

OBČASNÍK OBČANOV OBCE KOZÁROVCE • ROČNÍK VIII. • číslo 1 • APRÍL 2014

Slovo na úvod
Občasník Kozárovské noviny tento raz prichádza trochu
neskôr ako býva zvykom. Na
prelome marca a apríla obec
ožila, začali sa diať mnohé
udalosti a najmä na redakčný stôl začali prichádzať prvé príspevky našich dopisovateľov.
Na stránkach novín nájdete
zaujímavé momenty zo životy
našich školákov i trochu starších mládežníkov, ale aj z aktivít dospelých. Školáci sa naozaj môžu pochváliť mnohými
oceneniami, ktoré získali na
rôznych súťažiach, čo svedčí
o ich usilovnosti i talente. Ani
dospelí sa však nedali zahanbiť a tak prinášame informácie aj o tom, ako naše súbory
i jednotlivci šíria dobré meno
našej obce.
Príspevky o pripravovaných podujatiach nás určite
všetkých potešia a prijmeme
pozvanie na ne. Či už je to divadelná prehliadka NA SCÉNU, návrat dedinského muzikálu KUBO alebo ďalšie.
V novinách nechýba ani
historické mapovanie úspešnej činnosti dobrovoľného hasičského zboru a najnovšie
výsledky našich futbalistov,
ktorí nám robia tiež radosť.
Monika Nemčeková,
šéfredaktorka

V

Vo svetle tohto radostného
posolstva nech je slávenie
Veľkej noci pre Vás
prameňom nádeje,
radosti a pokoja.

Divadelná prehliadka
NA SCÉNU v Kozárovciach

 Šaffova ostroha je postupová súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou. Realizátorom, odborným a organizačným garantom krajskej postupovej súťaže je Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. Tento rok sa krajská súťaž konala
v KD v Rybníku 12. apríla. Súťaže sa už po štvrtýkrát
zúčastnili aj členovia FSk Praslica, manželia Marcela a Peter Furdovci, ktorí zatancovali polky a čardáše. V kategórii C (tanečníci od 16 do 60 rokov) získali
strieborné pásmo. Blahoželáme!
-pra-

Krajská súťažná prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých Nitrianskeho samosprávneho kraja NA SCÉNU sa uskutoční
v dňoch 25. a 26. apríla v Kozárovciach.
Program:
25. apríla, piatok
10.00 - otvorenie prehliadky
10.15 - 11.15 Celkom malé divadlo /Starý Tekov KARENINA
12.25 - 13.10 Divadelná spoločnosť Lyda a Bartolomej /
Nitra 5 CHALANOV.SK
14.40 - 15.40 - DS Ilia /Levice VIOLONČELISTKA
16.50 - 17.05 - DS Si sadni /Nitra AKO ČASTO
18.15 - 18.50 Študentské divadlo Vydi /Nitra DIŠPUTA
VEREJNÁ
26. apríla, sobota
9.00 - 9.40 DS Mulice na ceste pri ZUŠ / Levice MEDVEĎ
10.50 - 11.20 DS Slúchadlo pri ZUŠ J. Rosinského /Nitra
FRAGMENTY z W.S.
12.30 - 13.15 DS Strom na ceste pri ZUŠ /Levice
MIRANDOLÍNA
15.00 - 15.40 DS Slúchadlo a Zasesmelendve pri ZUŠ
J. Rosinského/ Nitra NOSOROŽEC
17.00 - 18.00 Divadlo Hľadanie/ Tlmače
VEČERA VTÁKOV
20.30 - vyhlásenie výsledkov

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Tento rok má obec vyrovnaný rozpočet
• Na zastupiteľstve bola predložená správa o plnení rozpočtu obce za minulý rok, môžete v krátkosti deﬁnovať ako sa obci darilo
hospodáriť?
Obec hospodárila prebytkovo, podarilo sa dosiahnuť úspory v zmysle
memoranda medzi ZMOS a vládou
SR v personálnych výdavkoch. Pri
výdavkoch na tovary a služby sa kvôli
výdavkom na opravy v polyfunkčnom
dome úspory dosiahnuť nepodarilo.
Musím však dodať, že tie si budeme
spolu so zmluvnými pokutami nárokovať u zhotoviteľa. Napriek všetkému, sme minulý rok dokázali ušetriť.
• V čom bude odlišný tohtoročný rozpočet?
V prvom rade, po minuloročnom
prebytkovom rozpočte, je tento rok
rozpočet vyrovnaný. Okrem iného
predpokladá výdavky aj na zlepšenie parkovania v problematickej lokalite okolo školy, či pokračovanie úprav
nevyhovujúcich mostov. Rozhodne
sa však počas roka bude meniť tak,

aby sa podarilo odstrániť najpálčivejšie problémy a využiť aktuálne výzvy
na dotácie, kde by sme následne poskytovali naše spoluﬁnancovanie.
• Bol schválený plán odpadového hospodárstva obce, uvažuje sa
aj so zberom biologického odpadu?
Patríme k obciam, ktoré sa aktívne
zapájajú do separácie odpadu?
Áno, bol by som veľmi rád keby sme vedeli v komodite BRO urobiť viac. Sme však bytostne odkázaný na úspech s našou žiadosťou
z Environmentálneho fondu SR. Ak
by nás podporili, získame techniku,
vďaka ktorej budeme vedieť urobiť
viac aktivít podobných tej, ktorú sme
po druhýkrát pomáhali realizovať vinohradníckemu spolku, zameranej na
štiepkovanie zostrihaných viničných
prútov. Snažíme sa aktívne separovať, okrem tradičných komodít papiera, skla, plastov, tento rok zbierame
enormné množstvá textilu, dobre vyzerajú aj zložky elektroodpadu. Napriek tomu pri zbere objemných od-

padov do veľkých kontajnerov pravidelne vyberáme elektrospotrebiče, či
pneumatiky, ktoré tam nepatria....
• Plánuje sa nejaká dostavba, rekonštrukcia či zmena vo využívaní
Domu kultúry?
Ak by bola možnosť získať
prostriedky na zlepšenie energetickej
hospodárnosti Domu kultúry, tak určite ideme do tejto rekonštrukcie. Na
poslednom zasadnutí OZ bolo prijaté uznesenie, ponúknuť časť DK na
prenájom a rokovať s prípadnými záujemcami. Bol by som rád, keby sa
DK využíval efektívnejšie a komerčný prenájom reštauračnej časti by určite pomohol viac dotovať kultúrne
aktivity. Nepochybne by sa zlepšili aj
možnosti na zábavu, rozšírilo portfólio služieb, tak zostáva dúfať, že sa
záujemcovia prihlásia.
• Bude sa realizovať výstavba
bytovky v areáli ZŠ?
Pevne verím, že áno. Odpoveď
nám dajú asi už najbližšie dni.
Rozhovor pripravila M. Nemčeková






Obecné zastupiteľstvo

Správa o činnosti komisie výstavby

Na obecnom úrade sa 31. marca konalo 14. riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Kozárovciach. Okrem iného na ňom
boli predložené správy o činnosti
obecnej rady (M. Záhorský),o činnosti komisie výstavby, územného plánu verejného poriadku a životného prostredia (M. Majer), o
činnosti komisie ﬁnančnej, plánovacej, obchodu a služieb(M. Záhorský), správa o činnosti komi-

Komisia výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného
prostredia zasadala priebežne, zaoberala sa podnetmi občanov. Riešila porušenie zákona o odpadoch.
Osobu identiﬁkovala a predvolala
na pojednávanie, nakoľko odpad
bol uložený na cudzom pozemku.
Osoba bola oboznámená, že na
porušila zákon, účastník konania
priznal, že materiál uložil on. Zároveň uviedol, že skládku už odstránil. Komisia preverila odstránenie
skládky. Na zasadnutí bola osoba
upozornená, že materiál môže mať
na svojom pozemku uložený maximálne po dobu jedného roka. Nachádzal sa tam aj nebezpečný odpad, osoba bola na to upozornená

sie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva (M.
Valach)
Na zasadnutí boli tiež prerokované správy o plnení rozpočtu
za minulý rok a záverečnom účte obce za rok 2013, ku ktorému
stanovisko predložil hlavný kontrolór Ing. Milan Obický.
Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva je naplánované
na 26. jún 2014.

Správa o činnosti ﬁnančnej komisie
Komisia ﬁnančná, plánovacia,
obchodu a služieb zasadala od
posledného obecného zastupiteľstva 13. februára 2014, kedy prerokovala správu o vykonaní inventarizácie majetku a inventúry,
plnenie rozpočtu k 31. 12. 2013
podľa skutočnosti po vykonaní
ročnej uzávierky.
Pri riešení problematiky neplatičov v bytoch obecnej bytovky komisia odporučila dlžnú sumu vymáhať a neplatičom ukončiť nájom výpoveďou, nakoľko došlo k porušeniu nájomnej zmluvy.
Dlh na nájomnom bol vyrovnaný,
nájom pokračuje, nájomníci budú
opakovane písomne upozornení
na dodržiavanie zmluvných podmienok.
V termíne 15. 1. 2014 bol ukončený prenájom priestorov bývalých potravín spoločnosti UNART,
ktorá sa pri odovzdaní priestorov
zaviazali uhradiť dlžnú sumu obci. Do konca marca obec nedostala úhradu od spoločnosti a komisia navrhla konateľku písomne
vyzvať k úhrade v termíne do 30
dní, inak bude naša pohľadávka
voči spoločnosti UNART postúpená na vymáhanie tretej osobe.
Finančná komisia sa zaoberala
žiadosťou o odklad platieb nájomného v polyfunkčnom objekte Kozárovce č. 103 s doplatením dlžného nájomného v termíne do 1.
mája 2014 – komisia súhlasila.
Nájomník v polyfunkčnom objekte Kozárovce č. 103 požiadal

o odklad doplatenia dlžného nájomného do doby ročného zúčtovania energii – komisia súhlasila Finančná komisia na základe
uznesenia OZ vykonáva aj funkciu vyraďovacej komisie a preto na svojom zasadnutí schválila vyradenie nefunkčného majetku obce.
Komisia odporučila striktne dodržiavať účel príspevkov na činnosť podľa platného všeobecného nariadenia obce – nepreplácať náklady na občerstvenie, len
pre deti a detské súbory, tak ako
je uvedené vo VZN.
M. Záhorský

a oboznámená, že tento je potrebné v PVC vreciach odniesť na riadenú skládku do Nového Tekova,
o čom je potrebné priniesť potvrdenie. Osoba následne dokladovala uloženie nebezpečného odpadu
na riadenej skládke.
Členovia komisie sa priebežne
zúčastňovali pri rekonštrukcii mosta pri rodinnom dome 711. Členovia
komisie spolu s komunitno-sociálnou pracovníčkou navštívili obyvateľov lokality Domky, kde ich dôrazne upozornili na zákaz kradnutia
dreva urbárskej spoločnosti Slance.Členovia komisie riešili tiež susedský spor ohľadom stavby oplotenia pozemku.
M. Majer

Správa o činnosti sociálnej komisie
Komisia sociálnej, zdravotnej, kultúry, športu a školstva od posledného zastupiteľstva zasadala 17.februára 2014. Na tomto zasadnutí sa riešil program plánovaných akcií na rok 2014, ako aj kalendár podujatí, na
ktorých budú našu obec reprezentovať naše folklórne súbory a skupiny.
Folklórny súbor Matičiar spolu s dychovou hudbou Kozárenka pripravili v Motoreste Stop tradičné pochovávanie basy na fašiangy. Ďalej sme
sa zaoberali plánovaním stavania mája a kultúrnym programom na tento
deň. Na podnet členov komisie zo zástupcov súborov pán starosta oslovil p. Hamara a p. Grešša ohľadom možnosti ozvučenia Domu kultúry vyradenou technikou z Divadla A. Bagara a SĽUKU, bohužiaľ neúspešne.
Ostatné podnety a pripomienky komisia rieši priebežne.
M. Valach

VÝSLEDKY HLASOVANIA
Pre voľbu prezidenta SR 15. 03. 2014 – I. kolo
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov
1.
BÁRDOS Gyula
2.
BEHÝL Jozef, Mgr.
3.
ČARNOGURSKÝ, Ján, JUDr.
4.
FICO Robert, doc. JUDr., CSc.
5.
FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS
6.
HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr.
7.
JURIŠTA Ján, PhDr.
8.
KISKA Andrej, Ing.
9.
KŇAŽKO Milan
10. MARTINČKO Stanislav
11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc.
12. MEZENSKÁ Helena, Mgr.
13. PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD.
14. ŠIMKO Jozef, JUDr.
Účasť voličov na hlasovaní
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov
Účasť v %

Volebný okrsok č. 1
2
4
2
171
1
8
2
70
32
0
4
13
83
0
394
392
49,62

Volebný okrsok č. 2
1
3
3
163
9
16
0
73
32
1
3
7
82
1
395
394
48,46

Spolu
3
7
5
334
10
24
2
143
64
1
7
20
165
1
789
786
49,03

VÝSLEDKY HLASOVANIA
Pre voľbu prezidenta SR 29. 3. 2014 – II. kolo
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov

Voleb. okrsok č. 1 Voleb. okrsok č. 2

Spolu

1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc.
2. KISKA Andrej, Ing.

261
183

255
176

516
359

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov

804

815

1619

446
444
55,47%

436
431
53,49

882
875
54,47%

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov
Účasť v %




 V uplynulých mesiacoch sa konali v obradnej sieni obecného úradu
milé slávnosti pre jubilujúcich, ktorí boli poslancami alebo aktívne pôsobili v spoločenských organizáciách a na zverených postoch pomohli
obci. Na slávnostiach nechýbal kultúrny program, slávnostné príhovory
a samotný slávnostný zápis do pamätnej knihy našej obce. V decembri z rúk starostu prevzali na pamiatku nedávno vydanú knihu o Kozárovciach Jozef Dóczy, František Betin, Ondrej Majer, Vojtech Beniačik
a v januári tohto roku Viliam Pustai.

Viliam Pustai



Spoločenská rubrika

Narodili sa

Andrej Majer, syn Marcely a
Juraja
Hana Chorvátová, dcéra Andrey a Jaroslava
Lilien Betinová, dcéra Márie a
Tomáša
Jakub Nehéz, syn Alžbety a
Branislava
Ondrej Majer

Vojtech Beniačik

František Betin

Jozef Dóczy

Opustili nás
Michal Drozdík, vo veku 78 rokov
Anna Holečková, vo veku 65
rokov
Paulína Zočeková, vo veku 77
rokov
Ján Mráz, vo veku 85 rokov
Mária Zočeková, vo veku 74 rokov
Emília Švoliková, vo veku 78
rokov

Ivanec Štefanec: Potrebujeme menej byrokracie
Po prezidentských voľbách sa blížia voľby našich zástupcov
v Európskom parlamente. Medzi kandidátmi na tento post je aj poslanec NR SR a tak trochu aj „ náš“ Ivan Štefanec, ktorý často prichádza do Kozároviec s konkrétnou pomocou. Poznáme ho z rozličných podujatí, ktoré sa v obci konajú. Trikrát sa stal krstným otcom Kozárovských Vianoc a mnohí z nás sa s ním aj osobne mohli
porozprávať. Preto sme sa rozhodli mu pri tejto vážnej udalosti položiť pár otázok.
Akým otázkam sa chcete venovať počas Vášho pôsobenia
v Európskom parlamente?
Chcem sa venovať najmä ekonomickým témam, ktoré sú mojím
dlhodobým zameraním. Je dôležité, aby Slovensko i Európska únia
rástli a vytvárali viac pracovných
príležitostí. Verím, že je možné
zmeniť nezmyselnú reguláciu toho,
čo nie je potrebné, a nastaviť systém tak, aby sa pravidlá dodržiavali, a pritom neobmedzovali aktívnych a šikovných ľudí. Menej je niekedy viac. Potrebujeme menej byrokracie a viac demokracie.
Kde vidíte priestor na zmenu v
EÚ, ktorú ste schopný presadiť?
Chcem sa sústrediť na lepšie
podmienky pre rast pracovných
miest, lepšie vzdelanie a menej byrokracie. Mám záujem pomôcť živnostníkom a malým podnikateľom,
aby mali na spoločnom európskom
trhu rovnaké podmienky a menej
prekážok pre svoj rozvoj. Tieto ciele je možné dosiahnuť cez znižovanie priamych daní, pružnejšie pracovné právo a menej zbytočnej administratívy či byrokracie.
Prečo sa chcete stať poslancom v Európskom parlamente?

Od
svojho
vstupu do politiky sa venujem európskym
a ekonomickým
témam, a Európsky parlament
hrá stále dôležitejšiu úlohu. Preto by som rád bol
v centre diania a
pôsobil na mieste, kde mám najväčšiu možnosť
presadiť potrebné opatrenia vedúce k zlepšeniu podmienok
slovenských občanov. Chcem pomôcť Slovákom,
aby mali viac pracovných príležitostí, lepšie možnosti pre vzdelávanie,
a aby vo všetkých oblastiach platili
rovnaké pravidlá pre všetkých. Považujem za dôležité, aby som mohol pomôcť malým podnikateľom
odstraňovať bariéry byrokracie,
a aby mali všetci aktívni ľudia viac
priestoru pre svoj rozvoj.
Prečo by sme mali vybrať práve Vás ako nášho zástupcu v Europarlamente?

Som presvedčený, že Slovensko by mali zastupovať ľudia, ktorí
majú skúsenosti z reálneho života,
z politiky, aj z európskej integrácie.
Ponúkam svoje dvadsaťročné manažérske skúsenosti a schopnosti,
ako aj doterajšie skúsenosti z domácej a európskej politiky pre rozvoj Slovenska v spoločnom európskom dome.
Ešte ako manažér
som
viedol Výbor
pre
európsku integráciu v Bruseli
v priemyselnej oblasti.
Bol som prvým splnomocnencom
slovenskej
vlády pre zavedenie eura. Skutočnosť, že som
doteraz jediným poslancom, ktorý presadil slovenské stanoviská v európskej legislatíve, je najlepším predpokladom pre obhajobu slovenských pozícií na európskej pôde.
Ak si vyberieme Vás, čo tým
získame my, občania žijúci na
Slovensku?
Až 80% legislatívy, ktorá ovplyvňuje život na Slovensku, ide z európskej úrovne. Chcem preto
ovplyvňovať veci tak, aby z toho
mali prospech naši ľudia. Za dô-

ležité považujem dôsledné dodržiavanie rovnakých pravidiel pre
všetkých, čo platí najmä pre malých podnikateľov a ich šance na
celom európskom trhu. Tiež budem
presadzovať viac zdrojov pre vzdelanie na úkor spotreby tak, aby to
mohli využívať naši ľudia, či už sa
jedná o výmenné študentské pobyty, alebo o rozvoj praktických zručností. Po mojom zvolení zabezpečím exkurziu pre kozárovských
školákov do EP tak ako som to urobil v minulosti do parlamentu SR.
Sú slovenskí občania v bezpečí pred nepokojmi prebiehajúcimi na Ukrajine?
Zatiaľ áno. Dianie na Ukrajine
a ruská anexia Krymu ma veľmi
znepokojuje. Od konca druhej svetovej vojny nebola Európa tak blízko vojnovému konﬂiktu ako dnes.
Musíme preto urobiť maximum,
aby sme konﬂiktu zabránili. Nemôžeme akceptovať, ak niekto zásadne porušuje zmluvy a uprednostňuje silu zbraní nad medzinárodným právom. Práve členstvo v EÚ
a v NATO nám poskytuje istotu,
že sa u nás nezopakujú udalosti
spred 45 rokov a zo súčasnosti na
Kryme.
Máte nejaký vzor, ktorý Vás inšpiruje?
Áno. V riadení je to Peter Drucker, v politike Margaret Thatcher
a Karol Wojtyla. Vzorom a inšpiráciou sú pre mňa aj mnohí obyčajní ľudia okolo mňa, ktorí čestne a trpezlivo zdolávajú prekážky. Verím ľuďom
a táto dôvera ma nesklamala.
Pripravila M. Nemčeková






Standing ovation v chráme
Výročný koncert speváckeho zboru TEBE SPIEVAM, ktorý sa
uskutočnil poslednú januárovú nedeľu v Rímskokatolíckom kostole sv. Filipa a sv. Jakuba v Kozárovciach bol výnimočný. Zbor si
koncertom pripomenul druhé výročie svojho vzniku a pre svojich
priaznivcov pripravil štrnásť piesní. Mnohé z nich diváci spievali
spolu s jubilantmi a nešetrili potleskom.
Počas dvoch rokov členovia speváckeho zboru nacvičili známe melódie, mnohé z nich v úprave vedúceho zboru a dirigenta Jána Pľutu.
Postupne v ich repertoári pribúdajú vlastné piesne z autorskej dielne vedúceho zboru, ktoré otextovala Marta Vitkovičová. Práve tieto piesne si našli svojich priaznivcov, dokazujú zvyšujúcu sa kvalitu a mnohotvárnosť tvorby, ktorá je
prísľubom do budúcnosti.
Starota obce Jozef Majer vo svojom príhovore vyzdvihol ohlas, ktorý si zbor vyspieval nedávno v Maďarsku na Dni oroslánskych Slovákov. Zožali tam veľký úspech a primátor mesta Orosláň ich pozval na
blížiace sa oslavy 60. výročia štatútu mesta. V starostových slovách
bolo úprimné poďakovanie za reprezentáciu obce a presvedčenie,
že Kozárovce sa budú môcť hrdiť

nielen baštami ochotníckeho divadla a folklóru, ale čoskoro aj baštou
chrámového spevu.
Po doznení štrnástej piesne
programu si diváci dlhotrvajúcim
standing ovation, teda potleskom
postojačky, vynútili od jubilujúceho
zboru ešte prídavok.
M. Nemčeková, snímka autorka

Keď nácvik nie je drina
Zbor Tebe spievam sme počas
dvoch rokov jeho existencie spoznali a prijali za svoj, veď nás veľmi dobre reprezentuje a šíri dobré
meno obce neďaleko nás i v ďalekom svete. Obdivujeme ako si postupne rozširuje repertoár, čo nasvedčuje jeho odborný a umelecký rast. Za tým všetkým sa však
skrýva nielen talent, chuť spievať,

ale aj množstvo hodín nácvikov.
Podarilo sa mi na jeden nácvik
prísť a pozorovať ich pri práci.
Prvé čo som pochopila bola radosť zo spevu, hľadanie toho najlepšieho a súdržnosť všetkých do
jedného. Pod taktovkou Ing. Pavla Pľutu akoby každá pieseň rozkvitla a v očiach speváčok a spevákov sa rozožali iskričky. Žiadna únava, napriek tomu, že vonku
sa už stmievalo a deti vo vedľajšej
herni hlasno prejavovali svoju prítomnosť. Aj to je výhoda, že na nácvik prichádzajú mamičky s deťmi
a nie je to problém.
Ako mi potom v rozhovore povedala textárka, manželka vedúceho zboru Ing. Marta Vitkovičová,
za dva roky sa im podarilo vytvoriť dobré priateľské vzťahy a celé rodiny s deťmi sa často stretávajú. Na otázku ako prežívajú potlesk a uznanie, veľmi úprimne odpovedala, že každý dobrý ohlas
ich poteší. Od začiatku tohto roku
majú za sebou novoročný koncert
v Prenčove, koncert v Leviciach

i v Žarnovici. Mnohé piesne si ľudia na koncertoch i priamo v chráme spievajú s nimi. To je najvyššie
ocenenie pre autorov i spevákov.
Po Veľkej noci, kedy sa predstavia domácim, plánujú ísť do Topoľčianok a potom možno aj do
Nitry, kde ich pozve bývalý dekan
našej farnosti Dušan Berta, ktorý
stál pri zrode zboru a rád si s nimi
aj zahral. Práve on si u nich objednal pieseň Sv. Filip a Jakub. Žiaľ,
na jej premiére, pri výročí vysviacky kostola, chýbal pre chorobu
a tak ju ešte nepočul. Potešilo ich
všetkých, keď im zavolal na Vianoce a spýtal sa ich či vedia, že budú
spievať v Tesárskych Mlyňanoch,
kde trávil sviatky. Po ich prekvapení im oznámil, že ich pieseň To
prišli Vianoce pustí na omši.
Tak zaželajme zboru ďalšie
úspešné predstavenia, objavovanie krásnych piesní a zmysluplných textov a tešme sa, že sú medzi nami a obohacujú naše dni.
M. Nemčeková,
foto autorka

Muzikálový KUBO sa vracia
Keď sme na stránkach Kozárovských novín vlani písali o úspechoch dedinského muzikálu KUBO, prezradili sme, že sa určite vráti,
aby potešil všetkých priaznivcov. A teraz môžeme priniesť zaručenú
správu, že sa tak stane čoskoro. O bližšie informácie sme požiadal
režiséra, scenáristu i herca v jednej osobe Ladislava Mráza.
• Pán Mráz, môžeme sa teda
tešiť na obnovené predstavenia úspešného dedinského muzikálu?
Kubo sa vracia, to čo sľúbil,
chce aj splniť. Šuškalo sa to už
dávnejšie, že by sa dedinský muzikál KUBO mal obnoviť a uskutočniť ďalšie predstavenia. Diváci, ktorých si nesmierne vážime, sa dožadovali ďalších vystúpení a tak by
sa to malo stať skutočnosťou. Dobrý chýr o KUBOVI sa dostal aj do
Slovenskej televízie, ktorá v sobotu 12. apríla a na Zelený štvrtok

17. apríla o ňom uviedla príspevok
v relácii SENIOR KLUB. Je to dobrá reklama pred ďalšími vystúpeniami, na ktoré sa pripravujeme.
Mnohí účinkujúci ešte zatiaľ majú
veľa povinností v školách a v zamestnaniach a tak naplno začneme skúšať v mesiaci máj.
• Kedy vás diváci uvidia
a v ktorých kútoch regiónu?
Prvé vystúpenie sa uskutoční
v nedeľu 1. júna v Želiezovciach.
Potom sa predstavíme našim milým domácim divákom v DK Kozárovce v nedeľu 8. júna. No a potom

príde tá historická chvíľa, keď v nedeľu 15. júna 2014 máme dve vystúpenia o 15.hod a 18.30 hod vo
veľkej sále Divadla Andreja Bagara v Nitre. Je to pre náš súbor, ako
i pre nás všetkých, nesmierne vyznamenanie. Veľmi si to vážime
a chceme urobiť všetko preto, aby
sme potešili všetkých, ktorí zavítajú na naše predstavenia. Do Nitry pôjde s nami aj FS PRASLICA
a dychová hudba KOZÁRENKA.
Oni urobia na pešej zóne a pred
DAB svojimi vystúpeniami dobrú
nálad, pozvú a privítajú návštevníkov našich predstavení. A keďže
my Kozárovčania sme pohostinní,
tak to aj splníme a pohostíme divákov svadobnými koláčmi a dobrým
vínkom.
• Uvidíme muzikál v nezmenenej podobe alebo ste niečo

upravovali, či menili obsadenie
hercami?
V muzikáli som urobil malé zmeny. Pribudla nám talentovaná speváčka Ivanka Šrámeková z Rybníka, úspešná v súťažiach Slávik
Slovenska. Aj naša Janka Slížiková zaspieva žartovnú pieseň, aby
dobrá nálada na jarmoku stále trvala.
Týmto vás chcem, naši milí diváci pozvať na predstavenia do DAB
v Nitre. Autobusová doprava bude
zabezpečená. Nenechajte si ujsť
túto jedinečnú príležitosť, veď naši divadelní ochotníci po prvý raz
v dejinách budú stáť na profesionálnom javisku. Držte nám palce
a veríme, že ak budeme úspešní,
budeme sa tešiť spolu. ☺
Za rozhovor ďakuje
M. Nemčeková
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Za dverami materskej školy

S jarným obdobím pribúda veľa aktivít
V Materskej škole v Kozárovciach sa uskutočnilo od druhého
polroku 2013/2014 množstvo aktivít, ktoré spríjemnili a obohatili život
našich najmenších.
K tým nezabudnuteľným patrí
Karneval v MŠ. Karneval sa uskutočnil v mesiaci február. Rodičia
ráno obliekli svoje deti do masiek,
v ktorých sa hrali a zabávali celý
deň. Popri krásnych detských maskách nechýbali na karnevale ani
sestrička Maňa, šašo Martin, mačka Monika, Snehulienka Simonka
a sobík Viktorka.
Vo februári tiež deti zavítali na
návštevu do 1. ročníka ZŠ. A čo
nás najviac potešilo? Že všetky detské rúčky sa hlásili a deti smelo od-

povedali na otázky, ktoré im dávala prvácka pani učiteľka. Veď tak to
má byť.
Deň otvorených dverí v MŠ sa
konal pri príležitosti zápisu detí do
MŠ na školský rok 2014/2015. Budúci škôlkari sa spolu s rodičmi zoznámili s kolektívom a prostredím,
ktoré budú od septembra 2014 navštevovať.
Nakoľko marec je mesiac knihy,
snažili sa pedagogickí zamestnanci o udržiavanie a podporovanie trvalého záujmu detí o knihy. Práve na túto skutočnosť sme zameriavali všetky aktivity v mesiaci. Do
MŠ prišlo bábkové divadlo Slniečko s predstavením Katkine výmysly. Nezabudli sme ísť ani do obec-

 Vynášanie Moreny

 Karneval v MŠ
nej knižnice, kde si deti poprezerali
a „prečítali“ knihy podľa záujmu. Aktivitu obohatil jeden šikovný predškolák, ktorý vie už čítať a prečítal
svojim kamarátom rozprávku.
S jarou prichádzajú aktivity bohaté na ľudové zvyky a tradície, ktorých cieľom je viesť deti k hlbšiemu poznávaniu ľudovej slovesnosti,
rozvíjaniu národného cítenia u detí a prezentovaniu ľudových zvykov
a tradícií v obci Kozárovce. A tak
ako sa prebúdza na jar slniečko,
tak vychádzajú detičky s pani učiteľkami do obce rozdávať radosť,
spev a potešenie prostredníctvom
folklórnych aktivít. Najkrajším zážit-

kom pre deti je Vynášanie Moreny,
ktoré sa uskutočnilo 2. apríla.
Na otvorenej hodine v MŠ dňa
3.apríla mali mamičky možnosť vidieť ako sa ich detičky zapájajú do
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Budúci prváci, ale aj ostatné deti boli veľmi šikovné a aktívne. Veď
kto by nechcel mamičke ukázať, že
už všetko vie a môže ísť v septembri do 1. ročníka. Tento rok odchádza do 1. ročníka 15 detí.
Do konca školského roka nás toho čaká ešte veľa, ale o tom až nabudúce. 
A na záver milí Kozárovčania
prijmite od detí a kolektívu MŠ veľkonočný pozdrav.
K novej jari veľa sily,
by ste zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti
a pohody.

 Návšteva v 1. ročníku ZŠ

 Deň otvorených dverí v MŠ

 Otvorená hodina v MŠ

 Literárne dopoludnie

 Návšteva obecnej
knižnice

Zo srdca prajú deti
a kolektív ZŠ s MŠ
Kozárovce
Mária Štefančová
Foto:
Mgr. Monika Majerová
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Florbalový
krúžok
Každú stredu a v sobotu mávame tréningy pod vedením Zuzky
Poláčikovej v telocvični ZŠ s MŠ
Kozárovce. Sústredíme sa hlavne na kategóriu mladšie a staršie
žiačky. Zúčastňujeme sa okresných turnajov, kde sme sa v tomto školskom roku umiestnili na 2.
a 3. mieste a naša hráčka bola vyhlásená za najlepšiu brankárku
turnaja. Spolupracujeme so SZFB
a Kanadskou reprezentáciou a plánujeme sa zúčastňovať aj ligových
a medzinárodných turnajov.

Zápis detí do 1. ročníka
Deti, ktoré dovŕšili šesť rokov sa prišli spolu s rodičmi dňa 6.2.2014 zapísať do 1. ročníka. Zápis sa konal od 16.00 poobede, kedy bol slávnostne otvorený príhovorom pána riaditeľa. Vo svojej triede všetkých privítala
pani učiteľka Hlavová, ktorá deťom aj rodičom povedala čo ich čaká. Potom si rodičov odviedla pani učiteľka Együdová do vedľajšej triedy, kde sa
s nimi rozprávala o tom čo by mal vedieť každý prvák pri vstupe do školy
a čo všetko budú musieť zvládnuť v prvom ročníku. Medzitým pani učiteľka Hlavová deti rozdelila do skupín, a tak sa vydali na veľké pátranie po farebných stopách, kde ich úlohou bolo plniť rôzne zadania, aby získali plný
počet pečiatok a mohli sa vrátiť späť do triedy. Kým budúci prváci plnili úlohy, rodičia spolu s pani učiteľkou si prezreli priestory a vybavenie školy. Po
príchode do triedy deti dostali balóny, záložky, pamätné listy a od pani učiteliek pochvalu za snahu, šikovnosť a vedomosti na jednotlivých stanovištiach. Keď hodiny začali odbíjať šesť, deti plné zážitkov sa spolu s rodičmi
vydali na cestu domov.

Futbalový krúžok - veľmi obľúbený
V tomto školskom roku pracuje na našej škole futbalový krúžok pre žiakov 1. až 5. ročníka pod vedením Richarda Demiana a
Martina Lenarda. Na krúžok je prihlásených 29 žiakov. Okrem toho, že žiaci prostredníctvom krúžku športujú a venujú sa rôznym pohybovým aktivitám, zároveň sa pripravujú na súťaž prípraviek oblastných majstrovstiev okresu Levice. Naši malí futbalisti na turnajoch zo šiestich zápasov vyhrali štyri, jeden zápas skončil remízou
a jeden prehrali.

Úspechy našich detí a mládeže
Naše dievčatká Paula Benčaťová, Monika Belisová a Marienka
Hlavová sa usilovne pripravovali na biblickú olympiádu. Tento rok
sa na dekanátnom kole umiestnili
na peknom druhom mieste. Vedomosti, ktoré získali sú veľmi hodnotné pre ich ďalší život. Srdečne
blahoželáme.
Študentka 4.ročníka SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici Slávka Hrnčiarová, členka nášho dievčenského spevokolu Filipa a Jakuba, v piatok 4.apríla na krajskej
prehliadke SOČ v Žarnovici získala krásne druhé miesto so svojou prácou o Atómovej elektrárni

v Mochovciach. Slávke blahoželáme a tešíme sa, že sa na našich
stretnutiach podelí s nami o svoje
vedomosti a nové skúsenosti. Tiež
jej držíme palce a prajeme veľa
úspechov na celoslovenskej súťaži v Bratislave.
Milo nás prekvapil aj Jurko Latečka, študent 2. ročníka SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach,
ktorý na celoslovenskej súťaži ZENIT v elektronike v Banskej Bystrici získal krásne piate miesto.Jurkovi tiež blahoželáme a tešíme sa
z jeho úspechov.
Miško Vitkovič, študent 1. ročníka Gymnázia Andreja Vrábla v Le-

viciach aj tento rok obhájil svoje
prvé miesto na krajskom kole geograﬁckej olympiády v Zlatých Moravciach. Posledný aprílový víkend ho čaká celoštátne kolo na
42. ročníku geograﬁckej olympiády v Prešove. Miškovi tiež držíme
palce a prajeme veľa úspechov.
Miškova sestra Kristínka Vitkovičová, žiačka 4. ročníka ZŠ Kozárovce sa prvý aprílový týždeň zúčastnila na medzinárodnom gitarovom festivale v Giraltovciach s medzinárodnou porotoua umiestnila
sa v Zlatom pásme s hrou na gitare. Na tomto festivale bola prvýkrát pred piatymi rokmi ako 5

ročná a získala diplom Najmladšia účastníčka gitarového festivalu. Desaťročná Kristínka má už za
sebou niekoľko medzinárodných
a celoslovenských gitarových súťaží s krásnymi umiestneniami:
jedno 1. miesto, jedno 2. miesto,
6 umiestnení v Zlatom pásme, 2
umiestnenia v Striebornom pásme
a mnoho ďalších cien. Malej gitarovej princeznej želáme veľa radosti z hry na gitare a úspešného
rozvíjania jej talentu.
Naše deti sú veľmi šikovné, len
je potrebné pomôcť im objaviť ich
talent a dať im možnosť rozvíjať
ho ďalej. Pomôžme im.
-jp-
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Deň učiteľov v ŠKD
Pri príležitosti Dňa učiteľov sme s našimi deťmi v ŠKD pripravili krátky
program pre pedagógov školy. Deti zaspievali a zarecitovali pedagógom
slová vďaky za ich prácu a úsilie ich niečo naučiť.
Veď učiteľ pre deti býva aj kamarát a dokáže odpustiť nejaké to malé
huncútstvo. Preto naše deti pre pedagógov pripravili malý darček, ktorý potešil určite každé srdce.
A ako sa spieva v jednej pesničke: Učiteľky, učitelia, učia myseľ, cvičia
telá. Aby z nás neboli ľudia, čo životom iba blúdia, prajeme všetkým pedagógom veľa síl do ďalších dní, aby sa naše deti od nich naučili všetko to
dobré.
Volfová a Együdová
Vychovávateľky v ŠKD

Deň narcisov 11. apríl 2014
Už po sedemnásť rokov sme si zvykli, že sa jeden aprílový deň vždy rozjasnil o niečo viac ako ostatné v tomto mesiaci.
Aj tohtoročné posolstvo Dňa narcisov oslovuje všetkých, ktorí chcú pomôcť bez zbytočných rečí. Týmto posolstvom si aj naše deti pripomenuli,
že rozhodujú reálne skutky a nie prázdne slová, a preto vyšli do ulíc našej
peknej dediny a výmenou za akýkoľvek dobrovoľný ﬁnančný príspevok, radi obdarovali všetkých prispievajúcich narcisom. Len žiaci zo ZŠ vyzbierali sumu 117,36 €, no zbierali aj deti z MŠ, a tak príspevok za celú školu bol 295 €.
Všetkým darcom, ktorí prispeli dobrovoľným príspevkom úprimne ďakujeme. Veríme, že vyzbierané ﬁnančné prostriedky pomôžu ľuďom trpiacim
onkologickým ochorením.

Úspešní s vlastnou tvorbou

Deviataci vo Zvolene
Na exkurziu do krásneho malebného mesta Zvolen sme sa všetci deviataci vybrali 3. apríla. Začiatok výletu nám znepríjemnilo čakanie na meškajúci vlak .To nás však nerozrušilo, pretože cesta vlakom bola zábavná. Keď
sme dorazili, šli sme na Zvolenský zámok, v ktorom sa nachádza Slovenská národná galéria. Počas návštevy v galérii nám referovali o výtvarnom
umeleckom období gotiky. Navštívili sme aj informačné centrum archeologických nálezov z Pustého hradu a lesnícke múzeum.
Po týchto zaujímavých aktivitách sme sa unavení, ale plní zážitkov šťastne vrátili domov.

Veľmi úspešne našu školu reprezentovali žiaci druhého ročníka v okresnom kole súťaže Európa
v škole. Báseň Upratovací deň od
Livky Vozárovej získala 1. miesto,
a tak si aj zabezpečila postup do
celoslovenského kola.
Práca pod názvom Niekedy je
doma veselo, niekedy treba upratovať od žiaka Samka Kotoru získala v okresnom kole veľmi pekné
3. miesto. Našim žiakom gratulujeme a zároveň ich chceme povzbudiť do ďalšej tvorby.

Upratovací deň
Na víkend sa každý teší,
rýchlo domov v piatok beží.
A hop už je sobota,
no nás čaká robota.
Ťažkú úlohu dnes máme,
do upratovania sa dáme.
Úlohy si rozdelíme,
nech sa všetci zabavíme.
Veru zábavu dnes mám,
na hlavu si vedro dám.
Do ruky zas metlu chytám.
„Bude zápas?“ hneď sa pýtam.
A otec, už tiež s mopom,
skáče cez zábradlie skokom.
Mamka, jedným dychom vraví
a pri tom sa divne tvári:
„Azda je to len zlý sen,
tento upratovací deň!“
Livka Vozárová

Niekedy je doma
veselo,
niekedy treba
upratovať
Domov je miesto, kde je každý rád a šťastný. Doma mám
miesto na jedenie, miesto na
učenie, postieľku na spanie,
mám tam svoju skrinku so svojimi vzácnosťami. Mám tam, čo
potrebujem. No najvzácnejšie
na domove je prítomnosť ocka,
mamy, starkého a mojich drahých súrodencov. Keď sme spolu býva nám veselo, tešíme sa
jeden na druhého, lebo každý z
nás obohacuje našu domácnosť
niečim vzácnym. S ockom stvárame šašoviny a športujeme, s
mamičkou varíme a rozprávame
sa, od starkého počúvame zaujímavé historky, so súrodencami
sa zasa perfektne zahráme. Niekedy prídu aj ťažšie dni, keď sa
pohádame, zarmútime, nakričíme na seba.
Ale tak ako upratujeme náš dom,
aby bol čistý, musíme upratovať
aj naše vzťahy, aby boli opäť
krásne. Pomôže pritom odprosenie, odpustenie, sľub, že budeme lepší. Môžeme začať odznova a lepšie, vždy sa to oplatí.
Samko Kotora






Čo nového v našom Pastoračnom centre?
Jar je jedno z najkrajších období roka. Naše každodenné cesty lemujú prekrásne rozkvitnuté stromy
so svojou podmanivou vôňou, prvé
jarné kvietky v našich predzáhradkách a poľné kvietky v tráve popri
cestách. Každé ráno nás víta veselý
spev vtáčikov, akoby nám chcel povedať: „Buď šťastný a netráp sa, veď
náš Pán sa o všetko postará, len sa
nezabudni s Ním o tom porozprávať
a poprosiť Ho o pomoc.“
Rok 2013 je už nenávratne za nami, ukončili sme ho spolu s našimi
deťmi divadielkom, ktoré s láskou
a s veľkou radosťou vo svojich srdiečkach zahrali všetkým, ktorí prišli v poslednú decembrovú nedeľu
na vianočnú besiedku.
Ďalší deň skupinka detí a mla-

ďalší deň v izbe starých materí deti s veľkou radosťou vykrajovali formičkami svoje koláčiky, natierali plnkou a zdobili marcipánom. Zo stretnutia odchádzali šťastné a tešili sa,
že doma potešia svojim vlastnoručne urobeným koláčikom svojich najbližších. Ďakujeme Zuzke a jej mamičke za milé dopoludnie.
Vo štvrtok 9.1. 2014 sme pre deti a mladých ľudí pripravili novoročný karneval. Mamičky spolu s našimi mladými krásne vyzdobili telocvičňu. Deťom žiarili očká, tešili sa
a zabávali spolu so svojimi veľkými
kamarátmi.A keďže masky boli tak
veľmi pekné, že bolo ťažké vybrať
tie najkrajšie, všetky deti boli odmenené sladkosťami.
V ďalších projektoch sa naše deti

dých spolu s Tomášom Ivaničom,
klopali na dvere s Dobrou novinou
a svojim spevom a koledami potešili
všetkých, ktorí im otvorili. Ďakujeme
všetkým za milé privítanie, za sladkosti a ﬁnančnú odmenu. Deti nazbierali 214 eur, ktoré boli poslané
na pomoc deťom v Afrike.
Prvé januárové dni pripravili naši
mladí Slávka Hrnčiarová, Dominika
Bedejová, Tomáš Ivanič, Zuzka Hegedušová a Zuzka Poláčiková veľa
zaujímavých projektov.
7. 1. 2014 Zuzka Hegedušováspolu so svojou mamičkou pripravili pre deti zaujímavé dopoludnie pod
názvom „Učíme sa piecť a pripravovať marcipán.“ Už deň pred tým
sa z ich domu šírila vôňa z pečenia
piškótových ciest, ktoré spolu s ďalšími dievčatkami pripravovali. Na

učili uvariť chutné jedlo a tiež pripraviť výzdobu na slávnostnú príležitosť. Bližšie o tom píše Majka Krajčiová vo svojom článku „Projekty našich mladých.“
Ďakujeme za pomoc našim pani
kuchárkam v škole a tiež aranžérke Jarke Račkovičovej. Jarka učila naše deti trpezlivo, s láskou a citom, čo všetko je potrebné pripraviť
pri slávnostnej výzdobe. Telocvičňa
sa skvela krásou a byť na našom II.
Farskom plese v sobotu 12. 1. 2014
bol pre všetkých dar a nezabudnuteľný zážitok. Naša mládež spolu
s manželskými pármi sa skvele zabávali pri dobrej hudbe a rôznych
súťažiach, ktoré pre všetkých opäť
pripravili naši mladí.
Polročný deň prázdnin 3. 2. 2014
plný autobus detí a niekoľko rodi-

čov s autami, sme strávili na svahu na Krahuliach. Bol krásny slnečný deň, deti sa do sýta vysánkovali,
bobovali a tešili zo vzácneho snehu.
Domov sme sa vracali šťastní a plní
nových zážitkov. O našom výlete píše aj Amanda vo svojom článku „Náš
výlet za snehom na Krahule“.
Ďakujeme nášmu pánovi farárovi, že mesiacom február nám začal
slúžiť detské sväté omše každú nedeľu, počas druhej sv. omše, so začiatkom o 10.00 hod. Deti a mládež
sa aktívne zapájajú do slávenia nedeľnej liturgie čítaním Božieho Slova a prosieb. Taktiež počas prijímania najmenšie deti spievajú svoje

do prírody. Zahrali sme si veľa zaujímavých hier a tiež opekali. Popoludní sme sa šťastní vracali domov.
Naše sobotné popoludnia v telocvični o 16.00 hod sme vďaka krásnemu slnečnému počasiu vymenili za výlety na bicykloch. Poznávame okolie našej dedinky, kvietky, ktoré rastú popri ceste a tiež pohoria okolo nás. Ak chceš prísť medzi nás, nezabudni si prilbu a fľašu
s vodou☺.
Počas prvého aprílového víkendu
naše mamičky Majka Krajčiová, Evka Belisová, Viki Gregorová, Jana
Poláčiková a naši mladí Tomáš Ivanič a Zuzka Poláčiková pripravovali

obľúbené piesne-ukazovačky a tešia sa, že aj oni sa môžu týmto spôsobom stretnúť s Pánom Ježišom.
Celú sv. omšu nás dievčenský zbor
sprevádza svojimi krásnymi piesňami. Všetky deti, ktoré sa na akomkoľvek mieste nachádzajú v kostolíku,
môžu prísť počas prijímania dopredu a s nami spievať. Piesne, detské
ukazovačky spolu spievame a nacvičujeme každý štvrtok o 18.00 hod
v detskom centre v škole. Na našich
stretnutiach nielen spolu spievame,
ale sa hráme, rozprávame a tešíme
zo stretnutia.
Počas jarných prázdnin sa deti
denne stretávali v telocvični pri ﬂorbale spolu so Zuzkou a Mirkom. Pravidelné stretnutia pokračujú každú
stredu a sobotu o 17.00 hod. v telocvični.
V piatok 28. 2. 2014 sme si spolu
s deťmi vyšli na turistický peší výlet

nové projekty pre naše deti cez národný projekt Kom Prax, ktorý realizuje Iuventa Slovenský inštitút mládeže a je ﬁnancovaný cez EÚ. Naše projekty by sme chceli realizovať
počas mesiacov máj a jún. Tešíme
sa na spoluprácu s ďalšími rodičmi a mládežou a veríme, že pre naše deti pripravíme zaujímavé, nezabudnuteľné a požehnané chvíle.
Pastoračné centrum ďakuje za
pomoc všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k šťastným chvíľam našich detí. K blížiacim sa Veľkonočným sviatkom želá, aby z mŕtvychvstanie Pána Ježiša bolo pevnou skalou vo vašej viere, a spoločný čas rodičov a detí pri Božom
Slove a vzájomných rozhovoroch
sa stal najobľúbenejšou chvíľou vašich dní.
-jpFoto: Dominika Bedejová






Po prvých úspechoch prichádzajú s odvážnymi plánmi
Členovia Vinohradníckeho spolku Kozárovce využili voľné víkendové dni, aby v sobotu 1. marca 2014 zorganizovali výročnú
členskú schôdzu svojho občianskeho združenia - Vinohradníckeho spolku Kozárovce.
Vinohradnícky spolok na tejto
schôdzi hodnotil svoju činnosť za
uplynulý rok. Prijal plán činnosti
na rok 2014 a v zmysle svojich stanov na ďalšie tri roky zvolil predsedu spolku, obsadil miesta členov
výboru a členov dozornej a revíznej komisie. Ako dôležitý hosť sa
zúčastnil schôdze aj starosta obce
Ing. Jozef Majer, keďže spolok úzko spolupracuje s obcou.
Na tejto schôdzi sa hodnotilo splnenie plánu činnosti za minulý rok.
Medzi najdôležitejšie body činnosti a života spolku z minulého roka
určite patrí nákup sadeníc na jarnú výsadbu, nákup prípravkov na
ochranu viniča, nákup betónových
stĺpikov pre potreby členov, realizácia náučného chodníka (umiestnenie informačných tabúľ na Pustej hore a Starých viniciach), organizovanie sviatku sv. Urbana –
deň otvorených pivníc, koordinácia
účasti členov spolku na vinárskych
súťažiach, zakúpenie a prevádzkovanie dvoch plynoplašičov, objednávka antikorových sudov pre
potreby členov spolku, celoročná

úprava a údržba viničných ciest,
školenie členov spolku na tému
Spracovanie hrozna a výroba vína a v neposlednom rade tretí
ročník Koštovky mladých vín, ktorý zakončil pomyselný vinohradnícky rok 2013.
V diskusii počas schôdze vystúpili členovia spolku s konkrétnymi návrhmi na riešenie problémov, ktoré trápia našich vinohradníkov. Do diskusie sa zapojil
tiež starosta obce, ktorý reagoval na vystúpenie členov, hlavne
k problematike prístupových ciest
do vinohradov. Ponúkol vinohradníkom možnosť využitia techniky
obce a zhodnotil spoluprácu pri
úprave ciest.
Vzhľadom na to, že vinohradnícky spolok oslávil už svoje tretie narodeniny a tým sa skončilo
aj prvé funkčné obdobie vedenia
spolku, v zmysle jeho stanov ako
občianskeho združenia bolo potrebné, aby členovia zo svojich radov zvolili na ďalšie funkčné obdobie troch rokov predsedu a výbory
spolku. Predsedom spolku sa opä-

Na pomoc pri ošetrovaní viníc
Každoročné strihanie viníc prináša vinohradníkom neľahký problém ako
sa zbaviť množstva viničných prútov. Práve tento problém sa rozhodol riešiť Vinohradnícky spolok a s technikou obecného úradu pravidelne po každoročnom ostrihaní vinohradov na jar drviť viničné prúty. Takto sa nebudú
prúty spaľovať a znečisťovať životné prostredie, na druhej strane sa takýmto spôsobom rozdrvené prúty vrátia do viníc a tým sa pôda obohatí o významné živiny.
Drvenie viničných prútov v lokalitách Staré vinice i Pustá hora sa konalo
v sobotu, 29. marca a počas slnečného dňa sa podarilo podrviť všetky nahromadené viničné prúty, ktoré vinohradníci pripravili na spracovanie. Drvenie viničných prútov sa bude každoročne opakovať.
Navyše spolok prichádza ešte s ďalšou významnou pomocou. Ide o mulčovanie zanedbaných viníc. Túto službu ponúka rovnako aj nečlenom spolku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u hospodára spolku Mikuláša Betina
(0905 719 252). Predbežné ceny za mulčovanie je 10 € za 1 ár vinice, pri
mulčovaní aj s koreňovou sústavou 15 € za 1 ár. Poplatky si hradí každý
záujemca o službu.

Voľba prísediacich

V auguste uplynie volebné obdobie prísediacim Okresného súdu Levice, ktorí boli zvolení z radov občanov v zmysle zákona číslo 385/2000 Z.z.
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 2010 – 2014. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné zvoliť prísediacich na volebné obdobie 2014 – 2018.
Obecné zastupiteľstvo zabezpečí na riadnom zasadnutí 26. júna 2014
voľby prísediacich spomedzi prihlásených občanov. Záujemcovia o post
prísediacich Okresného súdu v Leviciach sa môžu prihlásiť na obecnom
úrade v Kozárovciach.

Darujte krv

Darcovia krvi, ktorí chcú opäť darovať krv a pomôcť tak zachrániť zdravie či
životy iných, môžu opäť využiť možnosť v priestoroch obecného úradu v Kozárovciach. Odber sa uskutoční 24. apríla od 8. hod. do 11. hod. Pre darcov je
pripravené občerstvenie. Svoju účasť potvrďte do 17. apríla osobne na obecnom úrade alebo telefonicky na č.t. 0917 989 630, 036/6340340. Nezabudnite
si priniesť kartu poistenca a preukaz darcu, prvodarca občiansky preukaz.

tovne stal Štefan Gaži, členmi výboru boli zvolení Ing. Juraj Benčat,
Ing. Igor Benčať, Mgr. Jozef Vidan,
Milan Záhorský, Mikuláš Betin, Viliam Tvrdoň, členmi kontrolnej a revíznej komisie sú Ondrej Majer, Peter Nemček a Imrich Švolík.
Spolok nezaháľal a prijal plán
hlavných úloh pre rok 2014, ktoré
chce tento rok pre povznesenie vinohradníctva v Kozárovciach realizovať. Členovia sa zhodli, že je potrebné koordinovať likvidáciu nežiaducej vegetácie v zanedbaných
vinohradoch, štiepkovanie prútov
po jarnom reze, nákup štepov pre
výsadbu, spolok bude aj tento rok
organizovať oslavy sviatku sv. Urbana a s tým spojený deň otvorených pivníc, tiež budú spoločne organizovať účasť svojich členov na
degustáciách vína, ktoré sa aj tento rok znovu chystajú v blízkom
i vzdialenejšom okolí, nákup a distribúciu prípravkov na ochranu viniča. Spolok tiež plánuje zakúpiť mo-

torový vrták uľahčujúci výsadbu viniča, prevádzkovať plynoplašiče vo
vinohradoch, a znovu pokračovať
v úprave prístupových ciest. Spolok tiež plánuje tak, ako po minulé dva roky Koštovku mladých vín
kozárovských pestovateľov na jeseň 2014.
Je možné povedať, že existencia
Vinohradníckeho spolku Kozárovce výrazným spôsobom zasahuje do deja v obci a pomáha odhodlaným vinohradníkom a vinárom
v ich ťažkej no krásnej práci s viničom a jeho plodmi a v tom je vinohradnícky spolok odhodlaný pokračovať aj v roku 2014.
Zároveň by týmto chceli členovia
Vinohradníckeho spolku Kozárovce pozvať všetkých priateľov vína
na Deň otvorených pivníc, ktorý sa
uskutoční v rámci osláv sviatku sv.
Urbana na Pustej hore. Naši vinohradníci sa tešia na vás.
Š. Gaži
Foto: M. Nemčeková

ZO JDS pred 15. výročím založenia
V tomto krátkom príspevku chceme oboznámiť verejnosť s prácou
ZO JDS v našej obci. Činnosť našej organizácie pozostáva z množstva podujatí, ktoré vyplývajú z plánu práce organizácie a hodnotiacej
schôdze z minulého roku. Nie je to
len zásluha našich členov výboru,
ale veľká vďaka patrí OÚ pod vedením Ing. Jozefa Majera, starostu našej obce.
Pri príležitosti MDŽ boli zaslané
všetkým členkám našej organizácie srdečné blahoželania. Fašiangové posedenie s hudbou a malým občerstvením sme zorganizovali 27.marca v STOPe a zúčastnilo sa na ňom 66 našich členov. Na
tomto podujatí nás svojou prítomnosťou poctila predsedníčka okresnej organizácie JDS p. Kolmanová
a starosta našej obce. Príjemnú atmosféru spestril harmonikár Imrich
Švolík a členovia speváckej skupiny Matičiar. V družnej debate a pri
speve mnohí zabudli na denné starosti a choroby, ktoré nás už v tom-

to veku prenasledujú. Napokon aj
okresná predsedníčka p. Kolmanová skonštatovala, že z takéhoto príjemného posedenia sa ťažko odchádza.
V tomto období nás čaká veľa
práce s prípravou výročnej členskej
schôdze, ktorá sa uskutoční 4. mája 2014 v Dome kultúry popoludní
o 14. hod. Dovolím si aj touto cestou na schôdzu pozvať všetkých
našich členov.
Členov výboru ešte čaká množstvo úloh pri príprave osláv 15. výročia založenia našej organizácie,
ktoré budú v Dome kultúry 29. júna 2014 o 14. hod. Na tomto podujatí sa zúčastnia aj významní hostia a folklórne súbory. Po ukončení
oﬁciálnej časti sa prítomní presunú
do reštauračnej časti, kde bude podané občerstvenie. Veríme, že za
sprievodu harmonikára sa každý
účastník dobre zabaví a bude odchádzať s pocitom príjemne stráveného odpoludnia.
Ďč.






Z kroniky Dobrovoľného hasičského zboru v Kozárovciach II.
Po druhej svetovej vojne s novým štátoprávnym usporiadaním
bolo spojené české a slovenské
hasičstvo do Zväzu československého hasičstva. Činnosť hasičov
poznačená 2. Svetovou vojnou,
postupne ožívala, ako prvé nastali
zmeny v zložení výboru. Veliteľom
sa stal Libor Mráz, námestným
veliteľom Mikuláš Šmatlík, tajomníkom Vendelín Benčať, pokladníkom Šimon Švolik, dozorcom majetku Ondrej Vajda, veliteľom čaty Jozef Mráz, samaritánom Vincent Balla, trubačom Jozef Hlava, strojníkmi Filip Žembery, Július Hudec a Imrich Benčat. Ďalší členovia hasičského zboru boli
Gustáv Kontra, Matej Smrťka, Alexander ´Ďurovič, Jozef Nemček,
Jozef Mráz, Ján Ďurovič, celkove
bolo evidovaných 17 členov. Už po
roku prišlo ku zmenám vo výbore, namiesto odstupujúceho veli-

aj nový výbor v tomto zložení: veliteľ Ondrej Vajda, zástupca veliteľa
Jozef Mráz, pokladník Alexander
Ďurovič, samaritán Jozef Nemček,
tajomník Štefan Mráz, hospodárJozef Kušík. Po zavedení funkcie
predsedu bol do výboru doplnený
Cyril Kotora, celkove mala organizácia 23 členov.
Od roku 1952 boli zavedené obvodné a okresné požiarnícke súťaže, ako previerka pripravenosti hasičských družstiev. V rámci
prípravy na súťaže sa v Hornom
konci pred hasičskou zbrojnicou
pravidelne konali cvičenia s hadicami, aj poradový výcvik. Do výcviku sa postupne začala zapájať aj mládež, prvý výsledok z ich
úspešnej činnosti dosiahli už v roku 1953, keď naši dorastenci po
víťazstve v okresnej súťaži v Zlatých Moravciach postúpili na krajskú súťaž dorastu v Nitre, kde sa

 Na snímke Paulína Hlavová - pôrodná baba vedľa nej manžel Jozef
Hlava - trubač a veliteľ Libor Mráz.
teľa Libora Mráza, jeho námestníka Mikuláša Šmatlíka a tajomníka
Vendelína Benčata, boli do výboru zvolení za veliteľa Vincent Balla, námestníka veliteľa Alexander
Ďurovič, tajomníka Imrich Benčat.
Pribudli aj noví členovia Ladislav
Smrťka, František Beniačik, Ondrej Betin, Michal Mráz, Jozef Holečka, Laurinec Vajda, Jozef Kušík, Štefan Kováč, Imrich Žembery, Štefan Betin, Jozef Vajda,(nar.1921) Pavol Krajči-Kotora.
V roku 1950 vedenie požiarnej
ochrany prevzala štátna správa,
hasičstvo bolo pridelené priamo
národným výborom podľa zákona č. 62/1950 zb o ochrane pred
požiarmi a inými pohromami, namiesto hasičských vznikli požiarne zbory ako výkonné orgány národných výborov, namiesto hasičských spolkov vznikli miestne jednoty Československého hasičstva ako zložka dobrovoľnej hasičskej organizácie. Tieto zmeny
mali pozitívny vplyv na požiarnickú organizáciu, pribudli noví členovia, rástla tým sila a poslanie
požiarnej ochrany aj v našej obci. V tom istom roku, bol zvolený

 Brigádnici na výstavbe hasičskej zbrojnice. Zľava: J. Hudec, M. Mráz,
I. Ištván, O. Betin, Š. Mráz.
jer, Emil Ševc, Milan Kabát, Stanislav Kabát, Ján Benčat, Vojtech
Jakubík, Ján Hudec. O ich výcvik
sa striedavo starali Viktor Žembery, Cyril Kotora, Ondrej Vajda, Štefan Mráz a Ondrej Betin.
Prekážkou ku kvalitnejšej činnosti hasičského zboru boli malé, na tú dobu už nevyhovujúce priestory v hasičskej zbrojnici
v hornom konci. Pojazdnú motorovú striekačku WALTER dodanú
v roku 1953, museli mať odstavenú v garáži na MNV, čo znižovalo
ich akcieschopnosť, najmä z tohto
dôvodu bola začatá výstavba novej požiarnej zbrojnice. Členovia požiarnej ochrany, na jej výstavbe odpracovali množstvo brigádnických hodín, aj s pomocou
ostatných občanov bola dokončená v roku 1958. Sprevádzkovaním novej hasičskej zbrojnice bola sústredená požiarna technika

výzbroj a výstroj na jednom mieste, pribudla miestnosť pre strážnu
službu, vykonávanú počas letných
mesiacov, najmä počas žatvy
a mlatby.
V roku 1960 bolo utvorené nové územnosprávne členenie, naša obec bola začlenená do Levického okresu, namiesto dosluhujúceho „waltra“ nám bola pridelená PRAGA RN a striekačka PS-8.
V roku 1964 na výročnej členskej
schôdzi po zhodnotení dovtedajšej činnosti bol zvolený nový výbor
v zložení : predseda Cyril Kotora,
veliteľ Ján Majer, tajomník Štefan
Mráz, pokladník Štefan Majling,
hospodár Ondrej Vajda, referent
mládeže Cyril Beniačik, strojník
Gašpar Kotora. Zvolením nového výboru sa zlepšila činnosť ZO
v prevencii pri vykonávaní preventívnych prehliadok, v kultúrnej činnosti, organizovaním tradičných

umiestnili na 2. mieste. Súťažili
v tomto zložení : Štefan Mráz ml.
Alexander Kabát, František Mráz,
Mikuláš Hlava, Laurinec Čaradský, Marek Kabát, Ladislav Mráz, Cyril Drozdík,
Michal Valentíny, Vincent
Beňiačik, Ladislav Benčat
a Štefan Krajči. Povzbudení týmto úspechom sa mládeži venovali naďalej, zapájali dorast do výcviku a súťaží. V rámci Zlatomoraveckého okresu si úspešne počínali aj ďalšie dorastenecké družstvá, ktoré boli podľa umiestnenia v súťažiach, odmeňované rôznymi
vecnými cenami (napr. lopty a rôzne hry.) V roku 1955
to boli dorastenci: Ján Pavlov, Cyril Beniačik, Ján Majer, Michal Šima, Cyril Hudec, Jozef Lukáč, Štefan
 Členovia na schôdzi rok 1955
Mráz (končák), Vincent BeHorný rad zľava: Štefan Betin, Ondrej Betin, Viktor Drozdík, Július Hudec, Štefan
niačik, Stanislav Soboňa.
Mráz st., Ondrej Vajda - delegát z okresného výboru PO, Cyril Kotora, predseda
V roku 1957 vznikol treMNV Vincent Švolík, Angela Kováčová, Viktor Žembery, Štefan Kováč, pod nimi:
tí úspešný dorast v zložeŠtefan Kútik, Pavol Kotora a Matej Smrťka.
ní: Pavol Hofferik, Rudolf
Sediaci: Gašpar Kotora, Viliam Hofferik, Alexander Ďurovič, Peter Mráz a Pavol
Benčat, Emil Hofferik, ViŠmatlík. Na kvetináči ja založená vlajočka, ktorú získali dorastenci na krajskej súliam Orovnický, Jozef Maťaži v Nitre v roku 1953






Z kroniky Dobrovoľného hasičského zboru v Kozárovciach II.
„fašiangových“ zábav a najmä vo
výcviku požiarneho družstva. Vyvrcholením nášho snaženia vo výcviku bolo víťazstvo v obvodnej,
aj v okresnej súťaži a následne
účasť na prvom NÁRODNOM KOLE konanom 2-3.augusta.1969.
v Martine. Naše požiarne družstvo
súťažilo v zložení: Pavol Hofferik,
Milan Kabát, Ján Majer, Cyril Kabát, Jozef Majer, Mikuláš Valach,
Ján Betin, Štefan Majling, Štefan
Mráz, a Vincent Zoček. Hoci sme
nedosiahli popredné umiestnenie, získané skúsenosti z tohto významného podujatia sme zužitkovali v našej ďalšej činnosti v obci ako aj v okrese, bol to aj podnet na založenie pohárovej súťaže O STRIEBORNÚ PRÚDNICU
POHRONIA v roku 1970. Súťaž
bola založená z iniciatívy veliteľa
Jána Majera za pomoci vedenia

vú službu pri rôznych kultúrnych
podujatiach, zapojili sme do sprievodu historickú hasičskú techniku
počas osláv 900 výročia našej obce. Počas žatvy sme zabezpečovali žatevné hliadky a stálu službu
v požiarnej zbrojnici.
Sedemdesiate roky v rámci výcviku boli pre nás bohaté. Naše
ženy reprezentovali okres Levice
v roku 1975 na celoslovenskej súťaži na Myjave, konanej z príležitosti medzinárodného roka ženy,
hoci štartovali za sťažených podmienok v najväčšom daždi umiestnili sa na 7. mieste v rámci Slovenska. O rok postúpili na Národné kolo konané v Leviciach, kde
skončili dvanáste. V súťaži jednotlivcov získali 1. výkonostnú triedu Mária Švoliková a Helena Valachová, tretiu Terézia Rybárová.
Mária Švolíková sa dosiahnutým

 V Hornej Štubni
obce a orgánov OV ZPO, usporiadaním súťaží bola zviditeľnená
naša obec aj aktivita požiarnikov.
Súťaže sa zúčastňovali najlepšie
požiarne družstvá z okresov, cez
ktoré preteká rieka HRON a ďalšie prizvané z iných oblastí Slovenska, kde pozývali na súťaže
aj nás. Svojou činnosťou sa naša organizácia prepracovala medzi najlepšie organizácie v okrese, čo kladne hodnotili aj orgány
štátnej správy, pridelili nám novú
motorovú striekačku, PS-12, a namiesto PRAGY-RN nám bola pridelená TATRA-805.V dôležitej oblasti, ako je prevencia sme vykonávali preventívne prehliadky v rodinných domoch a v malých prevádzkach, obchody, škola, mlyn,
JRD, zistené a opakujúce sa nedostatky boli prerokované na komisii verejného poriadku. Podieľali sme sa aktívne na všetkej kultúrnej a osvetovej činnosti v obci,
usporiadali sme tradičné fašiangové zábavy, fašiangové sprievody, zabezpečovali sme poriadko-

časom zaradila na 4 miesto v rámci Slovenska. Okrem spomenutých troch žien do družstva patrili: Mária Benčatová, Jolana Vasarábová, Angela Kotorová, Jana
Majlingová, Edita Smrťková. V roku 1977 naše dorastenky aj dorastenci po víťazstve v okresnej súťaži postúpili na I. Národné kolo
dorastu Michalovciach, vo svojich
kategóriach sa umiestnili nasledovne: dorastenky 13. miesto, dorastenci 12. miesto z 20 družstiev.
Súťažili v zložení- dorastenky Mária Valentíniová, Katarína Záhorská, Pavlina Zočeková, Jarmila
Kováčová, Jana Čačíková, Daniela Furdová, Viera Vajdová, Mária
Rybárová, Jana Valachová, Mária
Krajčiová. Dorastenci: Jozef Žembery, Jozef Šmatlík, Daniel Dufek, Mikuláš Žembery, Anton Vajda, Ivan Hamar, Vladimír Kabát,
Marian Bučka, Ivan Vajda, František Beniačik. Aj požiarne družstvo
mužov sa okrem súťaží v okrese
zúčastňovalo aj na pohárových
súťažiach mimo okresu a to v Det-

 Hasičské družstvá dorastu a mužov pred prvou hasičskou zbrojnicou.
Horný rad: Pavol Šmatlík, Štefan Švolík, Štefan Mráz ml., Alexander Kabát, Cyril Drozdík, Mikuláš Hlava, Ladislav Mráz, Michal Valentíni, Koloman Benčať, Pavol Kotora a Ondrej Vajda.
Kľačiaci: František Mráz, Jozef Kušík, Štefan Krajči, Marek Kabát, Cyril
Kotora a Štefan Zoček
ve, Topolčiankach, Pribelciach,
Rimavských Zalužanoch, Mlynčekoch, Hliníku n/H, v Poltári, tréningy viedol Ján Majer. Účasti na
spomenutých celoslovenských súťažiach konaných raz za 4 roky,
predchádzali víťazstvá v okresných súťažiach konaných každý
druhý rok a obvodných každý rok
(ich vymenovanie by bolo dlhé.)
Na základnej škole nám kvalitne pracoval učiteľ Jozef Krištof, každoročne pripravoval do hry
PLAMEŇ dve až tri družstvá mladých požiarnikov, ktorí patrili na
popredné miesta v okrese. Naši
mladí požiarnici pod jeho vedením
patrili medzi 416 žiakov a žiačok
vybraných z celého Československa ktorí predviedli ukážky svojho
výcviku a telovýchovnú skladbu
na zahájení a ukončení Medzinárodnej súťaži požiarnych družstiev

CTIF 9.-16. 7. 1973 v Brne a súťaže požiarnych družstiev socialistických krajín v roku 1977. tiež
v Brne.
V auguste 1975 sme mali aj výjazd na zásah, keď od blesku vznikol požiar v zadnej časti rodinného domu Mateja Smrťku. Zásah
nášho požiarneho zboru bol rýchly a účinný na hasení sa zúčastnilo 11 požiarnikov z toho 3 ženy,
Mária Benčatová, Jolana Vasarábová, a Anna Kabátová prejavila sa u nich zručnosť v narábaní
s požiarnou technikou získaná pri
výcviku a v súťažiach, požiar bol
uhasený ešte pred príchodom požiarnikov z Levíc.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
(Históriu PO v Kozárovciach spracoval JÁN MAJER st., podrobnejšie je rozpísaná v KRONIKE DHZ.)

 PD mužov účastník 1. národného kola v Martine august 1969
Horný rad zľava: Pavol Hofferik, Milan Kabát, Ján Majer, Cyril Kabát
a člen výboru Ondrej Vajda.
Stredný rad: Jozef Majer, Mikuláš Valach, Ján Betin.
Spodný rad: Štefan Majling - náhradník, Štefan Mráz - veliteľ, Cyril Kotora, člen výboru a Vincent Zoček.






Vydarený začiatok futbalových súťaží
Po miernej zime sa nám tento rok naše futbalové trávniky rozzelenali o čosi skôr, ako po
minulé roky a nastal čas, aby sa naši futbalisti predstavili v odvetných zápasoch v jarnej
časti súťaže.
Dospelí: Po prípravných zápasoch, ktoré
sme väčšinou odohrali na umelej tráve v Zlatých Moravciach so súpermi z nižších, ale aj
vyšších súťaží sme sa v prvom jarnom kole
predstavili na ihrisku lídra súťaže – vo Svätom
Petri. Po vyrovnanom priebehu zápasu sme
prehrali 0:1. Hneď v nasledujúcom prvom domácom zápase sme v nefutbalovom počasí
zvíťazili nad futbalistami Bešeňova 4:2. GólystreliliViliam Rakica, Jakub Chlpík, EgonZórád a Pavol Havran. Našu radosť o týždeň
pokazili v Podhájskej rozhodcovia, keď evidentne nezvládli zápas, v ktorom sme nezaslúžene prehrali 2:3, góly strelili Pavol Havran a Martin Lenárd. V nervy drásajúcom zápase na domácej pôde s Veľkým Kýrom sa
ukázala obrovská túžba našich po víťazstve,
aj keď v zápase im nevyšlo všetko, ako chceli, bojovnosťou a dvoma krásnymi gólmi otočili v posledných minútach výsledok a zvíťazili 2:1, keď hlavičkami skóroval Pavol Havran
a Kristián Hagara.V 20. kole v Hurbanove, to
už bol zo strany našich hráčov excelentný výkon, keď sa všetci od brankára až po posledného náhradníka pričinili o skvelé víťazstvo
4:0, po góloch EgonaZóráda, Pavla Havrana, Viliama Rakicu a Juraja Ďurinu. O týždeň
v Kalnej sa už našim futbalistom tak nedarilo,
keď prehrali 0:2.
V úvodnej tretine jarnej časti môžeme vysloviť spokojnosť s výkonmi i výsledkami. Verím, že aj v ďalších zápasoch sa bude našim
hráčom dariť a naďalej budú rozdávať radosť
našim fanúšikom.
Mládežnícke mužstvá: Naši mládežníci začali jarné súťaže sťa víchor. Nadeľovali svojim
súperom riadne prídely. Dorastenci vo Svätom
Petri strelili 6 gólov, doma dali Chotínu 7, Ryb-

 Zo zápasu Kalná nad Hronom – Kozárovce, 12. apríla
níku 5 gólov, neuspeli v Zemianskej Olči, kde prehrali 1:4 a v Kolárove po výsledku 1:7.
Žiaci majú za sebou zatiaľ
len tri zápasy, avšak činili sa aj
tí. Výhra v Žemberovciach 4:2.,
domáce víťazstvo s Rybníkom
5:1 i výhra vo Veľkých Kozmálovciach 7:0 svedčia o výbornej hre, ale aj dobrej tréningovej
disciplíne. Nedarilo sa im akurát
v Hronských Kosihách, kde prehrali 2:5.
Dúfam, že mladí reprezentanti nášho klubu budú aj naďalej
pokračovať v dobrých výkonoch
a svojimi výsledkami a prístupom
k futbalovým povinnostiam nám
v každom kole urobia radosť.

Tabuľka po 21. kole
1. Kalná n/Hr.
2. Svätý Peter
3. Marcelová
4. H.Vrbica
5. Nesvady
6. Bánov
7. Kozárovce
8. Hurbanovo
9. Podhájska
10. Komjatice
11. Bešeňov
12. Okoličná
13. Dolný Ohaj
14. T. Lužany
15. Veľký Kýr

20
20
20
20
19
19
20
19
20
19
20
19
20
19
20

12
12
11
12
11
10
11
10
7
6
6
6
5
5
3

3
2
4
0
3
4
1
2
6
4
2
1
4
2
2

5
6
5
8
5
5
8
7
7
9
12
12
11
12
15

40:17
43:24
38:18
43:27
30:20
39:21
40:28
38:26
38:44
22:34
26:67
20:28
13:32
17:41
23:43

39 (+9)
38 (+8)
37 (+4)
36 (+3)
36 (+6)
34 (+7)
34 (+4)
32 (+5)
27 (-3)
22 (-8)
20 (-7)
19 (-8)
19 (-11)
17 (-13)
11 (-16)

Milí občania, fanúšikovia futbalu. Sami vidíte, že všetkým našim mužstvám sa začiatok súťaží vydaril nad očakávanie. Určite si títo mladí ľudia zaslúžia Vašu podporu aj naďalej a verím, že ich zápasy budete navštevovať a v nich ich povzbudzovať v ešte väčšom
počte, aby kozárovský futbal neustále napredoval.
Dušan Mráz,

Prenájom priestorov

 Zo zápasu Kozárovce- Bešeňová, 16. marca




Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach
na svojom 14. riadnom zasadnutí, konanom 31. marca 2014 uznesením č.14/XXVI
schválilo ponúknutie reštauračnej časti Domu kultúry v obci na prenájom. Záujemcovia
si môžu dohodnúť termín obhliadky na t.č.
036/ 6340340 alebo mailom na starosta@kozarovce.sk.
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