nadšením
diváci privítali vystúpenie skvelého tanečného súboru BM Generation (majstri Slovenska v modernom tanci za rok 2013 a 2014, maj-

stri Európy za rok 2014) a levickej
rockovej kapely Rebelsky.
Dievčatá zvládli aj promenádu v
plavkách a na vyhlasovanie výsled-

kov sa opäť odeli do spoločenských
šiat. Výsledky vyhlásila predsedníčka poroty Nikoleta Trnková, ktorá o
víťazkách rozhodla s ďalšími členmi
poroty - Gabrielom Kosmálym ml.,
Dominikou Očiakovou a Mikulášom
Santnerom z agentúry Flash.
Titul Miss Levického okresu získala Adriana Kasanová, 17 ročná študentka z Kozároviec. Prvou
vicemiss sa stala 19 ročná Kristí-

 Víťazky súťaže: Zľava Kristína Škorková, Adriána Kasanová, Angi Virágová, Martina Nováková.
Foto: -vap-

na Škorková z Levíc a druhou vicemiss 16 ročná Angi Virágová zo
Želiezoviec. O titule Miss sympatia rozhodli v internetovom hlasovaní fanúšikovia, najviac hlasov poslali Martine Novákovej (18 rokov)
z Levíc. O pekné dievčatá v okrese
nie je núdza a tak verme, že organizátorom vydrží nadšenie a dočkáme sa aj ďalších súťaží krásy.
Vanda Prandorfyová

MISS Levického okresu Adriana Kasanová:

Zážitok a skúsenosť

• Promenáda v plavkách. Foto: -vap-

Novú MISS Levického okresu, Kozárovčanku Adrianu Kasanovú, žiačku
Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Zlatých Moravciach, sme po
vyhlásení výsledkov požiadali o krátky rozhovor.
Čakali ste víťazstvo a titul?
Absolútne som to nečakala, bola som úplne prekvapená, ale som veľmi šťastná.
Čo to pre vás znamená?
Veľmi veľa. Niečo takéto som ešte nezažila, je to krásna skúsenosť a zážitok. Prekvapenie, potešenie a radosť.
Kto vás inšpiroval, aby ste sa prihlásili na súťaž?
Moja najlepšia kamarátka Miška veľmi chcela, aby som to skúsila, tak
som skúsila a som rada. Neľutujem to.
Komu by ste svoje víťazstvo venovali?
Určite celej rodine, všetkým kamarátom, priateľovi, spolužiačkam a spolužiakom, všetkým ľuďom, ktorí ma majú radi a ktorých mám rada aj ja.
-vap-

Stanú sa aj z nich darcovia krvi?
Darovanie krvi priamo v priestoroch obecného úradu má v Kozárovciach už niekoľkoročnú tradíciu. Tradične sa tu stretávajú miestni darcovia, ale aj darcovia z okolia a takmer vždy do ich radov pribudnú nové mená. Bolo tak i pri poslednom odbere 24. apríla, kedy prišlo darovať krv osemnásť darcov, z toho jedna prvodarkyňa.
Práve v čase našej návštevy sme zastihli skupinku tunajších deviatakov, ktorí v rámci edukácie prišli spoznať atmosféru darovania krvi. S veľkým záujmom sledovali pracovníčky Nitrianskeho pracoviska
Národnej transfúznej služby ako pripravujú a napokon odoberajú krv
mnohonásobnému darcovi krvi Ľubošovi Vasarábovi. Tento mladý muž
daroval krv už 57- krát a ako sme sa dozvedeli od prítomnej koordinátorky darcovstva na Národnej transfúznej službe v Nitre Lýdii Tábiovej, Ľuboš Vasaráb je vzácny darca na telefón, čo znamená, že je
pripravený darovať krv a krvné doštičky vždy, keď to niekto súrne potrebuje.
Deviataci využili možnosť a kládli otázky nielen darcovi, ale aj pracovníčkam, aby sa o darovaní krvi dozvedeli čo najviac. Možno niekto
z nich o pár rokov doplní rodnu darcov krvi v Kozárovciach.
-nem-

 Na snímke M. Nemčekovej deviataci sledujú mnohonásobného darcu krvi Ľuboša Vasarába a pracovníčky Nitrianskeho pracoviska Národnej
transfúznej služby pri odbere krvi.






Na pamiatku padlým

 Na dobovej snímke vojak
Filip Bučka so svojou manželkou Alžbetou a bratom Ondrejom. Jeden z tých, čo sa nevrátili k rodine.

V tomto období si pripomíname 100. výročie prvej svetovej vojny. V histórii Kozároviec
sa dočítame (aj keď veľmi málo!) o tom, že
v tejto vojne padlo päťdesiat našich obyvateľom. Boli to mladí muži, po ktorých zostali doma vdovy a siroty. Napriek biede a ťažkému životu pozostalí nezabudli na svojich drahých. V roku 1933 vyzbierali potrebné ﬁnancie a dali vyrobiť pamätnú tabuľu s ich menami. Tabuľa bola umiestnené najskôr v kostole,
potom na kostole, neskôr na spoločnom pamätníku padlým v 2. sv. vojne. Po obnove pamätníka bola deﬁnitívne premiestnená na dom
smútku na miestnom cintoríne.
K tabuli v minulých dňoch umiestnili spomienkové vence príbuzní padlých vojakov
a zástupcovia obce. Pribúdajú na tomto mieste aj zapálené kahance. Nesmieme zabúdať
a k tejto etape histórie obce ešte hľadať fotograﬁe a spomienky pozostalých. Všetky uverejníme aj v našich novinách.
-nem-

Zaradili sa k najlepším organizáciám v okrese
Slávnostná akadémia pri príležitosti 15. výročia založenia základnej organizácie JDS v Kozárovciach sa konala 29. júna v dome kultúry. Kultúrnym programom jubilujúcich členov prišli pozdraviť členovia JDS z Tlmáč, najmenší z Vretienka, spevácky zbor Tebe spievam a Matičiar.
Hodnotiacu správu o organizácii predniesol jej predseda František Ďurovič. Vrátil sa v nej do obdobia pred 15 rokmi, kedy prišla do
obce okresná predsedníčka JDS
Helena Kolmanová, aby so starostom obce Danielom Benčatom pohovorila o založení základnej organizácii JDS v Kozárovciach. Organizácia začala s 20 členmi. Prvým predsedom bol Milan Melišek.
Na tomto poste sa vystriedalo viac
členov . Po M. Melišekovi to bola p. Záhorská, Viliam Pustai, Juraj
Kuštár, Terézia Kováčová a od roku 2012 František Ďurovič. Veľkou
oporou každému predsedovi bola
pokladníčka a organizátorka mnohých podujatí a zájazdov Eva Švoliková. Z počiatočného počtu členov
sa postupne organizácia rozrástla
do dnešnej 124 člennej organizácie. Za rôznorodou prácou členov

a zaujímavými akciami treba vidieť
nielen aktivitu jednotlivcov, ale aj
ochotu sponzorov podporiť ich realizáciu. Im všetkým sa predseda
veľmi úprimne poďakoval.
Predseda vo svojom príhovore
spomenul aj zomrelých členov organizácie, bolo ich
doposiaľ 37. Ich
pamiatku, rovnako ako pamiatku
zosnulého bývalého starostu Daniela Benčata, ktorý
stál pri zrode organizácie a veľmi
jej pomáhal, si uctili prítomní minútou ticha.
Svojím
príhovorom sa do
programu
akadémie zapojila aj

okresná predsedníčka JDS Levice
Helena Kolmanová, ktorá vyzdvihla
skutočnosť, že malá organizácia sa
dokázala rozrásť a aktivitou zaradiť
medzi najlepšie organizácie v okrese. Zaželala členom, aby sa im aj
naďalej tak darilo a v budúcnosti
sa neprestali zúčastňovať na okresných speváckych súťažiach, kde sú
vždy vítaní. Všetkým popriala veľa
zdravia a úspechov.
Okresná organizácia JDS udelila Ďakovné listy Jánovi Majerovi, za
 Predseda ZO JDS Kozárovce František Ďurovič

žení organizácie, Jozefovi Majerovi, súčasnému starostovi
za pravidelnú a aktívnu podporu organizácie, Dáši Ďurianovej, za dlhoročné sponzorstvo
a propagáciu Jednoty dôchodcov, Eve Švolikovej, zakladajúcej členke a hospodárke a jej
manželovi Júliusovi, ktorý výrazne pomáhal pri zaisťovaní
chodu organizácie, Cyrilovi Beniačikovi za aktívnu prácu v organizácii.
Z rúk starostu obce prevza Ocenenie z rúk starostu obce prijali aj Teli ocenenia najstarší člen orrézia a Jozef Vidanovci.
ganizácie, vynikajúci hudobník
a autor mnohých piesní o rodznačný podiel na dobrej činnosti ornej obci Ján Krajči, aktívni členovia
ganizácie, Pavlovi Nehézovi, zaklaorganizácie od jej vzniku Hedviga
dajúcemu a aktívnemu členovi výboru, Vincentovi Beniačikovi, za za- a Ľudovít Mrázovci, Emília Holečková, Terézia a Jozef Vidanovci.
bezpečenie prostriedkov na činnosť
Po oﬁciálnom programe sa čleorganizácie, Helene Hamarovej, za
novia organizácie a ich hostia stretli
aktívnu prácu, skúsenosti a pripona spoločnom posedení, kde využimienky na zlepšenie činnosti orgali príležitosť na spomienky z uplynunizácie, Štefánii a Viliamovi Šimkovičovcom, zakladajúcim a doposiaľ lého obdobia. Verme, že ich nadšenie stretávať sa a zapájať do spoloaktívnym členom organizácie.
čenských aktivít obce pretrvá aj do
Krajská organizácia JDS udeliďalšieho okrúhleho výročia tejto orla ocenenia: in memoriam Danie Okresná predsedníčka JDS Levice Helena Kolmanová (na snímke vľaganizácie.
lovi
Benčatovi,
bývalému
starostovo) v srdečnom rozhovore s ocenenými členkami Helenou Hamarovou
M. Nemčeková,
vi
obce
za
aktívnu
pomoc
pri
zaloa Hedvigou Mrázovou.
foto autorka






DS Hron z Kozároviec oslávil 65. výročie založenia na doskách DAB Nitra

Dedinský muzikál KUBO divákov opäť nadchol
Svätoplukovo námestie v Nitre
15. júna doslova ovládli Kozárovčania. Pred hlavným vstupom do Divadla Andreja Bagara vyhrávala dychová hudba Kozárenka, krojovaní
členovia folklórnej skupiny Praslica
tancovali a pridali sa aj návštevníci divadla, ktorí vychádzali nadšení
už po prvom predstavení dedinského muzikálu KUBO.
Srdečne sa zdravili s tými, ktorí sa ešte len chystali na predstavenie, pretože KUBO vypredal veľkú sálu v tento deň dvakrát. Stretnúť ste tu mohli známych z celého
širokého tekovského regiónu. Nečudo, veď Ladislavovi Mrázovi, legende kozárovského ochotníckeho divadla, sa podarilo vlani zapojiť do výnimočného divadelného
projektu ochotníkov nielen z Kozároviec, ale pridali sa aj účinkujúci

založenia divadelného súboru Hron, ktorý pracuje pri
MO MS Kozárovce. Neutíchajúci záverečný potlesk
postojačky (standing ovation) potvrdil, že KUBO mal
aj v Nitre obrovský úspech.
Ako pripomenul v záverečnom príhovore po druhom predstavení starosta
obce Kozárovce Ing. Jozef
Majer: „na správnej oslave sa patrí najprv poďakovať a potom popriať.“ Poďakoval všetkým ochotníkom,
ktorí sa pod krásny umelecký zážitok podpísali, ale
aj manažmentu, pracovníkom DAB Nitra a riaditeľovi Jánovi Greššovi, pretože vytvorili účinkujúcim na
nitrianskych doskách vyni-

 Roztancovaní folkloristi z Praslice pred nitrianskym divadlom.
špeciality boli pripravené aj na recepcii pre účinkujúcich a pozvaných
hostí. Vincent Pivarči so svojím tímom mali pod palcom recepciu, na
ktorej sa podávali kozárovské tradičné jedlá, napr. fazuľová polievka, držkový perkelt, hurky, klobásy, pečené prasiatko, lokše, pagáče, štrúdle, nechýbali kvalitné vínka
z kozárovských pivníc.
Ján Greššo, riaditeľ
DAB počas recepcie prezradil, že sa mu splnil sen:
„Lacko Mráz sa mi od samého začiatku ako ochotnícky herec veľmi páčil
a hovoril som si, že raz
musí hrať aj u nás na javisku. Chcel som, aby hral
v Pachovi, ale on bol príliš skromný, no nakoniec
na tom našom javisku bol
a som rád, že tak hviezdil,
takže môj sen sa splnil.“
Pred slávnostným prípitkom sa slova ujal aj
Ladislav Mráz, ktorý sa
úprimne vyznal zo svojich
pocitov: „Prišli sme do vynikajúceho divadla medzi
skutočne vynikajúcich ľu Eva Večerová, Eva Hudecová, Anton
dí. Ch cem sa poďakovať
Živčic, Marek Nichta.
pánovi riaditeľovi Jánovi Greššovi ako aj celému kolektívu technických
a umeleckých pracovníkov divadla, že sme sa
sem dostali. Ďakujem aj
všetkým mojim kolegom,
keďže ťaháme tú divadelnú káru spoločne. Bolo to
už naše deviate predstavenie a uvidíme, či budeme ďalej pokračovať.
Pri písaní tohto muzikálu som myslel na dvoch
skvelých ľudí, boli to moji
osobní priatelia viac ako
 M. Kováčová s vnúčatami, s herečkou D.
40 rokov - Jožko Dóczy
Kuffelovou a jej synom Michalom.

kozárovskej kultúry i naďalej. Ďakovný list udelil aj rodine Orovnickej za mimoriadny prínos pre rozvoj
folklóru a tradičnej ľudovej kultúry
v Kozárovciach.
Ako sa na správnu oslavu patrí, divákov v sále po predstavení
Kozárovčania pohostili vynikajúcimi koláčmi a pagáčmi. Kozárovské

 K dobrej pohode pred divadlom prispela DH Kozárenka.
z Podlužian, Veľkých Kozmáloviec,
Starého Tekova, Novej Bane, Veľkej Lehoty a mnohých ďalších obcí. Spoluprácu neodmietli ani profesionálni herci z Nitry - Eva Večerová, Anton Živčic a Ján Hrmo. Neúnavný režisér „nakazil“ svojím entuziazmom od začiatku mnohých šikovných umelcov z celého regiónu
a tak KUBO lámal srdcia divákov
a rekordy v návštevnosti. Vystúpenie v Nitre na doskách profesionálneho divadla bolo poctou, ale zároveň aj veľkou oslavou 65. výročia

kajúce priateľské prostredie. Ďakovné listy pri príležitosti 65. výročia založenia DS Hron v Kozárovciach a premiéry v DAB Nitra odovzdal starosta Ing. Magdaléne Kováčovej, ktorá vynikajúco stvárnila cigánku Doru a vedúcemu súboru Hron Ladislavovi Mrázovi, v jednej osobe hercovi, režisérovi, scenáristovi, choreografovi a manažérovi. Starosta mu zaželal veľa optimizmu, zdravia a úspechov. Vyjadril
presvedčenie, že ako režisér udrží
skvelú partiu pokope a bude oporou

 Oči divákov potešili aj nádherné kro-






 Ochotníci podali skvelé herecké výkony.

 Manželia Orovnickí preberajú Ďakovný list z rúk starostu.

 Slávnostný prípitok predniesol riaditeľ divadla. Zľava: M. Kováčová, L.
Mráz, J. Greššo, J. Majer.
a Vilko Polónyi. Vynikajúci ľudia,
ktorí kozárovskému ochotníckemu
divadlu pomáhali, usmerňovali nás,
fandili nám a preto im do divadelného neba takto posielame pozdrav
za všetko, čo pre nás urobili.“
Po týchto slovách si všetci spoločne pripili na zdravie so želaním,
aby sa kozárovské ochotnícke divadlo dočkalo aj ďalších úspešných premiér. Nasledovali gratulácie, vinše, fotografovanie a srdečné
rozhovory ľudí, ktorých srdce bilo
v tento sviatočný večer pre divadlo. Nezabudnuteľný KUBO a oslava 65. výročia DS HRON sa do kroniky nitrianskeho divadla zapísali
veľkými písmenami.
Vanda Prandorfyová
Foto: autorka

 V. Pivarčimu (sprava) na recepciu prišli pomôcť aj dvaja herci,
R. Hruška a J. Švolik.

 Ďakovný list preberá Ladislav Mráz.

 Hostia prijali pozvanie na kozárovské pohostenie.

Ďakujeme vám, členovia
folklórnych súborov z Kozároviec

• Zľava. E. Večerová, R. Dvorák, N. Janovická, E. Hudecová, M. Nichta.

 Ladislav Mráz v kruhu rodákov, zľava Ladislav Kabát,
Ján Benčat a Stanislav Orovnický.

Divadelný súbor HRON z Kozároviec sa 15. júna
predstavil obyvateľom Nitry a jej okolia. Dedinský muzikál KUBO som videl, aj so svojimi priateľmi, opakovane. Jeho prezentácia na doskách veľkého Divadla
Andreja Bagara však bola zážitkom, na ktorý sa nedá
zabudnúť. Súbor i jednotliví protagonisti si získali srdcia divákov od prvých vystúpení. Opakovaný potlesk
a záverečný ďakovný aplauz bol jasným dôkazom toho, že ľudia si produkciu ľudovoumeleckých súborov
vážia, že ju majú radi a že Kubo v novom šate im priniesol nefalšovanú radosť a potešenie.
Bol som hrdý na to, že je to kultúrna produkcia z mojej rodnej dediny, z Kozároviec. Viem, v akých podmienkach sa dnes ľudová kultúra pestuje a ako ťažko
zbiera prostriedky na svoje prežitie. O to viac si vážime
všetkých tých, ktorí sa o to pokúšajú a ktorí svoje výsledky aj takto verejne a úspešne prezentujú.
Potešilo ma, že zaslúžené uznanie sa na tomto
stretnutí dostalo aktérom a protagonistom ľudovej kultúry aj od tých, ktorí majú povinnosť sa o ňu starať, ako
aj od tých, ktorí ju vedia aj kvaliﬁkovane oceniť. Starosta obce Kozárovce Ing. J. Majer ocenil divadelný súbor HRON, ktorý oslavuje svoju 65-ročnicu a osobitne
ocenil jej kľúčového predstaviteľa a jubilanta Ladislav
Mráza. K oceneniu jeho dlhoročnej práce na úseku ľudového umenia sa pridal aj riaditeľ DAB v Nitre, Ján
Greššo.
Blahoželám súboru HRON k významnému jubileu
a rovnako blahoželám aj jubilantovi a kormidelníkovi tohto súboru Ladislavovi Mrázovi s vďakou za jeho
dlhoročnú tvorivú prácu. Ďakujem aj všetkých členom
folklórnych súborov, ktorí prezentujú kultúrne tradície
našej obce, čím upevňujú, ale aj budujú nové cesty
k našim návratom do jej prostredia.
Prof. Ladislav Kabát






Čo nového v našom Pastoračnom centre?
Leto otvorilo svoje brány a každé
ráno nás víta vychádzajúce slniečko svojimi hrejivými lúčmi. Chodníky popri ceste lemujú prekrásne šípové ruže a ich vôňa sa šíri široko ďaleko. Pohľad na ne hladí naše duše a spríjemňuje každý nový
deň, ktorý sa nám dáva ako vzácny
dar, čo s ním urobíme?
Počas uplynulých školských dní
sme sa stretávali s deťmi v telocvični na ﬂorbale. Naši mladí sa zúčastnili ﬂorbalového turnaja v Rakúsku,
odkiaľ si priniesli krásne zážitky.
Bližšie o tom píše Zuzka Poláčiková vo svojom článku.
V apríli 2014 sa naši dobrovoľníci
3GC (Trojgeneračné centrum) Slovakia opäť zúčastnili školenia mládežníckych vedúcich cez Národný projekt KomPrax (Kompetencie
pre Prax), ktorý realizuje IUVENTA
– Slovenský inštitút mládeže. Hlavným zámerom projektov bola obnova a príprava nových priestorov,
v ktorých bude Pastoračné centrum
vykonávať svoju činnosť.
Viktória Gregorová pripravila projekt “S talentom k dobročinnosti”,
ktorý bol zameraný na zviditeľnenie
mladých talentov a rozvinutie ich
pozitívneho vzťahu k dobročinnosti.
Mladé umelkyne vyčarili množstvo
nádherných obrázkov, ktoré určite
potešia každé detské srdiečko.
Evka Belisová pripravila projekt
“Návrat k remeslám”, na ktorom si
mohli hlavne mladí chlapci pod dohľadom odborníka vyskúšať čo všetko obnáša práca stolára. Na tomto
projekte sa zrenovovalo množstvo
starého nábytku, ktorý bol získaný
darom a bude slúžiť pre všetky deti
v Pastoračnom centre.
Touto formou by sme sa chceli poďakovať všetkým ľuďom, kto-

rí akoukoľvek formou pomohli pri
realizácii projektov, a tým prispeli
k vytvoreniu príjemného prostredia,
v ktorom budú deti z našej obce
a okolia tráviť svoj voľný čas. Zároveň sa tešíme na september 2014
kedy Vás budeme môcť privítať
v novootvorených priestoroch Pastoračného centra (3GC Slovakia).
Tiež sme pokračovali v našich
sobotných výletoch na bicykloch po
našom okolí. Spoznávame krásy
našej prírody a učíme sa byť dobrými a pozornými účastníkmi cestnej premávky.
Naši mladí sa zúčastnili aj tento rok kresťanského festivalu Lumen v Trnave, kde spolu s mladými ľuďmi nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých štátov zažili nezabudnuteľnú
atmosféru, čas plný hudby, krásnych svedectiev
a rozhovorov.
1. jún – deň detí sme
spolu s našimi deťmi
a rodičmi strávili v krásnom prostredí Arboreta

v Mlyňanoch. Pre deti bol pripravený zaujímavý program, skákanie na lepiacom hrade, jazda na
koníkoch, poznávanie prírody –
naše vtáčiky s odborným vysvetlením a mnoho iných. Rodičia si
mohli pozrieť nielen prekrásnu prírodu, ale aj výstavu obrazov a tiež
množstvo zaujímavých predmetov
ručne vyrobených.
Počas kozárovského jarmoku
sme pre všetky naše deti pripravili zaujímavé a zábavné zastavenia. Prechod jazierkom po lopúchových listoch, kŕmenie vtáčikov,
spoznávanie rastliniek, ovocia, obilia, strukovín, maľovanie kamienkov, hod loptičiek na cieľ, vieš ma
pomenovať po anglicky a ďalšie.
Deti za svoje vedomosti a zručnosti boli odmenené peknými darčekmi. Veľmi nám pomohli naši deviataci a ďalší dobrovoľníci, ktorí sa
s láskou starali o deti. Taktiež dievčatá Emka, Paula a Natália Benčaťové vyčarili maľovaním
na tvárach detí milé obrázky. Všetkým veľmi ďakujeme.
Čas prázdnin je tu,
nájdime si na naše deti spoločný čas v rodine,
aby cítili, že ich máme radi
a že sú pre nás tými najväčšími darmi, ktoré sme
v živote dostali.
-jp-




P

osledné
dva
týždne
sa
z priestorov školských ihrísk a z telocvične niesol veselý smiech detí a mládeže. Od 7.7. do 18.7. sme
pre ne pripravili prázdninový kemp,
dva týždne denných stretnutí. Denne sa stretávalo 90 detí, nielen z Kozároviec, spolu so Zuzkou Poláčikovou, Tomášom Ivaničom, Veronikou Čavojcovou a ďalšími mladými pri hrách, športe, tvorivých dielňach a zaujímavých ﬁlmoch. Deti
sa vyšantili na nafukovacom hrade
a tiež si zahrali vodný futbal. Každé
ráno sme začínali chválami – spevom a našimi piesňami-ukazovačkami, ktorými nás sprevádzali na gitarách Monika a Marek Belisoví, Mirka
Ludhová a ujo Paľko Pľuta. Dievčatá Emka a Paula Benčaťové, spolu
s pani učiteľkou Ivankou Švolikovou
a Ketrinkou Račkovičovou naučili deti vytvoriť krásne náramky z korálok, farebných gumičiek a bužírok, taktiež urobiť obrázky pomocou
servítok a zaujímavé mištičky z papiera. Mirka Ludhová a Nika Medzihradská pripravili dva dni ﬂorbalové
turnaje pre malých aj veľkých, ktorých sa zúčastnili aj mladí z Devínskej Novej Vsi a Bratislavy. Deti boli veľmi šťastné, a tešili sa na každý
nový deň, čo nás veľmi teší a sme
šťastní, že sme im mohli spríjemniť
prázdninové dni. Ďakujeme bývalým
žiakom 9.triedy, ktorí sa neúnavne zapájali do hier s deťmi a s láskou sa o nich starali. Tiež ďakujeme pani kuchárkam za dobré obedy
a všetkým mamičkám a starým mamám za ich výborné koláčiky, ktoré
nám denne nosili do telocvične. Tiež
za slivky, jabĺčka a melóny. Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek
spôsobom pomohli.
Foto: Dominika Bedejova,
Susy Polačeková
Tomáš Ivanič
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ROZPRÁVKOVÝ DEŇ DETÍ
Deň detí sa nám vydaril,
aj keď nám počasie neprialo. Oslávili sme ho v začarovanej škôlke spolu s rozprávkovými postavičkami
dňa 3.6. 2014. Nechýbali zaujímavé súťaže, diskotéka, torta, diplomy, darčeky, dobrá nálada - takto
môžeme charakterizovať
Deň detí u nás v MŠ. A ešte niečo – spokojný a šťastný úsmev detí.

STAVANIE MÁJA V MŠ

Vzhľadom k tomu, že sa
nám aktivita minulý školský rok vydarila a tešila
sa veľkému ohlasu najmä
u starých rodičov, tradične
sme ju zopakovali aj tento
rok v podvečer 30.4.2014.
Aké by to bolo podujatie
bez DH Kozárenky, ktorá
ochotne prijala pozvanie aj
tentokrát. Školským dvorom sa ozýval spev piesne
„Okolo mlyna“. S doprovodom DH Kozárenka ju zaspievali deti z 2. triedy a pani učiteľka. A išlo im to
veľmi dobre! Aj mladšie deti ukázali, že vedia pekne spievať a pripravili si
pekný kultúrny program, ktorý obohatil túto aktivitu.




Nový veľvyslanec Taiwanu
navštívil kozárovskú školu

Na pôdu Základnej školy v Kozárovciach zavítala 9. júna vzácna návšteva, nový taiwanský veľvyslanec Andrew Y. Chang. Krojované žiačky
vítali hosťa tradičným zvykom - chlebom a soľou. Už tretia návšteva na
úrovni veľvyslanca potvrdzuje dobré priateľské vzťahy medzi oboma krajinami. Spoločne s pánom veľvyslancom prišiel do školy aj poslanec NR
SR Ivan Štefanec, prednedávnom zvolený za poslanca Európskeho parlamentu. Ako pripomenul starosta obce Jozef Majer, stalo sa už tradíciou,
že taiwanský hosť neprichádza s prázdnymi rukami a opäť prináša štedrý dar. Vďaka týmto darom získava kozárovská škola moderné vybavenie
výpočtovou technikou a tak sa dostáva na úroveň škôl aké sú na Taiwane. Nový veľvyslanec prišiel z Taiwanu na Slovensko len pred pár týždňami a doteraz to bola jeho prvá návšteva v škole. Ako sám povedal, od prvej
chvíle sa mu páčilo školské prostredie, kultúrny program, ktorý žiaci pripravili a pripomenul, že chce naďalej pomáhať technológiami nášmu vzdelávaniu. Po jeho návšteve v triede vybavenej počítačovou technikou pribudla Interaktívna tabuľa Genee PowerBoard 78 a Projektor BenQ. Taiwan je
vo vzdelanosti jednou z najlepších krajín na svete a okrem toho sa stará
o vzdelanie aj v iných krajinách, napríklad i na Slovensku. Poskytujú aj ďalšie možnosti pre študentov, takže žiaci z kozárovskej školy majú možnosť
získať granty na stredných a vysokých školách na Taiwane.
-vap-

PREHLIADKA MALÝCH ZDRAVOTNÍKOV
Tento rok sme sa zúčastnili s deťmi z 2. triedy na Prehliadke malých
zdravotníkov v MŠ Tlmače Lipník. Za úspešnú reprezentáciu našej materskej školy ďakujeme Viktorkovi Majerovi, Martinkovi Šustákovi a Simonke Horváthovej.

Vyhodnotenie súťaže očami žiakov
Rozlúčka s predškolákmi
Deti z MŠ – predškoláci mali Rozlúčku s MŠ, ktorá sa konala dňa
26.6. 2014. Pri tejto príležitosti deti
vystavili svoje tablo v cukrárni. Tento rok odchádza do 1. ročníka ZŠ 15
šikovných, milých a usmiatych detí. Milí budúci prváčikovia, prajeme
vám v škole veľa dobrých kamarátov
a veľa chuti do učenia.
Mária Štefančová,
foto: Mgr. Monika Majerová

Žiaci našej školy sa zapojili do 11. ročníka literárnej a výtvarnej súťaže
Naši národní buditelia Ľudovít Štúr a José Martí, ktorú vyhlásilo Veľvyslanectvo Kubánskej republiky v SR. Najkrajšie práce sme poslali na veľvyslanectvo, ktoré posudzovali odborníci z literárnej i výtvarnej oblasti. Štyria
žiaci z našej školy boli pozvaní na vyhodnotenie dňa 31. mája na Veľvyslanectvo Kubánskej republiky v Bratislave. Na veľvyslanectve nás čakalo
príjemné privítanie pani veľvyslankyne a pána ministra školstva SR, ktorí
úspešným žiakom odovzdali diplomy
a pekné vecné odmeny. Po autogramiáde a fotografovaní sme mali slávnostnú recepciu, na ktorej nechýbala
výborná torta. Páčilo sa nám, že pán
minister školstva si našiel čas a prišiel osobne oceneným žiakom z celého Slovenska odovzdať ceny a dip- • Ocenení žiaci Kamila Benčatová a Roman Haraba, z Kozároviec, s Ing. Jozelomy. Veľmi dobre sme sa tam cítili
fom Luhom, predsedom Spoločnosti
a pôsobilo to na nás veľmi pozitívne. Kubánsko-slovenského priateľstva.
Ocenení žiaci ZŠ s MŠ Kozárovce

NOC V ŠKOLE

So spolužiakmi sme sa dohodli, že spolu ako trieda prespíme v škole. Zdalo sa nám to ako super nápad, pri ktorom by sme sa ešte viacej spoznali.
Dohodnutý začiatok o 18:00 v telocvični. Keď už dorazil každý, vybrali sme sa na večernú prechádzku po našej obci. Po ceste nás prekvapil obrovský lejak, tak sme sa išli skryť do cukrárne.
Keď dážď ustál, vrátili sme sa do školy. Dievčatá hrali karty a chalani hrali vo veľkej telocvični futbal, nohejbal, ﬂorbal a iné športy. Potom sme spolu hrali hru Pravda a odvaha. Pri tejto hre sme
strávili skoro celý večer a nevedeli sa prestať smiať. Postupne, keď už na nás doliehala únava, našiel si každý svoje miestečko na spanie a pozeral sa ﬁlm. Po ﬁlme sme už boli veľmi unavení , a tak
všetci rýchlo zaspali. Ráno síce celí dolámaní, no napriek tomu mal každý úsmev na tvári.
Bol to nezabudnuteľný deň (noc) plný zážitkov, smiechu a radosti, ale hlavne super večer, pri
ktorom sme sa všetci zblížili. Týmto by sme chceli poďakovať našej triednej p. učiteľke Strelkovej,
že to s nami celé v zdraví prežila.
žiaci 8. ročníka
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Tretiaci na Krivíne

Koncom júna sa vybrali žiaci tretieho ročníka na turistickú vychádzku. Našim cieľom bol vrch Krivín, posledné bralo Štiavnických vrchov. Miesto
nebolo vybrané náhodne. Okrem toho, že sme v tento deň dali prednosť pohybu a pobytu v prírode, zopakovali sme si aj niečo z preberaného učiva. Z hodín vlastivedy sme si pripomenuli život Slovanov, keďže na Krivíne bolo kedysi slovanské hradisko. Vzácne druhy rastlín a živočíchov, ktoré sme mohli cestou pozorovať nám pripomenuli, že toto miesto je aj prírodnou rezerváciou. Po výstupe na Krivín, ktorý sme úspešne zvládli, nám
bol odmenou krásny výhľad nielen na Kozárovce, ale aj na široké okolie.
Mgr. Z. Šebová

Mladí požiarnici patria
k najlepším v okrese
V školskom roku 2013/2014 požiarnický krúžok navštevovalo 31
žiakov. Pracoval dvakrát v týždni.
Po prvýkrát v tomto školskom roku sa zapojil do jesennej súťaže,
ktorá sa uskutočnila v Kalnej nad
Hronom. Na trati dlhej približne 1300 m bolo päť stanovíšť. Do
kategórie mladších žiakov sa zapojili dve družstvá, ktoré skončili
na 1. mieste / Marek Belis, Zuzka
Turnaiová, Lucia Mrázová, Ema
Skačanová, Metod Benčať/ a 2.
mieste/A. Briešková, L. Hlavová,
H. Valová, P. Švoliková a L. Barutíková / a družstvo starších žiakov
získalo 3. miesto / Paula Benčaťová, Ema Benčaťová, M. Hlavová, M. Száraz a Ladislav Capalaj/.
Počas zimných mesiacov DPO
SR vyhlásila i literárnu súťaž pod
názvom Príčiny požiarov očami
detí. Do okresného kola postúpili práce Lívii Hlavovej, Kristíny
Együdovej a Michaely Együdovej.
Tieto práce postúpili do celoštátneho kola súťaže.
Z výtvarných prác na tému Živelné pohromy do okresného kola sa zapojila Lesia Mezeiová /
I.kat./ a Henrieta Valová /III.kat./,
ktorých práce taktiež postúpili do
celoštátneho kola.
Pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov sa uskutočnila obvodná súťaž u nás v Kozárovciach, z ktorej si naši žiaci odniesli jedno prvé/ dievčatá/
a dve druhé miesta / obidve družstvá boli zmiešané/.
Do okresnej súťaže, ktorá sa
tiež uskutočnila u nás v Kozárovciach, sa zapojilo jedno družstvo dievčat a jedno zmiešané,
ktoré súťažilo v kategórii chlapcov. Dievčatá skončili na peknom
druhom mieste /Ema Skačanová, Soﬁa Hudecová, Alexandra
Briešková, Lívia Hlavová, Kristína
Együdová, Henrieta Valová, Mária Hlavová, Ema Benčaťová, Paula Benčaťová, Michaela Együdová/ a zmiešané na mieste prvom.
Súťažilo v zložení: Tomáš Fabian,
Dávid Červenák, Metod Benčať,

Matúš Jakab, Matúš Száraz, Marek Belis, Lucia Mrázová, Zuzana Turnaiová a Ladislav Capalaj. Toto družstvo postúpilo do
krajského kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.6. 2014 v Kalnej
nad Hronom a dosiahlo vynikajúce umiestnenie – 2. miesto.
Tu však namiesto D. Červenáka
a T. Fabiana súťažili Ema a Paula
Benčaťové, nakoľko niektoré prekážky, ktoré mali súťažiaci prekonať oproti okresnej súťaži boli náročnejšie a my sme nechceli za
ich nesprávne prekonanie zbytočne dostať trestné body.
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 p.Silvii Benčaťovej, Emílii Skačanovej, Nicol Skačanovej, Márii Hlavovej,
Ing. Jozefovi Majerovi - starostovi obce, Mgr. Richardovi Demianovi riaditeľovi ZŠ s MŠ Kozárovce a všetkým členom DHZ, ktorí
prispeli k zdarnému priebehu hasičských súťaží u nás v Kozárovciach.
Mgr. M. Együdová

Hokejová legenda a poslanec Európskeho parlamentu za SR Peter Šťastný:

Na prvom mieste musí byť škola
Keď vkročil do telocvične zaznel
potlesk. Žiaci základnej školy v Kozárovciach už vedeli od svojich učiteľov a rodičov najdôležitejšie informácie o jeho športovej i politickej
kariére. Hokejová legenda a poslanec Európskeho parlamentu za SR
Peter Šťastný prišiel 29. mája na
pár hodín medzi nich. Na pôde školy
ho privítal starosta obce Jozef Majer a riaditeľ školy Richard Demian.
V krátkom bloky kultúrneho programu zaznela i hravá pieseň Keď si
šťastný tlieskaj rukami..., na ktorú
s úsmevom zareagoval, zatlieskal
a na úvod svojho príhovoru deťom
povedal: Ja som Šťastný a šťastný,
naozaj. Volám sa tak a poznám pocit šťastia zo splnených snov.
Žiaci využili jeho prítomnosť na
skupinové fotografovanie a tak každá trieda má už dnes v albume fotograﬁu s týmto vzácnym hosťom.
Neskôr na besede sa dozvedeli mnohé zaujímavé udalosti z jeho života. Vyjadril tiež svoj úprimný
vzťah k mladým ľuďom, k ich presadzovaniu sa v živote. „Prvé, čo
musí mladý človek urobiť pre svoje uplatnenie je dobre sa učiť, vzdelávať sa, naučiť sa jazyky, nestačí
len sústrediť sa napr. na šport, ktorý
ma zaujíma, to by bolo málo. Na prvom mieste musí byť škola. Potom
už treba ísť za svojim cieľom, nevzdávať sa, naučiť sa disciplíne, vytrvať a splniť si svoj sen. Ja som
naozaj šťastný, lebo všetky moje

Naj deviataci

Tak, ako každý rok i tento sa musíme rozlúčiť so žiakmi deviateho
ročníka. I tento rok to nebude ľahké. Odchádzajú deti, s ktorými sa stretávame dennodenne nielen na chodbách školy, či v triedach, ale aj na
mimoškolských akciách, výletoch, krúžkoch, kempoch,
je toho veľa.
Tento školský rok odchádzajú deviataci, ktorí v našej
škole zanechali hlboké stopy. V srdciach učiteľov, spolužiakov, stopy v podobe výsledkoch, ktoré tu po nich
zostanú.
Čo do počtu ide o malý kolektív, no kvalita v tomto
prípade plne nahradila kvantitu. Títo žiaci nikdy nepovedali nie, ak sme od nich čokoľvek požadovali, boli ochotní, svedomití, pomáhali spolužiakom z nižších ročníkov,
i nám, učiteľom. Organizovali imatrikulácie prvákov, už
ako žiaci ôsmeho ročníka, moderovali Dni matiek, zapájali sa do rôznych umeleckých súťaží, predmetových

 Žiaci 3. ročníka, Damián Janovický a v bielom Timotej Krištof
s Petrom Šťastným.
sny sa naplnili, ba aj niečo navyše.
Možno sa zdá, že človeku stačí nejaká sláva, ale podľa mňa je veľmi
dôležitý vzťah v rodine, jej podpora
a pevné zázemie. Mať zdravé vzťahy k svojej rodine, k hodnotám života, toto všetko sa naberá už vo
vašom veku. Treba si ctiť hodnoty, dedičstvo otcov. My na Slovensku máme krásne dedičstvo, kultúru, kresťanské tradície a práve viera vás prenesie cez všetky problémy. A verte, v živote čo dáš, to sa
ti vráti.“ povedal okrem iného Peter
Šťastný.
M. Nemčeková,

olympiád, nosili pekné ocenenia. Vo
výsledkoch monitora dosiahli nadpriemerné výsledky, čo sa týka celoslovenského priemeru.
Nepamätáme si ročník, ktorý by nepoľavil v učení ani
v čase, keď už boli všetci prijatí na stredné školy. Bodkou za ich pôsobením v našej škole bola rozlúčková
slávnosť, ktorú zvládli ako profesionáli. Podali nielen fenomenálne výkony v programe, ktorý si sami pripravili,
ale až do konca zabávali všetkých, ktorí sa na tejto slávnosti zúčastnili. Veľká pochvala a poďakovanie patrí aj
ich pani učiteľke Mgr. Ivane Švolíkovej, PhD., ktorá posiela do života mladých, inteligentných, samostatných,
rozumných, empatických mladých ľudí s vlastným názorom, ochotných vždy pomôcť.
Ďakujeme!
Mgr. Richard Demian,
riaditeľ






55. Medzinárodný folklórny festival Myjava 2014

Ani tentoraz nechýbal kozárovský folklór a číkovica
Nedá mi, ako už staršiemu, viac pamätajúcemu,
nespomenúť si na počiatky
folklórneho festivalu v Myjave. Jeho počiatky je treba hľadať na viac miestach.
Prvé boli Piešťany r.1956,
Vrbové r.1958, Krakovany r.1967-73 a až potom
sa natrvalo v roku 1976
usadil na Myjave. Na Krakovany si spomínam najviac z dôvodu, že ako mladý chalan som vtom čase účinkoval vo folklórnom súbore Praslica v Kozárovciach. Vtedy to boli Západoslovenské folklórne slávnosti a Kozárovce tam účinkovali viackrát.
Význam festivalu za jeho
viac ako polstoročné pôsobenie je nielen v rámci západného Slovenska, ale
aj v celoslovenských a medzinárodných súvislostiach
nezastaviteľný so súčasným názvom Medzinárodný folklórny festival Myjava. Festival európskej kultúry sa úspešne zaradil
k popredným podujatiam
na Slovensku so zameraním na prezentovanie ľudovej kultúry. Uznaním vysokej programovej a organizačnej úrovne festivalu
bolo jeho prijatie za člena

medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia C.I.O.F.F. v roku 1999.
MFF v Myjave - to sú štyri dni naplnené tancom,
hudbou a ľudovými tradíciami. Folklórne podujatie,
ktoré v tomto roku oslávilo
55. výročie, privítalo okrem
domácej folklórnej špičky
aj hostí z Českej republiky, Albánska, Kazachstanu a Čile. Počas štyroch
dní sa na pódiu amﬁteátra
a v mestečku MY - A - VY
vystriedalo viac ako 1 400
účinkujúcich.
Pre nás Kozárovčanov je najviac potešujúce, že v programe „ Z najlepších“, program dedinských folklórnych skupín
účinkovala aj naša skupina KONOPA a MATIČIAR.
V tomto programe sa tvorcovia snažili nájsť to najlepšie, čo ešte na západnom
Slovensku zostalo v hnutí folklórnych skupín. Tieto folklórne skupiny existujú vďaka osobnostiam, ktoré ich formujú a udržiavajú
v dobrej kvalite. Medzi tieto
osobnosti patrí aj vedúca
folklórnej skupiny KONOPA
Mária Orovnická, ktorá priamo na amﬁteátri porozprá-

vala moderátorom
a divákom o svojej práci, ktorá nesie so sebou veľké
estetické hodnoty
celé desaťročia.
Zúčastnili sme
sa tiež prehliadky krojov, sprievodu mestom, spojeným s predstavovaním účinkujúcich na pódiu
na námestí M. R.
Štefánika. Bolo to
dosť náročné z dôvodu tepla a vekového priemeru našich členov. Každý
sa snažil a určite
sme reprezentovali našu obec ako sme najlepšie vedeli a vládali.
To ale nebolo ešte všetko, naša úloha ešte nekončila a už od piatka sme v
mestečku MY-A-VY pripravovali v domčeku Kozárovce, v kuchyni starých materí špeciality, na ktorých si
pochutnávali všetci účastníci festivalu. Nechýbala tradičná fazuľová polievka s údeným mäsom a domácimi rezancami, číkovica
(cesnaková polievka) šúľance s makom, lekvárom,
tvarohom, ale aj so strúhan-

kou a opraženou slaninou.
Nechýbali lokše, palacinky,
štrúdľa, zákusky a oškvarkové pagáče. Naše kuchárky sa zvŕtali okolo kotlov
a šporákov ako tanečníci
na pódiu. Veľa návštevníkov nás opakovane vyhľadalo a tešili sa na dobré a
chutné jedlo, ktoré pred rokom a viac v našom domčeku ochutnali. Stretli sme veľa priateľov, ktorí majú blízky vzťah k folklóru a ľudovej muzike. Čas nám rýchlo
ubiehal, lebo našich povinností bolo tohto roku neúre-

kom. Svedkom môže byť
aj náš starosta Ing. Jozef
Majer, ktorý nás v domčeku navštívil a ochutnal naše jedlá.
Z môjho pohľadu, aj keď
povinností bolo veľa, každý
z nášho kolektívu (mali sme
aj nováčikov) odviedol svoju prácu, či už na amﬁteátri,
v meste pri prehliadke alebo v domčeku na sto percent a každému patrí poďakovanie, ako to urobil aj
primátor Myjavy Pavel Halabrin Ďakovným listom.
J.Šv.

Dva dni pre amatérske divadlo
Krajská postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých Nitrianskeho samosprávneho kraja pod názvom NA SCÉNU
sa konala 25. a 26. apríla 2014 v Kozárovciach a jej
hlavným organizátorom je už tradične ROS Levice.
Tohto roku sa divadelnej
prehliadky zúčastnilo deväť divadelných súborov –
CELKOM MALÉ DIVADLO
zo Starého Tekova s inscenáciou „Karenina“, DIVADLO HĽADANIE TLMAČE
s inscenáciou „Večera vtákov“, Divadelný súbor MULICE NA CESTE pri ZUŠ
v Leviciach s inscenáciou
„Mirandolína“, Divadlený
súbor STROM NA CESTE
pri ZUŠ v Leviciach s inscenáciou „Medveď“, Divadelná spoločnosť LYDA
A BARTOLOMEJ pri ZUŠ
J.Rosinského v Nitre s inscenáciou „5 chalanov“,
Divadelný súbor SLÚCHADLO a ZASESMELENDVE pri ZUŠ J.Rosinského
v Nitre s inscenáciou „Nosorožec“, Študentské diva-

dlo VYDI pri UKF v Nitre
s inscenáciou „Dišputa verejná“ ,Divadelný súbor SI
SADNI pri SZUŠ Ars studio v Nitre a Divadelný súbor ILIA z Levíc s inscenáciou „Violončelistka“.
Súťažná prehliadka priniesla niekoľko zaujímavých zistení. V prvom rade
sa jej zúčastnilo viacero
novo vytvorených súborov, ktoré sa zhostili svojej úlohy divadelného nováčika so cťou a preukázali originálnejšie a divadelne zručnejšie výsledky,
než ich skúsenejší kolegovia. V druhom rade sme sa
stretli s dominanciou divadla mladých a úbytkom divadla dospelých. Okrem
troch súborov divadla dospelých ovládli javisko kul-

túrneho domu v Kozárovciach mladí tvorcovia dokonca aj v úlohe nie márnych režisérov. Ukazuje
sa, že systematická dramatická výchova a poctivé
pedagogické vedenie prináša dobré výsledky. Detské súbory preukázali nesmiernu disciplinovanosť
v rámci fungovania v divadelnom kolektíve, hravosť v prístupe k spracovaniu vlastných i cudzích,
starších tém, ktoré aktualizovali, schopnosť vlastného autorského vyjadrenia stavu súčasného sveta
a tiež podriadenosť zvolenej koncepcii či divadelnému zámeru. Starší kolegovia zas väčšinou vsadili na
istotu, osvedčené postupy,
tituly a zábavnosť.
Vo výsledku možno konštatovať, že sa tohto roku
nezrodili nijaké prekvapujúce originálne či experimentátorské pokusy. Videli sme kus poctivej divadel-

 Divadlo Hľadanie z Tlmáč sa predstavilo s inscenáciou Večera vtákov.
nej práce, ale aj osvedčenej konvencie.
Prehliadka poskytla dostatočný priestor na vzájomný dialóg o vlastnej
i cudzej divadelnej tvorbe,
priestor na podrobné analyticko-kritické
hodnotenia piatich členov odbornej poroty, ktoré boli otvoreným fórom pre všetkých
účastníkov.
Prvé miesto v kategórii divadla dospelých a postup na celoslovenskú sú-

ťažnú prehliadku Exit Levoča získala Divadelná
spoločnosť Lyda a Bartolomej pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre. Prvé miesto
v kategórii divadla mladých
a postup na celoslovenskú
súťažnú prehliadku Fedim
Tisovec získal divadelný
súbor Mulice na ceste pri
ZUŠ v Leviciach a druhé
miesto s postupom na návrh poroty divadelný súbor
Ilia Levice.
S. Prevendarčíková






Dvanásť pustohorských zastavení na sviatok sv. Urbana
Vinohradnícky spolok Kozárovce aj tento rok usporiadal oslavy patróna viníc a vinárov – sv. Urbana. Slávnosť sa začala tradične svätou omšou pri kaplnke na
Pustej hore. Prvýkrát ju celebroval nový správca farnosti vdp. Patrik Adam.
Oproti predchádzajúcim
rokom, výbor spolku v snahe upriamiť pozornosť našich občanov, ale aj mnohých hostí, na naše vinohrady, zvolil samotný priebeh
osláv do celej lokality pustohorských viníc a ich pivníc.
Otvorili sme dvanásť pivníc
našich členov, v nich sme
nalievali a ochutnávali kozárovské víno. Oslavy sprevádzal folklórny súbor Matičiar,
ktorý spevom putoval od jednej pivnice k druhej a s ním
aj účastníci osláv. Návštevníci si tak prezreli, ako vyzerajú naše vinice.
Chcem a verím, že o rok
na ďalší ročník osláv, na ktorý už teraz pozývam občanov Kozároviec, našich rodákov a všetkých ostatných,
sa budeme môcť pochváliť zlepšením. Chceme menej opustených a viac obrobených viníc. Veď aj Pustá
hora a Staré vinice sú Kozárovce.
Štefan Gaži,
predseda VSK






Strieborná prúdnica Pohronia 2014
Nezostala v našej obci
Po roku sme opäť vo vylepšenom areáli na Brôdku hostili súťaž o Striebornú prúdnicu Pohronia. Slávnostným otvorením za
účasti starostu obce J. Majera sa
29.júna presne napoludnie hasičské družstvá mohli začať pripravovať na predvedenie svojho hasičského umenia a zručností získaných počas tréningov. Na hasičskú
súťaž sa prihlásilo 17 hasičských
družstiev v kategóriách muži, ženy
a muži nad 35-rokov.
Ako prvé súťažné družstvo sa
nám predstavili domáci muži, bohužiaľ latku nenastavili príliš vysoko napriek tomu ich čas 18,93 sek.
pokorilo až siedme družstvo v poradí a to muži z Lovče časom 17,39

sek. Potom sa súťažiacim začalo dariť a prichádzali stále lepšie
časy. Dôkazom je v poradí štrnáste družstvo mužov z Drženíc, ktoré dosiahlo najlepší čas 16,18 sek.
a to nielen v prvom kole, ale ako sa
neskôr ukázalo aj na celej súťaži.
Muži z Drženíc Striebornú prúdnicu
Pohronia zaslúžene vyhrali s vyrovnanými výkonmi, keď v druhom
kole dosiahli čas 16,43 sek. Na
druhom mieste sa umiestnili muži z
Lovče s časom o tri stotiny horším
a to 16,21 sek. a na treťom mieste skončila Hontianska Vrbica z časom 16,96 sek. Našim zástupcom
sa veľmi nedarilo, ale poteší aspoň fakt, že družstvo dorastencov,
ktoré súťažilo ako B-družstvo mu-

 Družstvo žien Kozárovce

 Družstvo mužov Kozárovce
žov predbehlo náš A-tím a ukázalo
tak , že o budúcnosť aspoň tú blízku sa nemusíme báť, pretože momentálne máme dva vyrovnané kolektívy a je na čom stavať. Potešil
aj fakt, že sme boli schopní zostaviť aj družstvo žien, ktoré obsadilo druhé miesto za ženami z Budče
a predbehli družstvo žien z Kalnej
nad Hronom , ktoré skončili tretie.
V kategórii muži nad 35-rokov sme
síce skončili druhí, ale nie je s čím
porovnávať nakoľko nám na súťaž
neprišli ďalšie štyri družstvá, ktoré
prisľúbili účasť. Súťaž sa nám vydarila aspoň po organizačnej stránke. Všetky družstvá a myslím, že aj
diváci boli spokojní. Na záver súťa-

že sa zúčastneným krátko prihovoril europoslanec Ivan Štefanec,
ktorý zablahoželal víťazom a ocenil zúčastnených. Aby tradícia zostala neporušená, tak ako aj vlani
opäť sa strhla prietrž mračien, pred
ktorou sme sa tentoraz už mali ,
vďaka starostovi obce a pracovníkom Ocú kam schovať. Vzhľadom
k tomu, že areál sa má ešte dobudovať, spevnená plocha prestrešiť,
v budúcnosti sa už búrok nemusíme obávať vôbec.
Na záver sa musím poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách, či už pred súťažou, ale aj
počas jej priebehu.
MaVa

Problém odpadov = problém každého občana
Otázku odpadov v SR rieši Zákon
o odpadoch č.223/2001 Z.z.
Pôvodca a držiteľ odpadu:
 pôvodca odpadu je každý, koho
činnosťou odpad vzniká alebo
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je
zmena povahy alebo zloženie
týchto odpadov
 pôvodca odpadu je každý občan
 držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo
právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza
Povinnosti pôvodcu a držiteľa
odpadov pri nakladaní s odpadmi:
 zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
 užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
 ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a DSO
na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcim systému

zberu komunálnych odpadov v
obci
 platiť miestny poplatok za zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov
 právnická a fyzická osoba – podnikateľ je povinný pred začatím
podnikateľskej činnosti na území
obce, uzatvoriť dohodu o zbere
komunálnych odpadov s organizáciou, ktorá vykonáva zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov v obci na
základe uzatvorenej zmluvy
 zabezpečovať zhodnotenie a
zneškodnenie odpadov iba v určenom zariadení alebo odpad
odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi
 každý pôvodca odpadu je podľa zákona o odpadoch povinný
vypracovávať vlastný POH a to
s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú
efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.
Z vyššie uvedených riadkov je

jasné, že všetci občania sú povinní
nakladať s odpadmi v zmysle tohto
zákona, čo v praxi zjednodušene
povedané znamená ,že odpad ktorý občania vyprodukujú musia aj
správnym a zákonným spôsobom
zlikvidovať.
K otázke odpadov musíme všetci
pristupovať aktívne a zodpovedne, nesmieme sa tváriť, že nás sa
tento problém nedotýka, lebo v konečnom zúčtovaní všetky náklady
na likvidáciu odpadov zaplatíme zo
spoločného vreca.
Každý jeden občan je povinný si
preveriť možnosti nakladania s odpadmi v regióne kde žije.
Štatisticky je preukázateľne dokázané, že občania z celkového množstva odovzdaného PDO (pevný domový odpad) vyhadzujú takmer
65 % triedených zložiek PDO.
Jedinou a správnou cestou ako
znižovať náklady na PDO je správne a kvalitné triedenie, separovanie
PDO. Pri priemernej cene likvidácie
PDO, 40 € za tonu je to alarmujúca
skutočnosť.

Za účelom skvalitnenia nášho
spoločného životného prostredia
s cieľom znížiť množstvo pevného
domového odpadu je dôležité maximálne triedenie a separovanie
vzniknutého odpadu.
Kvalitným triedením a separovaním vzniknutého odpadu sa
zvyšuje možnosť opätovného využitia jednotlivých komodít.Separovanie odpadu môžete uskutočňovať prostredníctvom kontajnerov rozmiestnených na zberných
miestach a formou vrecovaného
systému.
ZMENŠUJTE objem PET ﬂiaš
– otvorte, vytlačte vzduch, znovu
zatvorte!
TETRA PACK obaly vkladajte
do plastov!
Správnym separovaním jednotlivých druhov odpadov znižujete náklady v oblasti nakladania
s odpadmi a aktívne pristupujete
k problematike ochrany životného
prostredia.
Vypracoval: Jaroslav Kasan






Z kroniky Dobrovoľného hasičského zboru v Kozárovciach III.
Na výročnej členskej schôdzi v roku 1986 bol zvolený nový omladený
výbor, predsedom sa stal Vojtech
Beniačik, veliteľom Ján Majer st.,
tajomníčkou Mária Együdová, pokladníkom Ondrej Majer, preventivárom Jozef Škula, strojníkom hospodárom Ján Majer ml., referentom
mládeže Štefan Ridzoň, kultúrnym
referentom Cyril Beniačik. Nový výbor pri plnení volebného programu
v obci organizoval brigády na výstavbe kultúrneho domu a obchodu potravín pri píle. Z vlastných ﬁnančných prostriedkov, získaných
z brigád na čistení potoka a zozbieraním železného šrotu, bolo zakúpené ponorné kalové čerpadlo, na
čistenie studní a počas záplav pri
ťahaní vody zo zaplavených pivníc. Najviac sa využívalo v rokoch
1994-1995 v zadnej ulici. Ocenením za našu dobrú činnosť nám bola, z okresu pridelená AVIA-31, čím
sa nám zlepšila doprava na zásah,
výcvik aj súťaže. V preverovacích
a pohárových súťažiach naši patrili
na popredné miesta v okrese. Darilo sa nám aj na družobných návštevách v Dobroviciach v rokoch 1982,
1987, 1992, všetky tri súťaže sme
vyhrali. Zloženie družstva mužov
bolo nasledovné: Marian Bučka,
Ján Majer ml., Štefan Ridzoň, Ján

bo s profesionálnymi hasičmi. Tu je
potrebné spomenúť požiar u Mareka Vajdu 1. decembra 1982 uhasený spoločne s VPU Levice a dva
požiare lesného porastu nad obcou
na skale v roku 1994 uhasené spoločne s VPU Levice, zapojených
bolo spolu 80 hasičov aj občanov
z obce.
Vo výcviku v nasledujúcich rokoch úroveň našich družstiev stúpala najmä u mužov po neustálom vylepšovaní PS-12 prichádzali aj lepšie výsledky. Do súťaží sa
zapájali: Vladimír Vallo, Ján Majer ml. Jozef Matuška, Ondrej Majer ml. Patrik Majer, Ivan Šimkovič,
Peter Majer, Michal Boháč, Matúš
Benčat, Michal Havran, Marian Valach, z dorastu ich doplnili: Marian
Együd, Juraj Majer, Peter Ďurovič,
a Tomáš Nováček, tréner Ján Majer st..
Družstvo mužov za posledných
20 rokov z 10-ich majstrovstiev
okresu, konaných každé dva roky vyhralo 8-krát. V kraji skončili najhoršie na druhom až treťom
mieste, o našej kvalite svedčia získané trofeje vystavené v hasičskej
zbrojnici. V práci s mládežou na ZŠ
veľmi úspešne pracuje Mgr. Mária
Együdová naši žiaci patria dlhodobo k najlepším v okrese. V roku

Tretie pokračovanie zápisov z kroniky Dobrovoľného hasičského zboru dopĺňame aj štyrmi fotograﬁami z obdobia, ktoré časove spadá do 70tych rokov, o ktorom sme písali v minulom čísle.

 Požiarne dužstvo žien v zložení: Zľava: Terézia Boháčová, Helena Valachová, Mária Švolíková, Mária Švolíková, Mária Benčaťová, Marta Beniačiková, Jana Majlingová, Edita Smrťková, Anna Kabátová.

 Dorastenky v Dolnom Piali v roku 1976, Mária Valentíniová, Katarína Záhorská, Pavlína Zočeková, Jarmila Kováčová, Jana Čačíková, Daniela Furdová, Viera Vajdová, Mária Rybárová, vedúci Ján Majer a člen výboru ZO Cyril Kotora.

 Predný rad: Adriana Kasanová.Zadný rad zľava: Stanislava Kúkelová,
Gabriela Švolíková, Katarína Kundakerová, Renáta Opltová, Ráchel Matušková, Lucia Kasanová, Natália Kopálová.
Vajda, Milan Žembery, Ivan Hamar,
Jozef Žembery, Anton Vajda, Mikuláš Žembery Pavol Šmatlík, Ondrej
Majer st. Daniel Dufek, Jozef Huřík, Miloš Čík, Pavol Benčať, Z dorastu ich doplnili: Vladimír Vallo,
Peter Majer, Miroslav Hudec a veľmi aktívne nám pomáhal Jozef Vízy, náš odchovanec od žiakov cez
dorast, mužov, až k požiarnikovi
z povolania. V práci s mládežou na
ZŠ pracovala Magdaléna Molnárová neskôr ju vystriedala Mária Šamová, obe každoročne zapájali
žiakov miestnej školy do hry PLAMEŇ.
V represii náš DHZ spĺňal požiadavky na úrovni vybavenia zásahovej jednotky, či už samostatne ale-

2005 pripravila veľmi kvalitné družstvo dorasteniek, ktoré po víťazstvách v obvodnom kole, v Žemberovciach, v okresnom kole v Kalnej
n/H, krajskom kole v Šahách, postúpili na majstrovstvá Slovenska
v Šuranoch, kde obsadili 2 miesto
za Špisským Bystrým. Súťažili
v zložení: Natália Kopálová, Martina Holečková, Stanislava Kúkelová, Ráchel Matušková, Gabriela
Švolíková, Lucia Kasanová, Natália Švolíková, Katarína Kundakerová, Renata Opltová.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Históriu PO v Kozárovciach
spracoval JÁN MAJER st.,
podrobnejšie je rozpísaná
v KRONIKE DHZ

 Zľava: Ján Majer, st., Cyril Kotora, Marián Bučka, Jozef Žembery, Ondrej
Majer, st., Vladimír Kabát, Viktor Žembery, František Beniačik, Anton Vajda,
Jozef Šmatlík.

 Okresná súťaž Dolný Pial 1976. Požiarne družstvo mužov. Zľava: vedúci Ján
Majer, veliteľ Vojtech Beniačik, Vincent Hamar, Ján Vajda, Jozef Kabát, Ondrej
Majer st., Pavol Šmatlík, Ján Bedej, Ján Žembery a náhradník Vladimír Kotora.






Máme majsterky Európy
Na slávnostnom ukončení školského roka sa nezúčastnili dve
žiačky základnej školy. Dôvodom
bola účasť na Majstrovstvách Európy výrazového tanca v Rumunsku v Transylvánii. Lucia Barutíková a Patrícia Švoliková svoju krajinu, tanečný klub BM Generation
i rodnú obec reprezentovali veľmi úspešne.
Stali sa majsterkami Európy v discodance skupine a vicemajsterkami
v disco-dance formácii.
Na majstrovstvá Európy
boli nominované po sé Viktória Švoliková

rii mnohých celoslovenských súťaží
v disco tancoch: Dance Stars Žilina
– 1.miesto, 2.miesto, Showtime Levice – 1. miesto, 3. miesto, Saltare
Orbis Malacky – 3. miesto, Senecká
dúha Senec – 3. miesto.
Ďalšou veľmi úspešnou reprezentantkou tanečného klubu,
ale i vicemajsterkou Európy 2013
je Viktória Švoliková, ktorá i tento rok získala mnohé medailové
umiestnenia: Dance Stars Žilina
– 2. miesto, Showtime Levice – 1.
miesto, Saltare Orbis Malacky – 3.
miesto, Motion Expierence Hlohovec – 1. miesto. Úspešnú tanečnú
sezónu majú dievčatá za sebou a
počas leta ich čaká zaslúžený oddych. Dievčatám srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov
v tanci.
Mgr. Ivana Švoliková, PhD.

 L. Barutíková (vľavo) a P. Švoliková (tretia zľava).

Tím U15 horný rad zľava: kapitánka Kika Ďurišová,
Lenka Šabová, Paula Benčaťová, Mima Ludhová, Sima
Kabátová, Viki Šustáková, dolný rad zľava: Feďa Kabátová, brankárka Kika Lajdová, Emuša Benčaťová, Nika Medzihradská, Aďka Chmelová a Timi Šustáková.

Medzinárodný ﬂoorballový
úspech tímu dievčat U15
Náš ﬂoorballový tím dievčat U15 bol pozvaný na Majstrovstvá Rakúska
v kategórii dievčat do 15 rokov (Österreichische Meisterschaft der U15Mädchen), ktoré sa konali 10. mája 2014 v Pame (Burgenland). Naše dievčatá odohrali štyri zápasy (4 x 20 minút hracieho času) s dvoma rakúskymi
tímami FBC Grasshoppers (5:2, 6:3) a UHC Alligator Rum (3:0, 5:2), v ktorých sme s prehľadom vyhrali v každom o 3 body.
Stali sme sa tak neoﬁciálnymi víťazkami rakúskeho šampionátu. Dievčatá si v úvode šampionátu museli zvyknúť na medzinárodné pravidlá a prerušovanie hry. No dostali sa do toho rýchlo a dokonca počas dvojminútového oslabenia udržali bezgólový stav. Hneď ako vybehli zo striedačky, zvýšili
zásluhou mladších dievčat, ktoré počas oslabenia oddychovali.
Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby
sme sa šampionátu mohli zúčastniť a tiež všetkým, ktorí nám na Slovensku
držali palce. ĎAKUJEME!!!

Najúspešnejší ročník v histórii kozárovského futbalu
Ani sme sa nenazdali je tu opäť
koniec futbalových súťaží a sezóna 2013/2014 je už minulosťou.
V minulých číslach našich novín som vás neustále informoval o
úspešných ťaženiach našich futbalistov v minulých rokoch. Práve
skončený ročník však musím prehlásiť ako najúspešnejší v histórii
kozárovského futbalu.
Dospelí - Zisk tretieho miesta
v 5.lige a ocenenie pre najslušnejšie mužstvo sezóny je výsledok,
na ktorý môžeme byť právom hrdí. Tento úspech je nečakaný hlavne po všetkých problémoch, ktoré nás počas celej sezóny sprevádzali. Veď hneď v jesennej časti sa
nám dlhodobo zranili traja hráči, počas jediného futbalového ročníka
sme museli pre rôzne príčiny použiť až štyroch brankárov. Kolektív
našich futbalistov aj napriek týmto




problémom vytvoril výborný kolektív na ihrisku, ale aj mimo neho. Je
pre nás všetkých veľkou radosťou,
keď sa výkony našich futbalistov fanúšikom páčili, keď sa im páčila celková hra, ktorú chlapci predvádzali na našich i súperových ihriskách.
Dokonca v tomto ročníku sme sa
stali najúspešnejšie mužstvo na ihriskách súperov, získali sme v nich
najviac bodov, čo si kozárovská futbalová história ozaj nepamätá. Čerešničkou na torte úspechov bola
naša účasť na vyhodnotení sezóny v Gabčíkove, kde sme si prevzali pohár pre najslušnejšie mužstvo
v 5. lige - východ. Za týmito vynikajúcimi výsledkami stojí množstvo
práce veľkého počtu zanietených
ľudí. Trénerom, hráčom, hospodárom, členom výboru TJ i všetkým
ľuďom, ktorí sa o tento fantastický
futbalový rok zaslúžili patrí veľké

poďakovanie. Ďakujem vám a dúfam, že i v budúcnosti budeme mať
všetci spolu s fanúšikmi z výsledkov našich hráčov radosť.
Mládežnícke mužstvá - S dorastencami v uplynulej sezóne tiež
musíme vysloviť spokojnosť. Po
nie príliš vydarenej jesennej časti naši chlapci na jar zapli na vyššie obrátky a po sérii dobrých výkonov skončili na 8.mieste v tabuľke.
Aj keď na ihriskách súperov neboli až tak úspešní, v domácich zápasoch dokázali držať krok aj s tými
najlepšími v súťaži a získavali tak
cenné body. Verím, že po doplnení kádra z našich žiakov aj na budúci rok budú naši dorastenci podávať
rovnako kvalitné výkony ako počas
jarnej časti.
Naši žiaci sa zhostili svojej úlohy
veľmi dobre. Až do posledného kola
bojovali o medailové umiestnenie,

nakoniec tesne skončili na peknom
4.mieste. Na chlapcoch bola vidno
ich veľká chuť učiť sa niečo nové,
v zápasoch vždy chceli podať čo
najzodpovednejší výkon. Prekvapilo hlavne ich skóre - až 128 strelených gólov svedčí o ich mimoriadne
útočne ladenom futbale.
Milí fanúšikovia a priaznivci kozárovského futbalu, ukončili sme jednu futbalovú kapitolu, za ktorú ozaj
všetkým, od mužstva dospelých až
po najmenších žiačikov, musíme
poďakovať. Išlo o kapitolu ozaj mimoriadne úspešnú. Už o pár týždňov sa však začne nová a ja verím, že i naďalej budete chlapcov
povzbudzovať, pomáhať im, aby
sme nezabudnuteľných chvíľ strávených v našom krásnom športovom areáli zažili čo najviac.
Dušan Mráz,
predseda TJ
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