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Slovo na úvod
Každé číslo Kozárovských
novín má svoju jedinečnú príchuť, veď napokon odráža to,
čím práve žijeme, na čo spomíname a na čo sa pripravujeme.
Možno sa tentoraz bude zdať,
že prevažujú texty spomienok.
Naozaj sa nám na redakčnom
stole zišla prevaha takýchto materiálov. Je to však napokon aj
naša úloha, aby sme zachytili
históriu, svedectvá o rokoch minulých. Stránky našich novín sú
otvorené všetkým archívnym dokumentom i fotograﬁám. Spomínajme spolu, aby sa na nič nezabudlo.
Počas prvých troch mesiacov
roka sa v obradnej sieni obecného úradu konalo niekoľko významných slávnosti. Životné jubileá, dokonca dve diamantové
svadby a odovzdane strieborných plakiet darcom krvi. Náš
obecný úrad pripravuje pri týchto príležitostiach milé slávnosti s účasťou poslancov a kultúrnym programom žiakov školy.
O slávnostiach sa dočítate v našich novinách.
Naša základná a materská
škola žije naozaj bohatým životom. Prinášali sme aj doteraz
články a fotograﬁe z ich činnosti, ale teraz sme sa dohodli, že
si postupne vytvoria samostatnú prílohu a tak sa v budúcnosti dozvieme o dianí v škole oveľa viac.
M. Nemčeková
šéfredaktorka

Krásne a radostné dni
cez veľkonočné sviatky
a veľa životnej pohody
v ďalších dňoch
zo srdca želá redakcia

 Kvetná nedeľa kde si kľúče podela...

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Na každú vhodnú výzvu zareagujeme žiadosťou
Máme za sebou prvé tri mesiace roka 2015, čo sa nám počas nich
podarilo zrealizovať, čo naštartovať a čo môžu občania v tomto roku očakávať? S týmito otázkami sme sa obrátili na starostu obce
a pripravili pravidelný rozhovor a aktuálne témy.
• Čo nové priniesli prvé mesiace
roka do práce obecného úradu?
Venujeme sa príprave na nové
programové obdobie eurofondov,
pripravujeme nový plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
riešime zmeny a doplnky územného plánu obce a v neposlednom rade prechádzame so systémom nákupu na využívanie elektronického
trhoviska.
V rámci regiónu bola konštituovaná nová rada regionálneho združenia, naša obec v nej opätovne bude zastúpená. Je možné, že
rovnako tomu bude aj v rámci odbornej sekcie školstva ZMOS, uvidíme. Pripravili sme nové projekty sezónneho zamestnávania znevýhodnených uchádzačov, ktorých
celková cena práce bude refundovaná na základe zmlúv uzavretých
z UPSVaR Levice. Z hľadiska údržby a zveľaďovania obecného majetku boli opravované odborné učebne

a kabinety v Základnej škole, všetko vo vlastnej réžii obce.
• Obecné zastupiteľstvo pracuje od volieb v novom zložení, ako
sa mu darí?
Zatiaľ má za sebou iba ustanovujúce a jedno neplánované (mimoriadne zasadnutie), cítim však veľkú chuť do práce, nový prístup, nové riešenia a verím, že celkové výsledky budú po 4 rokoch hodnotené pozitívne.
• Môžeme v tomto roku očakávať doriešenie napr. kanalizácie,
prípadne zriadenie stacionára
pre seniorov?
Všetko záleží od toho či budú vyhlásené príslušné výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný ﬁnančný príspevok. Pri kanalizáciách sa
zatiaľ „hovorí“ o aprílovom termíne, pre našu obec je však kľúčové
to, ako bude výzva vyzerať a predovšetkým to, či budeme oprávneným
žiadateľom. Čo sa týka infraštruk-

túry sociálnych služieb, to by bola
v tejto chvíli otázka pre príslušných
ministerských úradníkov, ja viem
garantovať to, že do každej vhodnej
výzvy na riešenie problémov obce
budeme so žiadosťou pripravení.
• V obci začala výmena elektrických stĺpov, čo s tým súvisí?
Začiatkom roka začali v našej
obci aj práce na významnej rekonštrukcii rozvodov elektrického vedenia. Celá investícia v réžii ZSE distribúcia bola pripravovaná takmer
šesť rokov a po jej realizácii budú vyriešené problémy s výpadkami v dodávkach, elektrickej energie. Celá sieť bude modernizovaná, čiastočne vedená pod zemou,
prebehne aj inštalácia nových kioskových transformátorov. Dnes sme
však, napokon tak ako pri každej
investícii, svedkami skôr negatív
spojených s prebiehajúcimi prácami. Snažíme sa s realizátorom komunikovať, aby sme ich podľa možnosti obmedzili, ale najmä vytvorili
priestor na čo najlepšie prevedenie
a najrýchlejšie ukončenie diela.
Rozhovor pripravila
M. Nemčeková






Kto bol Vavrinec Kabát?
V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie oslobodenia našej obce. Je to obdobie, kedy sa vraciame k udalostiam druhej svetovej
vojny, k životným osudom našich predkov. Vojnové útrapy neobišli
ani Kozárovce a ich obyvateľstvo. Našu pamiatku na obete vojny
pripomínajú tabule na miestnom cintoríne. Medzi menami je uvedené aj meno Vavrinca Kabáta, dôstojníka československej armády.
Kto to bol? Aké životné cesty ho viedli do bojov? Odpovede na tieto otázky má jeho rodinný príslušník Štefan Gaži, ktorý pátral a snažil sa zozbierať čo najviac materiálov o osude brata svojho starého
otca. Na základe zozbieraných materiálov z Vojenského historického ústavu v Prahe a rodinnej zbierky sa nám podarilo načrtnúť osud
Vavrinca Kabáta aspoň v hrubých obrysoch.
Vavrinec Kabát sa narodil 12. februára
1906 v roľníckej rodine Štefana a Anny Kabátových ako najstarší zo štyroch
súrodencov, po
ňom sa narodili
mladší súrodenci Karol, Augustín a Gizela. Mal
neľahké detstvo,
jeho otec Štefan
padol v 1. sve-  Českosloventovej vojne a on ský vojnový kríž
ako
najstarší
musel pomáhať mame vdove.
V roku 1926 bol povolaný na základnú vojenskú službu a odvtedy až do svojej smrti nosil vojenskú rovnošatu. Ako vojak si doplnil
vzdelanie na meštianke a postupoval vo vojenských hodnostiach. Zaujímavosťou je, že získal aj dekrét
lodivoda a mal teda oprávnenie

viesť
lode
po
riekach
Dunaj, Labe
a Vltava. Po
rozpade prvej Československej
r e p u b l i k y,
po Mníchove sa fakticky stal vojakom armády Slovenského štátu.
Keď 1. septembra 1939  Ďalšie vojenké
začala 2. sve- vyznamenanie
tová vojna bol
zaradený ako
dôstojník do tzv. protipoľského ťaženia. Po vzniku slovenskej rýchlej
divízie bol odvelený na východný
front a postupoval po celom úseku frontu až k rieke Dneper, k mestu Mariupol a neskôr k Odese, ktorú vojská napokon obsadili. V tom
čase pôsobil ako prvý zástupca ve-

 Vavrinec Kabát
liteľa ženijnej divízie a neskôr sa
stal veliteľom tejto jednotky. Keďže sa slovenskí vojaci, ktorí boli súčasťou okupačných jednotiek
v nemeckom zoskupení, nestotožnili s neľudským správaním na obsadenom území, dochádzalo čoraz častejšie k stretom medzi slovenskými a nemeckými vojakmi.
Čoraz viac rástli sympatie slovenských vojakov k miestnemu obyvateľstvu, začali chápať slovanskú vzájomnosť a pomáhať odbojovému hnutiu v Odese. V katakombách mesta sa sformovala významná partizánska skupina a toto hnutie materiálne podporovala slovenská skupina na čele s Vavrincom Kabátom. Pri ďalšom vážnom incidente s nemeckými vojakmi hrozilo, že Gestapo

zatkne a odzbrojí jednotku a tak
v počte 60 mužov odišli do podzemia k partizánom. Červená armáda oslobodila Odesu a slovenská
jednotka sa napokon včlenila do
1. Československej
jednotky,
ktorej neskorším veliteľom bol armádny generál L. Svoboda. Existuje zápis, že sa tak stalo 22. mája 1944 v Kamenci Podolskom,
kedy sa zaradili do tohto vojska.
Potom už postupovali smerom
k domovu.
Všetkých však čakali ťažké boje
o Karpatsko – dukelský priesmyk.
Najťažší deň československej jednotky bol 10. september 1944, kedy na tomto území padlo viac ako
600 československých vojakov.
Vavrinec Kabát sa dostal do priamej guľometnej paľby a bol veľmi
ťažko zranený. Na následky tohto
zranenia 12. septembra 1944 zomrel. Jeho sen vrátiť sa domov
k svojim najbližším sa rozplynul.
Vojenské schopnosti, odvaha
a hrdinstvo nášho rodáka nezostali nepovšimnuté. Na návrh ministra národnej obrany L. Svobodu mu prezident Československej
republiky Eduard Beneš udelil 28.
novembra 1947 ako uznanie bojových zásluh, ktoré získal v boji za
oslobodenie republiky Československý vojnový kríž 1939 in memoriam.
Okrem tohto vyznamenania získal aj ďalšie vyznamenania a pozostalých vyhľadali po vojne aj príslušníci odboja z Odesy a na pamiatku im darovali postriebrenú
snajperku – pušku s venovaním
za pomoc odeským partizánom.
Spracovala M. Nemčeková

Hrdinovia dnešných dní
Obradná sieň obecného úradu v Kozárovciach sa v piatok,
9. januára zmenila na sieň slávy. Na slávnosti udeľovania Striebornej plakety profesora MUDr. Jána Janského prišli oceneným darcom úprimne poďakovať poprední predstavitelia SČK, riaditeľka
levického Územného spolku SČK Oľga Szalmová a podpredseda
spolku Peter Benček, poslanci obecného zastupiteľstva a školáci
miestnej základnej školy.
Starosta obce Jozef Majer vo
svojom príhovore vyzdvihol šľachetnosť mnohonásobných bezpríspevkových darcov a štyrom novým držiteľom striebornej plakety - Denise Petrovičovej, Jurajovi
Egyudovi, Petrovi Mikulcovi a Petrovi Svoradovi poďakoval nielen
za záchranu životov a zdravia, ale
súčasne za výbornú a nasledovaniahodnú reprezentáciu obce a srdečne im zaželal do ďalších dní len
to najlepšie.
Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy obce prevzali ocenení darcovia strieborné plakety
a vecné darčeky z rúk O. Szalmovej, P. Benčeka a starostu obce.
K slávnostnej atmosfére prispeli žiaci kultúrnym programom.
A práve ich účasť na podujatí ozna-

čila O. Szalmová za veľmi dôležitú
a tak okrem úprimnému poďakovaniu darcom adresovala časť svojho
príhovoru práve im. “Milá mládež,
toto sú hrdinovia dnešnej doby.
Dnes tlieskate vy im a možno o pár
rôčkov budú tlieskať oni vám. Doba
sa zmenila, darcovstvo sa dostáva
do povedomia. Kedysi sme striebornými plaketami za dvadsaťnásobné darovanie krvi odmeňovali
50, 60 ročných darcov a dnes sú
to ako vidíte oveľa mladší, ale rovnako šľachetní a obetaví darcovia,
ktorí naozaj patria do siene slávy.“
Štyrom
oceneným
darcom
úprimne poďakoval aj P. Benček,
ktorý je 66 násobným darcom krvi.
Spomenul diskusiu so svojimi žiakmi o hrdinoch. Na otázku jedného
z nich ako sa stať cielene hrdinom

• Na snímke zľava P. Benček, D. Petrovičová, P. Mikulec, P. Svorad,
J. Együd a O. Szalmová.
poradil spoľahlivý spôsob, keď dovŕšia osemnásť rokov, mali by ísť
darovať krv a to je už prvý krok
k hrdinstvu. „Viem o čom hovorím,
môjmu synovi darovaná krv zachránila život dvakrát tesne po narodení, takže mňa sa to aj bytostne dotýka a práve preto si myslím,
že mám právo, vám všetkým veľmi,
veľmi poďakovať a zaželať zdravie
vám oceneným darcom, ale aj tým,
ktorým vaša krv pomohla.“
O. Szalmová poďakovala obecnému úradu a poslancom za dôstojnú slávnosť a podmienky, ktoré

sú v tejto obci vytvárané pre ďalší
rozvoj bezpríspevkového darcovstva krvi. Niekoľkokrát do roka sa
práve v obradnej sieni, kde sa konala spomínaná slávnosť, organizujú výjazdové odbery krvi. Aj táto skutočnosť sa podpísala pod
neustále sa rozširujúce rady bezpríspevkových darcov krvi a snahu oživiť miestnu organizáciu SČK
a prinavrátiť jej významné miesto
medzi spoločenskými organizáciami v obci.
M. Nemčeková,
snímka autorka






Za hrsť spomienok na uplynulý rok
Ani sme sa nenazdali a znova
sme o rok starší. Rastieme, dospievame, starneme... A rastie aj náš
spevácky zbor TEBE SPIEVAM už má tri roky. Naše tretie výročie
sme oslávili 1.januára 2015. Rastie
nám však aj do počtu, čo nás veľmi
teší. Pribudli nám ďalší traja členovia, dvaja z Levíc a jeden z Nitry.
Minulý rok, ktorý bol pre nás len
tretím rokom našej existencie, bol
plný zaujímavých akcií, z ktorých
aspoň zopár spomenieme. Začali sme hneď z ostra, 5. januára na
Novoročnom koncerte v Prenčove, kde sme mali pozvanie od našich spoluúčinkujúcich z vystúpenia v roku 2013 na Sitne. Na milé
prijatie, príjemnú atmosféru a pohostenie v krásnom prostredí s nádychom histórie budeme ešte dlho spomínať. Hneď na druhý deň,
6.januára sme už rozbehnutí pokračovali na koncerte v rímskokatolíckom kostole Ducha svätého na sídlisku Rybníky v Leviciach. Vianočné obdobie sme zakončili našim
druhým výročným koncertom vo
farskom kostole v Kozárovciach.
Svoj program sme predstavili
2. februára na koncerte v kostole
sv. Petra a Pavla v Žarnovici. Odozvou naň bol článok v tunajších novinách, v ktorom bola zvlášť hodnotená naša vlastná tvorba. V Mariánskom mesiaci, v máji sme na
pozvanie p. farára z Topoľčianok
usporiadali koncert v ich farskom
kostole. Odmenou nám bol nielen
dlhotrvajúci potlesk, krásne kvety,
ale na oplátku sme si od pána farára odniesli krásnu saleziánsku pieseň - Na Pohroní, ktorú sme zaradili
do nášho nového programu o Hrone. Z účinkovania na domácej pôde
spomenieme aspoň Kozárovský
jarmok, vysviacku sochy sv. Filipa
a Jakuba a výročnú schôdzu dôchodcov, na ktorej mala premiéru
naša nová skladba – DOMOV.
Prázdninový čas sme osviežili
účinkovaním v programe k 60. výročiu vyhlásenia mestských práv
mestu Orosláň (Maďarsko), kde
sme prvý deň účinkovali v programe sprievodných akcií. Na druhý
deň sme našimi piesňami v tunajšom evanjelickom kostole pripomenuli domácim reč ich predkov a podieľali sa tak na slávnostných službách Božích. V októbri sme zabehli za hranice, tento krát nie Slovenska, ale okresu – do Slaskej (okres
Žiar nad Hronom), na hodovú slávnosť, na pozvanie tunajšieho pána
farára.
Na pozvanie p. farára z Kalnej
nad Hronom sme v októbri obohatili svojim vystúpením ekumenické
bohoslužby v Hornej Seči a potom
v decembri na adventnom ekumenickom koncerte v Kalnej nad Hronom. Adventné chvíle sme spríjemnili svojim účinkovaním na Vianočných trhoch v Bratislave spolu
s našou cimbálovkou Javorinkou.

Spoločenská rubrika

Povedali si áno
Terézia Šimeková
a Štefan Vajda

Narodili sa
Viktor Vozár,
syn Zuzany a Karola
Tamara Ivanovová,
dcéra Moniky a Vladimíra
Jakub Ďurovič,
syn Renáty a Vladimíra
Denisa Viktória Slušná,
dcéra Denisy a Štefana
Matej Nehéz,
syn Alžbety a Branislava
Bianka Majerová,
dcéra Lucie a Ondreja

Opustili nás

Jozef Mráz,
vo veku 90 rokov
Viktor Benčat,
vo veku 67 rokov
Mária Mydliarová,
vo veku 87 rokov
Ladislav Šamo,
vo veku 96 rokov
Etela Holečka,
vo veku 97 rokov
Mária Mrázová,
vo veku 82 rokov
Gašpar Švolik,
vo veku 83 rokov
Opäť najväčšia odozva bola na naše vlastné piesne.
Pretože mnohí ľudia sa zaujímali
o náš už tradičný výročný koncert,
chceli by sme ich uistiť, že sa naň
už starostlivo pripravujeme, ale
tento krát bude zmena termínu aj
miesta konania.
Náš 3. výročný koncert, plánujeme 26. 4. 2015 v Kultúrnom dome v Kozárovciach s programom
piesní o Hrone. Všetkých Vás naň
srdečne pozývame – nezabudnite
si tento dátum zaznačiť do kalendára
A všetkých, ktorí si zatiaľ spievajú len v kúpeľni pozývame skúsiť si
zaspievať s nami. Skúšky mávame
každý piatok o 18.45 hod. v budove
školy. Tešíme sa na Vás.
M.V.

Výročie oslobodenia obce
V nedeľu, 29. marca si pripomenieme 70. výročie oslobodenia našej obce.
Ďakovná svätá omša bude odslúžená o 8.00 hod. Popoludní o 17.00 hod. sa bude konať slávnosť počas, ktorej
budú položené vence k pamätníku na námestí.
Súčasťou slávnosti bude vystúpenie dychovej hudby
KOZÁRENKA a speváckeho zboru TEBE SPIEVAM.



Spoza školskej brány




Úvodník
Je to len pár dní, čo nám jar zaklopala na dvere a my sme jej s radostnou nedočkavosťou otvorili. Slnečné lúče, ktoré prináša a teplo, čo sľubuje, znamenajú pre nás príval novej energie, sily, tak potrebnej pre každodenný život. Ulice a záhrady sa tešia zo spoločnosti, nezívajú prázdnotou
a sľubujú viac. Viac smiechu, zábavy ale aj práce.
Jar svojím príchodom v dobrom poznamenala aj život v škole. Pozitívna nálada vládne na chodbách, v triedach, v tvárach detí, učiteľov,
všetkých, ktorí tvoria jeho súčasť. Nie, neprežili zimu sladkým ničnerobením, no stálo ich omnoho viac úsilia sústrediť sa na prácu a nič nezanedbať. Preto si teraz zaslúžene vychutnávajú radosť z nových, slnkom
zaliatych dní.
Je pravdou, že žiakov jarné počasie ťahá von, na korčule, bicykle, do
„bunkrov“, na vinice, ihriská. Učitelia, uvedomujúc si túto skutočnosť, musia vynaložiť viac úsilia a motivovať svojich „zverencov“ tak, aby nič nebolo zanedbané.
Do konca školského roka zostáva pár mesiacov a budú sa zbierať plody celoročnej práce. Čo všetko sa za školský rok dá stihnúť? Akými aktivitami sa môže škola pochváliť? Kto sa snažil viac a v akých oblastiach?
Dosiahli sme úspechy, o ktorých by mali vedieť aj iní? Na všetky otázky
dáva odpoveď webová stránka školy či nástenky v budove školy i obci.
Priestor podeliť sa o informácie o nás sme dostali v Kozárovských novinách a chceme ho zaplniť čo najplnohodnotnejšie. Tak, aby si v ňom každý čitateľ našiel niečo zaujímavé pre seba. Zatiaľ pripravujeme niekoľko
rubrík: Úvodník, Predstavujeme krúžok, Veselo na hodinách, Naša tvorba, Osobnosť Kozároviec našimi očami, Stretnutia s našimi starými rodičmi, Udalosti v našej škole, Čo nového športovci, Pán učiteľ na koberci.
Redakčná rada bude pracovať v tomto zložení: Šéfredaktorka Lucia
Tulová, Členovia redakčnej rady: Zuzana Polačiková, Martin Lenard,
Martina Vítkovičová, Monika Belisová, Henrieta Valová, Marek Belis, Simona Benčatová, Viktória Pustaiová, Lenka Turnaiová, Adriana
Chmelová, Nikolas Mareček, Ema Skačanová, Michal Kabát a pedagógovia 1.-4. ročníka. Do novín však môžu prispievať všetci žiaci školy,
na konci školského roka bude tomu najaktívnejšiemu udelená vecná cena. Zároveň vyhlasujem súťaž o názov školskej dvojstránky, ktorá má zatiaľ pracovný názov Spoza školskej brány.
Verím, že spoločnými silami sa nám podarí rozbehnúť sa v ústrety nielen dobrým výsledkom, ale hlavne k pocitom, ktoré naplnia náš život spokojnosťou, radosťou, jarou počas celého, nielen toho školského, roka.
Lucia Tulová

My na biblickej olympiáde
Školský rok 2014/2015 je plný rôznych aktivít, súťaží, olympiád. Žiaci teda musia pracovať naplno nielen počas vyučovania, alebo
príprav naň, mnohí pracujú i navyše. Pýtate sa, prečo? Lebo chcú byť
platnými žiakmi školy, obce, spoločnosti, ktorej sú členmi.
Medzi súťaže, do ktorých sa zapojila naša škola patrí i Biblická
olympiáda. V našej škole sa teší veľkej obľube nielen preto, že už niekoľko rokov dosahujeme dobré výsledky. Preto sme si i tento rok zvolili náročný cieľ. Postúpiť čo najďalej. Najskôr treba absolvovať dekanátne kolo, pokiaľ pomýšľate na ďalší postup,
treba ho vyhrať. Nasledovala teda
spoločná svedomitá príprava nás
všetkých na čele so sestričou Tarzíciou, ktorá nám odovzdávala svoje
vedomosti a múdrosť.

Dekanátne kolo. Tento rok sa
uskutočnilo v Gymnáziu Janka
Kráľa Zlaté Moravce. Náš tím tvorili traja členovia, menovite Lívia
Hlavová zo siedmej triedy, Marek
Belis z triedy ômej a ja, žiačka deviatej triedy, Monika Belisová. Od
začiatku sme si viedli dobre, najlepšie nám vyšiel vedomostný test
a „esemesky“ „Kto komu povedal“.
Najviac nás potrápila doplňovačka, pri ktorej sme nechtiac napísali zopár síce vtipných, no nesprávnych odpovedí. Tie síce nesmierne pobavili porotu, ale body nám
nezabezpečili. Napriek tomu sme
ich však získali najviac a skončili prví. Ideme ďalej. Tešíme sa.
Chceme uspieť čo najlepšie. Držte nám palce.
Monika Belisová
9. ročník

Vesmír očami detí
Tak ako po iné roky aj v tomto školskom roku Tekovská hvezdáreň v Leviciach vyhlásila už XXX. ročník výtvarnej súťaže pod názvom - Vesmír
očami detí. Do okresného kola bolo zaslaných 328 výtvarných prác zo 42
škôl. Súťažilo sa v troch kategóriách. V I. kategórií boli hodnotené práce
detí MŠ, v II. kategórií práce žiakov 1.-4. roč. ZŠ a v III.
kategórií práce žiakov 5.-9. ročníka. Do tejto súťaže
sa zapojili aj 9 naši žiaci. V nej uspeli dve naše
žiačky. V III. kategórií na 6. mieste skončila Zoja Mišáková, žiačka VI. ročníka a v II. kategórií
žiačka IV. ročníka, Michaela Együdová, ktorá
sa umiestnila na 1. mieste. Jej práce zároveň
postupuje do celoslovenského kola. Za týmito
úspechmi stoja aj pani učiteľky VYV J. Strelková a B. Sedláková.
Mgr. Mária Együdová

Užitočné prednášky
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach už tradične organizuje pre
žiakov praktické prednášky zamerané na prevenciu sociálno-patologických
javov v spoločnosti. Tento rok to boli témy zamerané na podanie prvej pomoci pre najmenších žiakov 1. A a 1. B triedy, o ktorej prišli deti poučiť záchranári Červeného kríža. Žiaci 4. ročníka absolvovali prednášku zameranú na riešenie konﬂiktov pod vedením skúsenej lektorky. A žiaci 6. ročníka
sa pod vedením člena PZ SR venovali téme šikana. Prevencia predstavuje
dôležitý aspekt v predchádzaní existencie nežiaducich javov v spoločnosti, a preto je dôležité vedieť tieto javy deﬁnovať a vyvarovať sa im už u detí školského veku.
Ing. Zuzana Poláčiková, PhD.
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Americký futbal na Základnej škole v Kozárovciach
Základná škola v Kozárovciach
nadviazala spoluprácu so Slovenskou asociáciou amerického futbalu (skr. SAAF) a prvé tréningové stretnutie sa uskutočnilo dňa
4. 2. 2015. V tento deň prišli do školy bývalí ligoví hráči, súčasní tréneri detí a mládeže, aby deťom predviedli bezkontaktnú formu amerického futbalu Flag futbal, určenú pre
deti. Flag futbal (v preklade „vlajkový“ futbal) je vlastne americký futbal bez zrážania, kde na to,
aby ste súpera zastavili, ho nemusíte hodiť
z celej sily na zem,
iba mu strhnete farebnú vlajku, ktorú má na opasku.
Pre deti ZŠ je Flag
futbal novou športovou hrou zameranú na rozvoj rýchlostných,
silových
a koordinačných pohy-

bových schopností, rozvoj osobnostných vlastností hráčov, hlavne
odvahy, zmyslu pre tímovosť a spoluprácu. Rozvíja tiež herné myslenie, schopnosť riešiť herné situácie
na ihrisku, ktoré deti neskôr transformujú i do pracovného a osob-

Lyžiarsky výcvik

Karneval
Fašiangové obdobie sa tradične
nesie v znamení zábav najrôznejšieho druhu. Medzi veľmi obľúbené
akcie v tomto čase patrí jednoznačne karneval. V našej škole je mimoriadne populárny aj kvôli množstvu
zábavy, hudby a občerstveniu, ktoré nám, žiakom, pripravili pani kuchárky. Všetci si vychutnávali skvelé koláče a smäd zapíjali ovocným
čajom, ktorý padol každému vhod.
Hudba bola vyberaná tak, aby sa
páčila všetkým vekovým kategóriám, a tak sa tancovalo ostošesť!
Na parkete sme mohli vidieť tancujúce deti, učiteľov i samotných rodičov. Niekedy dokonca nebolo možné rozlíšiť, na ktorú skupinu sa pozeráte. Výborné občerstvenie, zabávajúci sa ľudia. Toto všetko dokopy rovná sa skvelá zábava.
Ako sa vlastne zo žiaka stala karnevalová maska? Odpovedať by
nám vedeli aj malé deti. Na vznik
masky treba najprv nápad. Potom
prichádza tá ťažšia časť – treba
zrealizovať plán. Tým mladším pomôžu rodičia, starší preferujú skôr
kolektívne masky, ktoré si spolu vyrobia. Hotové kostýmy si v deň karnevale oblečú a zmenia sa na nepoznanie.

ného života. Predstavuje vynikajúcu formu nového športu, ktorý deti
motivuje k pohybu a zároveň dopĺňa klasické športy v celkovom rozvoji atletických schopností a zručností u detí a mládeže.
Ing. Zuzana Poláčiková, PhD.

Karnevalový deň sa niesol s duchu príprav naň už od rána. Žiaci
sa tešili, no museli si počkať na záverečné zvonenie poslednej hodiny, aby mohli začať ﬁnišovať s prípravami. Keď boli masky pripravené, zišli sa v telocvični a predviedli
sa najlepšie ako vedeli.
Dôležitá porota kritickým okom
pozorovala kostýmy, a veru, výber najlepších bol veľmi ťažký. Toľko masiek pokope ste hádam ešte
nikdy nevideli. Bolo tu plno zvieratiek, kovbojov, plno krásnych princezien, veľa bojovníkov a doktorov, ktorí mohli hoci komu podať prvú pomoc. Ďalej kúzelníkov s kartami, fanúšikov futbalu, ktorí veľkým
hlukom oznamovali, že sú futbalom
nadšení. Nechýbali ani zaujímavé
masky od výmyslu sveta.
Po predstavení žiaci vo vytržení
čakali na vyhodnotenie. Nakoniec
každý dostal sladkú maškrtu, ale
tí najlepší aj malú odmenu. Dodať
k tomu už asi len treba, že sa nikomu nechcelo odísť domov. Už teraz
sa všetci tešíme na ďalší karnevalový ročník.
Martina Vitkovičová,
9. trieda

Tohtoročný lyžiarsky výcvik na
Krahuliach, v strede Európy, pre
nás zorganizovala pani učiteľka
Kmeťová a pán učiteľ Majer. Výcviku sa zúčastnili ôsmaci a siedmaci. Počas lyžiarskeho sa nám učitelia venovali, naučili nás techniku
a my sme sa zdokonalili v lyžovaní. Každý deň sme stáli na svahu a
tiež sme boli aj na večernom lyžo-

vaní, na ktorom sa nám veľmi páčilo a sme si ho riadne užili. Za skvelý zážitok ďakujeme našim učiteľom p. uč. Kmeťovej a p. uč. Majerovi:)
Mária Hlavová
Na lyžiarskom bolo super, veľmi
sme sa zabávali, síce som sa skoro vôbec nevyspal, ale nevadilo mi
to, pretože sme boli super kolektív.
Matúš Jakab
Bolo tam super. Naučil som sa lyžovať. Celkom
chutne varili.
Kristián Benčať
Na lyžiarskom bolo super.
Lyžovanie mi išlo hneď. Hneď
na druhý deň ma pustili vďaka Paťke na veľký svah. Zažili sme veľa srandy. Aj narodeniny sme spolu oslávili.
Heňa Valová
Lyžiarskom výcviku sa mi
najviac páčilo nočné lyžovanie. Bol to najlepší lyžiarsky.
Samuel Chrovát

Projekty eTwinning-u
na ZŠ s MŠ Kozárovce
Od marca je ZŠ s MŠ Kozárovce zapojená do nadnárodného projektu spolupráce škôl pod názvom eTwinning. Tento projekt vytvára prostredie pre kolaboratívne projekty a zdieľanie nápadov ako zlepšovať učebné metódy medzi učiteľmi v rámci Európy. V súčasnosti sme rozbehli spoluprácu s pedagógmi vo viacerých krajinách, ktoré v súčasnosti nemôžeme menovať, pretože náš projekt je zameraný na tzv. Mystery Skype. Žiaci jednotlivých tried
druhého stupňa budú v rámci hodín anglického jazyka komunikovať so žiakmi ostatných európskych základných škôl a prostredníctvom otázok a odpovedí na Skype v angličtine zisťovať, s ktorou krajinou a ktorým mestom komunikujú. Následne sa budú snažiť o danom meste a danej krajine nájsť informácie a obrázky, z ktorých vytvoria koláž. Súčasťou Mystery Skype je aj súťaž,
pretože žiaci budú navzájom koláže o svojej krajine hodnotiť a vyberú víťaza.
Cieľom projektu je hlavne rozvoj jazykových kompetencií, znalostí a zručností
žiakov prostredníctvom komunikácie s rovesníkmi v európskych krajinách, pre
ktorých je angličtina cudzí jazyk. Ďalším dôležitým aspektom tohto projektu je
prekonávanie jazykových bariér a získavanie praktických skúseností.
Mgr. Ivana Švoliková, PhD., Ing. Zuzana Poláčiková, PhD.
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Môj dedo, básnik Pavel Kopál
Svojho deda vnímam nielen ako
človeka, ktorý sa o mňa staral počas víkendov, ale aj ako básnika,
ku ktorému pociťujem obrovský
rešpekt. Rada by som ho i ostatným priblížila a trochu predstavila.
Narodil sa v obci Veľké Kršteňany. Svoje detstvo prežil obklopený
krajčírmi. Neskôr si tu, v Kozárovciach, našiel lásku svojho života,
vzal si ju za manželku a presťahoval sa za ňou. Počas štúdia na Vysokej škole technickej v Bratislave sa mu narodili dve deti. V roku 1958 odišiel na dva roky na vojnu, kde bolo jeho prácou mechanika lietadiel a motorov. Po vojne sa
zamestnal v SES Tlmače. Tu sa
venoval metalurgii, bol prevádzkový vedúci cechu 440, technologický vedúci i konštruktér. Dnes je
z neho aktívny dôchodca a dedo
piatich krásnych vnúčat. Medzi jeho záujmy patrí obrábanie záhradky, pestovanie hrozna, výroba vína a písanie básní.

Písaniu sa začal venovať pred
piatimi rokmi, jeho najväčšou inšpiráciou sme vraj boli my, vnúčatá.
Motivoval ho tiež jeden z našich básnických velikánov – Pavol Országh –
Hviezdoslav, od ktorého sa postupne učil písať verše a deliť ich na slabiky. Medzi ďalších motivátorov patrili Ján Smrek, Milan Rúfus a Vojtech
Mihálik. Dedo najradšej píše o prírode, opisuje krásy Slovenska, pretože v dnešnej uponáhľanej dobe sa
častorát zabúda na to, čo nám dáva
a ako by sme si ho mali vážiť. Veľmi rád sa vo svojich básňach vracia
do detstva či mladosti. V súčasnosti
pripravuje vydať druhú zbierku básní
pod názvom Z lona času. Budú v nej
básne o jeho mladosti, rodisku, láske
i básne všeobecné.
Všetci v rodine sme na neho veľmi hrdí a prajeme mu ešte veľa rokov v zdraví, aby mohol písať pre radosť všetkých ľudí a nejako ich obohacovať.
Sabína Hasprová,
9. Ročník

Pavel Kopál
Vrátiť sa až tam
(úryvok)

Skákať, smiať sa, vrátiť sa až tam,
kde kroky z rodnej brány vybehli,
v holotách detstva k dávnu chvátam,
kde si ono kúštik seba žehlí,

Tam vek z trudnej nudy rokov,
strážil svojsky svoje súkromie
a do reči vedel bodnúť bodkou,
či sa to mórese sme, či nesmie.

kde už mladosť zvykať zvykala
na všetko, čo v mórese sa malo diať,
svet okolo stále pevnel sťa skala
a s ním formovala sa i mlaď.

V prvej polovici školského roka 2014/2015 sme si v našej škole pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Pri tejto príležitosti prijal naše pozvanie pán Pavel Kopál, ktorý dlhé roky žije v Kozárovciach a venuje sa písaniu básní. Pán Kopál si našiel čas, prišiel medzi žiakov, aby im porozprával nielen o svojej básnickej tvorbe, ale aj o svojej mladosti, zážitkoch zo
školy, neskoršom živote. Rozprávanie striedal prednes jeho básní v podaní
Moniky Belisovej, žiačky 9. ročníka. Žiakov zaujali i pobavili. Túto milú besedu ukončila malá „autogramiáda“ autora. Podpísal knižky, ktoré daroval
školskej knižnici a jeho podpis zdobí tiež i školskú kroniku. Všetci zúčastnení strávili príjemný čas v prítomnosti milého, veselého a múdreho človeka. V rámci mesiaca marec sa chystáme znovu sa vrátiť k niektorým jeho
básňam a na hodinách literatúry si tak pripomenúť tohto múdreho a talentovaného človeka.
Mgr. L. Tulová




Európa v škole
Európa v škole je medzinárodný projekt spojený so súťažou, určený deťom a mládeži vo veku
6 – 19 rokov. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií.
Európa v škole je nástrojom proeurópskej výchovy a implementácie európskej dimenzie do procesu vzdelávania a výchovy k občianstvu.
Naša škola sa tak, ako každoročne zapojila do tohto projektu, zaslali sme niekoľko zaujímavých literárnych i výtvarných prác. Tretie
miesto si odniesla žiačka tretieho
ročníka Lívia Vozárová za báseň
Salamandra škvrnitá. Medzi žiakmi
zožala veľký úspech práca žiačky
9. ročníka Martiny Vitkovičovej
s názvom Elixír života.

Salamandra škvrnitá
Žlté bodky, čierne telo,
veriť sa mi to nechcelo.
V našich lesoch ona žije,
vraj zajtrajška sa nedožije.
Stále menej vídavať ich,
preto poďme niečo spraviť,
aby aj ďalšie naše pokolenie
mohlo vidieť to krásne božie
stvorenie!
Musíme sa slušne správať
a prírodu ochraňovať,
nie ju iba devastovať,
ničiť, plieniť, vypaľovať.
Poďme deti spolu zaraz,
na výlete chrániť úkaz!
Dospelákom ukážeme,
že prírodu chrániť vieme.
Lívia Vozárová

Elixír života
Volám sa Gabrielle a mám trinásť rokov. S mojimi dvoma mladšími bratmi a sestričkou pomáhame
každý deň rodičom. Bývame ďaleko
od väčšieho mesta, takmer na samote, preto je ťažké zohnať si pitnú vodu. Studní je málo a aj to sú
niektoré zakalené. Dobré to nie je
ani s nádobami na jej prevoz. Každé ráno treba skoro vstávať a aby
sme sa mohli vôbec umyť, treba
merať dlhú cestu k studničke. Niekedy je tam rad ako na pomaranče,
ľudí vidieť už zďaleka. Keď sa konečne dostaneme k vode, naplníme
všetky nádoby, aby nám zásoby vydržali čo najdlhšie.
Občas si predstavujem, aké by
to bolo bývať niekde inde. Či aj tam
v diaľke majú problémy s vodou?
Snívam o niečom, o čom iné deti nemusia ani premýšľať a pýtam
sa, prečo je medzi nami taký rozdiel? Prečo sa nejako nevyrovnáme? Neviem, čím to bude a ako sa
to celé začalo, ale myslím si, že by
sa to malo riešiť. Nepatrím do politiky, ale takéto medzery spozoruje aj
moja malá sestra.
Raz som dostala zaujímavý darček od môjho pradeda. Keď mal
chvíľu času, čo pri jeho pracovnom režime nebolo veľa, vyrezával z dreva. Bola to malá ampulka,
krásne vyrezávaná. Keď mi ju pradedko podával, pripomenul mi, nech zostane čo najdlhšie plná, lebo
v nej je elixír života. Ja som to však
dlho nevydržala, priznám sa. Bolo
leto a teplota vzduchu presahovala teplotu Slnka. Môj smäd prekonal
moju vytrvalosť, otvorila som fľaštičku a ochutnala. Nevedela som,
čo môže byť ten „elixír života“, ale
ani vy by ste to neuhádli. Bola to voda! Presne dvadsaťpäť kvapiek čerstvej a čistej vody. Už viem, prečo
je to elixír...
Môj život je zrazu samé prekvapenie. Prednedávnom som dostala list. Vlastne prišiel na ťave, keď
okolo nás prechádzala karavána.
Veľmi ma potešil, pretože to bol môj

prvý list v živote. Písalo mi dievča
zo Slovenska. Ani neviem, kde to
Slovensko je, akí sú tam ľudia, ako
rozprávajú. Aby som si ho mohla
vôbec „prečítať“, musela som merať dlhú cestu do mesta, kde bývajú prekladatelia. Obyčajne tam chodím nerada, pretože v ňom žijú aj
bohatí ľudia, a takých ako som ja,
nemajú v láske. No pre tento prípad
som urobila výnimku a doslova som
do mesta letela, čo mi moje tenké
nôžky dovolili.
V liste sa písalo o tom, že na Slovensku uskutočnili projekt, aby nás
podporili a nejako nám pomohli.
Bola som prekvapené, akoby mi čítali myšlienky! V liste stálo, že deti
zo slovenských škôl sa snažia šetriť
vodou, aby vyjadrili solidaritu s nami, s deťmi Afriky. Že majú úsporné vodovodné kohútiky a neplytvajú vodou tak, ako predtým. Napríklad pri čistení zubov alebo perličkovom kúpeli, ktorý už nebudú mávať tak často. Podľa mňa im to neuškodí ☺ Viem, že náš problém sa
tým celkom nevyrieši, ale ďakujem
im a som nadšená! Dobrí ľudia ešte nevymizli a napriek tomu, že ich
osobne nepoznám ma toto vedomie hreje. Myslím, že aj oni už prišli
na to, aká je voda nevyhnutná. Že
znamená život.
Martina Vitkovičová, 9. ročník

Zber plastových
uzáverov
Nie každému je dopriate, aby na
svet prišiel zdravý. Osud to nedoprial ani Sabinke Fajnorovej z Košarísk. A pretože našim deťom jej
osud nie je ľahostajný a jej liečba
je nákladná, rozhodli sme sa jej
pomôcť netradičným spôsobom.
Zberom plastových uzáverov. Rodičia za ne získajú peniaze a Sabínka liečbu, vďaka ktorej, pevne
veríme, raz bude môcť chodiť.
Mgr. Mária Együdová
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Udialo sa v našej materskej škole

Vo februári sme sa v rámci edukačných aktivít venovali vesmíru a planétam a navštívilo nás aj planetárium.
Posledný februárový týždeň sme venovali v našej materskej škole rozprávkam. Pre deti sme si pripravili bábkové divadlo, ktoré zahrali naše pani učiteľky a počas tohto týždňa sme strávili jeden celý deň v pyžamkách
a urobili sme si veľkú párty, kde sme sa skvelo zabavili.
Predškoláci sa vybrali na návštevu OcÚ, kde im pán starosta porozprával o svojej práci a ukázal im, čo všetko sa na OcÚ robí.
A v posledný zimný deň 19. 2. 2015 sme sa rozlúčili s pani zimou tradičným sprievodom s Morenou. S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami
sme niesli zelenú vŕbu a zapriali sme všetkým príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.
Mgr. Monika Majerová

Domčeky pre vtáčikov
S deťmi sme si pripomenuli aktuálne ročné obdobie s ktorým súvisí i starostlivosť o zvieratká a vtáčiky v zime.. Starostlivosť o vtáčiky
v zime súvisí aj s výrobou búdok a kŕmidiel pre ne, preto sme poprosili našich zručných ockov, aby nám takéto drevené búdky vyrobili. My sme ich potom vyniesli von a na našom školskom dvore, pod oknami
a v okolí materskej školy sme ich vyvešali a nasypali našim vtáčikom niečo pod zub. Vtáčiky sa veľmi potešili, lebo všetko vyzobkali a určite sa aj tešili z krásnych nových domčekov. Teraz nám za odmenu robia veľkú radosť tým, že ich z nášho okienka môžeme pozorovať ako si pochutnávajú na rôznych semienkach, ktoré im tam sypeme.
T. Ivanič

Zápis do prvého ročníka
Po návšteve prvého ročníka sa dňa 5.2. 2015 uskutočnil zápis. Formou
pripravených pracovných listov a úloh na interaktívnej tabuli pani učiteľky
zisťovali úroveň vedomostí detí a kľúčových kompetencií potrebných pre
vstup do prvého ročník ZŠ. Konštatujeme, že s vyriešením zadaných úloh
bola spokojnosť u všetkých rodičov, triednych učiteliek ale najmä detí, ktoré
sa na zápise zúčastnili. Do prvého ročníka sa prišlo zapísať 21 usilovných,
milých a usmiatych predškolákov z MŠ Kozárovce.
Milí naši budúci prváčikovia, ešte sa s vami nelúčime, ale chceme vám
zablahoželať k úspešnému zápisu do prvého ročníka. Sme na vás hrdé.
Vaše pani učiteľky Maňa a Simonka

Usilovné včielky v prvom ročníku

Na návštevu do prvého ročníka ZŠ sa naši predškoláci, naše včielky
veľmi tešili. Mali radosť z toho, že si po prvýkrát zasadnú do školských lavíc a spoznajú novú prvácku pani učiteľku. Ukážu, čo všetko sa už v materskej škole naučili, či vedia pomenovať geometrické tvary, poznajú základné farby, spočítajú predmety, nakreslia postavu so všetkými základnými znakmi a vedia zaspievať pesničku alebo zarecitovať básničku. Svojou šikovnosťou prekvapili všetky deti, naše usilovné včielky, ktoré zvládli
požadované úlohy nad očakávanie. Návštevu v prvom ročníku sme uskutočnili 3.2. 2015, ďakujeme pani učiteľke Mgr. Márii Hlavovej a všetkým
prvákom za milé privítanie.
M. Štefancová

Vyhodnotenie I. polroku 2014/15
– Naši najúspešnejší žiaci
Riaditeľské pochvaly udelené na
I. stupni
3. ročník
Viktórii Švolikovej – za 3. m.
v okresnom kole Šaliansky Maťko,
za úspešnú reprezentáciu ZŠ
4. ročník
Kristíne Együdovej – za 1. m.
v okresnej súťaži Plameň
Riaditeľské pochvaly udelené na
II. stupni
5. ročník:
Dominike Chorvátovej – za 1.
miesto v okresnej súťaži v stolnom
tenise
Eme Skačanovej – za 1. m.
v okresnej súťaži Plameň
6. ročník:
Lenke Turnaiovej , Viktórii Šustákovej – za 2.m. v okrese vo ﬂorbale žiačok
7. ročník:
Lenke Lackovičovej – za 1.
miesto v okresnej súťaži v stolnom
tenise
Lívii Hlavovej – za 1.m. v okresnej súťaži Plameň
Viere Jakubíkovej, Simone Kabátovej, Tímei Šustákovej – za 2.
m. v okrese vo ﬂorbale žiačok
8. ročník:
Samuelovi Chorvátovi – za 1. m.

v okrese v bedmintone a v krajskom kole za 4. m.
Márii Hlavovej, Lucii Barutíkovej, Zuzane Turnaiovej – za 1. m.
v okresnej súťaži Plameň
Janke Benčaťovej, Alexandre
Brieškovej, Lucii Mrázovej, Patrícii Švolikovej, Henriete Valovej - za 2.m. v okresnej súťaži Plameň
Lucii Barutíkovej, Janke Benčaťovej, Lucii Mrázovej, Lenke Turnaiovej, Henriete Valovej – za 2.
m. v okrese vo ﬂorbale žiačok
9. ročník:
Monike Belisovej – 1. m. okresnej súťaži v stolnom tenise a za 2.
m. v okrese vo ﬂorbale žiačok
Martine Vitkovičovej – za 1. m.
v okresnej súťaži v stolnom tenise
a za 2. m. v okresnom kole
Oliverovi Chlpíkovi – za 1. m.
v okrese v bedmintone a v krajskom kole za 4. m.
Lenke Šabovej – za 3.m. v majstrovstvách okresu v bedmintone,
za 3. m. v cezpoľnom behu a za 2.
m. v okrese vo ﬂorbale
Frederike Kabátovej – za 3. m.
v majstrovstvách okresu v bedmintone a za 2. m. v okrese vo ﬂorbale žiačok

 Foto: M. Majerová

Karneval v Materskej škole

Tak ako každý rok, ani tento sa neobišiel bez karnevalovej zábavy.
12. februára sa všetci zábavychtiví škôlkári stretli v priestoroch našej materskej školy, aby sa do sýtosti zabavili na super karnevale. Všetkému predchádzali veľké prípravy. Veď pripraviť masky, občerstvenie i výzdobu dá veru zabrať, ale naozaj stálo to za to.
Samotný karneval sa uskutočnil v jedálni základnej školy v popoludnajších hodinách, aby sa s nami mohli zabaviť rodičia i starí rodičia. O štvrtej
hodine, keď už sme boli netrpezlivý začal karnevalový program. Postupne
sa predstavili jednotlivé triedy s krátkym programom, po ktorom prišlo na
rad predstavovanie masiek. Mohli sme vidieť všakovaké masky od výmyslu
sveta , rôznych zvieratiek až po postavičky z rozprávkovej ríše. Každej jednej maske naše publikum nadšene tlieskalo, pretože sa im všetky masky
veľmi páčili. Odmenou pre deti bol nielen potlesk prítomných, ale aj diplom
od pani učiteliek a stoly plné maškŕt a koláčikov, ktoré pripravili naši rodičia,
za ktoré im patrí srdečne poďakovanie.
Po predstavovaní prišla na rad voľná zábava, v ktorej sa dosýtosti vytancovali nielen deti ale aj ich rodičia na rôzne detské, ale aj moderné piesne. Tak
zábava pokračovala dobré dve hodinky až kým neprišiel koniec tejto skvelej
akcie. No napriek tomu odchádzali detičky domov spolu so svojimi rodičmi štastné a veselé s krásnymi spomienkami na náš karneval v Materskej
škole a sľúbili si, že na rok túto krásnu tradíciu určite neporušia. (MartinL)






Čo nového v našom Trojgeneračnom centre?
V súvislosti s príchodom Veľkej
noci sme v spolupráci so ZŠ s MŠ
Kozárovce a pedagógmi pani vychovávateľkou Luckou Volfovou
a pánom učiteľom Jozefom Majerom zorganizovali Veľkonočné tvorivé dielne, kde si deti moli vyzdobiť
veľkonočné vajíčka troma spôsobmi: servítkovou technikou, maľovaním rozpustenými voskovkami a lepením farebných bavlniek. Deti mali asi najväčšiu radosť z maľovania
rozpustenými voskovkami a pozorne odkukávali techniku maľovania
od šikovného pána učiteľa Majera. O občerstvenie sa postarali naša Aďka Svoradová, ktorá upiekla
vynikajúcu čokoládovú tortu s čučoriedkami z Liptova a naša teta Číková ktorá zase upiekla per-

fektné slané pagáčiky so sezamom
a orechmi. Veľké ĎAKUJEME! Deti
všetko s chuťou zjedli a ako poďakovanie darovali vyzdobené veľkonočné vajíčka. A musíme pochváliť aj malú skupinku dievčat, ktoré
ostali a pomohli Izbu starých materí poupratovať.
Nový program k pravidelným aktivitám pre deti, mládež, rodičov
a starých rodičov – Soboty v telocvični s Tomášom, Modlitby matiek
vo švrtok s Majkou a Florbal s ujom
Jurajom v sobotu - pribudol po príchode sestričky Martinky Benedikty do Kozároviec. Sú ním Stretká
pre deti v klubovni 3GC vždy v pondelok po svätej omši. Deti sa spolu
so sestričkou venujú nie len čítaniu
svätého písma, ale aj zábavným

hrám, ktoré ako
hovorí sestrička
Martinka Benedikta niekedy narobia riadny lomoz . Deti sa na
stretká tešia a na
tom najbližšom,
budú tiež vyzdobovať veľkonočné vajíčka. Všetky deti srdečne pozývame.
A čo nové z ﬂorbalového sveta? Naše dievčatá ﬂorbalistky v rakúskej Bundeslige postúpili do play
off ako 3. v tabuľke a v prvom zápase sa stretli s vysoko favorizovanou Viedňou. Na zápas nastúpili len 4 rakúske hráčky Zurndorfu s
rakúskou brankárkou a slovenská
päťka s našimi Lenkou Šabovou v
útoku a Zuzkou Poláčikovou v ob-

rane a z trénerskej lavičky Slovenky kaučoval ujo Juraj Poláčik.
Dievčatá predviedli skvelý výkon
a už po prvej tretine viedli 3:0. Tento stav sa Viedenčankám nedarilo
otočiť a v druhej tretine padol len
vlastný gól, odrazený od topánky našej obrankyne. Tretia tretina
bola viac dramatická, keď Viedenčanky pritlačili a Slovenská päťka
zbierala trestné minúty. Nakoniec
padol už len jeden gól a zápas
skončil stavom 3:2 pre naše dievčatá. Rakúske médiá označili tento výsledok za senzáciu. Stav série je teda 1:0 a ďalší zápas odohrajú ﬂorbalistky v sobotu vo Viedni. Všetci im držme palce, ak vyhrajú, postúpia priamo do ﬁnále
najvyššej ženskej ﬂorbalovej ligy
v Rakúsku.
-zp-






Kozárovské
fašiangy
Na začiatku roka sa stretli na pôde Obecného úradu v Kozárovciach členovia komisie kultúry, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva aby spolu so zástupcami spoločenských organizácií a súborov spoločne zostavili plán kultúrnych podujatí na rok 2015, kedy si obec pripomenie 940. výročie prvej písomnej zmienky.
Cieľom plánu je spojiť sily najaktívnejších
kolektívov i jednotlivcov, aby sa všetky podujatia stretli si so záujmom obyvateľov obce.
Prvou spoločnou akciou jubilejného roka boli fašiangy. Dom kultúry sa zmenil 15.
februára najskôr na tajomnú krajinu plnú rozprávkových bytostí, ale aj celkom strašidelných postáv. Deti sa však pod dohľadom rodičov a starých rodičov vyšantili do sýtosti. Najkrajšie masky ocenila odborná porota (tiež v maskách), ale odmenené boli napokon všetky deti. Nechýbalo ani fašiangové pohostenie.
V tom čase už obcou putoval fašiangový
sprievod členov folklórnych súborov s muzikou, sprevádzaný maskami, na pešo i na koňoch. Takmer tri hodiny obveseľoval ľudí na
priedomiach a pozýval ich na spoločnú veselicu končiacu pochovávaním basy. Tento
obrad už tradične zavŕšil fašiangové veselie
a potešil všetkých zúčastnených. Príjemné
nedeľné popoludnie splnilo očakávanie organizátorov i divákov.

Pozvánka

Tretí výročný koncert speváckeho zboru
TEBE SPIEVAM sa uskutoční
v nedeľu, 26. apríla 2015 o 15.00 hod
v Dome kultúry v Kozárovciach.
Koncert bude tematicky zameraný na piesne o Hrone.
Všetci ste srdečne pozvaní

Fašiangové posedenie seniorov
V príjemnej atmosfére sa počas fašiangov
stretli aj seniori v Kozárovciach. Už tradične medzi nich pozvanie prijal aj starosta Jozef Majer a Helena Kolmanová, predsedníč-

ka OO JDS Levice, ktorej ani zdravotný handicap nezabránil, aby sa zúčastnila. Nechýbala ani mužská spevácka skupina Konopa, takže zábava bola vydarená. Seniori si pochutna-

li aj na fašiangových dobrotách, nechýbali šišky s výbornou penou. Takto spoločne strávené chvíle si nevedia vynachváliť a už teraz sa
tešia na ďalšie stretnutie.






Jubilanti

Už šesťdesiat rokov plnia svoj manželský sľub

Diamantová svadba v kruhu najbližších
Krásne životné jubileum si pripomenuli na sklonku januára v rodine
Vidánovcov z Kozároviec. Pred
šesťdesiatimi rokmi Jozef a Terézia vykročili na spoločnej ceste životom a v sobotu, 31. januára 2015
sa na počesť ich diamantovej svadby konala v obradnej sieni obecného úradu milá slávnosť spojená so
zápisom do pamätnej knihy obce.
Jubilantov na obrade sprevádzalo ich päť detí s rodinami a nechýbali ani poslanci obecného zastupiteľstva.
Po kultúrnom programe detí sa
jubilantom prihovoril zástupca starostu Milan Záhorský. Pripomenul
prítomným udalosť z roku 1953,
kedy sa vojak Jozef Vidán z Beckova pri plnení vojenských povinností v priestoroch vtedajšieho obecného úradu prvýkrát stretol s mladučkou Teréziou Mrázovou. Osudové stretnutie sa zavŕšilo svadbou. Mladý pár začal žiť
v Beckove, neskôr sa presťahoval
do Kozároviec a tu žijú dodnes. Postupom času sa z nich stávajú rodičia, starí rodičia i prarodičia. Do
ich rodinného zázemia dnes patrí
päť detí Jozef, Terézia, Ján, Peter

a Valéria, 13 vnúčat a 7 pravnúčat. Profesijne ich život bol spojený so Slovenskými energetickými strojárńami v Tlmačoch. Terézia Vidánová pracovala na úseku
stravovania a manžel ako osobný
šofér riaditeľov tohto významného podniku. Rovnako ich päť detí našlo uplatnenie v SES Tlmače, niektorých síce život povolal
na iné miesta, ale do rodného domu sa vracajú spolu s rodinami tak
často ako sa len dá.
Zástupca starostu svoj príhovor ukončil úprimným blahoželaním k významnému životnému jubileu a zaželal manželom Vidánovcom do ďalších rokov veľa zdravia, radosti, spokojnosti a vzájomnej lásky.
Na milú slávnosť zostane
všetkým nielen množstvo fotograﬁí zo slávnosti, ale aj zápis v pamätnej knihe obce a spomienky
na spoločné stretnutie. Diamantová svadba je výnimočná udalosť,
ktorú život dopraje len niektorým.
Manželia Vidánovci si jej čaro užili
v kruhu svojich najbližších.
M. Nemčeková,
snímka autorka

Iba pár týždňov od slávnosti v obradnej sieni nášho obecného
úradu, na ktorej si v kruhu svojich
najbližších pripomínali svoju diamantovú svadbu manžela Vidánovci, sa
konala ďalšia, rovnako diamantovo
vzácna slávnosť manželov Hedvigy a Ľudovíta Mrázových. Nevesty
sú vrstovníčky i manželia v takmer
rovnakom veku. Oba manželské páry dostlali do vienka okrem neľahkej
životnej cesty, plnej prekážok aj cenný dar a tou je schopnosť a sila všetky prekonať a vytrvať jeden pri druhom vyše šesťdesiat rokov. To naozaj nie je dopriate každému.
Hedviga Gáfriková po návrate so
štúdia v Partizánskom začína pracovať v miestnej predajni obuv, kde zostáva až do odchodu na dôchodok.
V rodnej obci počas fašiangov stretáva v dome kultúry aj svojho manžela Ľudovíta Mráza, Ten po pracovných zastávkach v Bratislave, či na
budovaní Trate mládeže, prichádza
do novootvoreného podniku Slovenských energetických strojární, ktorému zostáva verný až do odchodu na
dôchodok. Ani dom kultúry, kde spoznal svoju lásku na celý život, mu
nezostáva ľahostajný a z postu vedúceho kultúrnej komisie sa aktívne pričiní o novú elektroinštaláciu, či

opravy javiska. Svoje záväzné áno
povedali v rímsko-katolíckom kostole sv. Filipa a Jakuba pred sobášiacim dekanom Michalom Mullerom.
Od tejto chvíle vykročili manželia
Mrázoví na spoločnú cestu životom.
Rodina sa po čase rozrástla príchodom potomkov. Na Mikuláša
v roku 1955 prichádza syn František a 30. októbra 1959 dcéra Marta. Rodičia sa o deti s láskou starali, zabezpečili im okrem dobrej výchovy vzdelanie a viedli ich k založeniu vlastných rodín. Do dnešného
dňa sa spoločne tešia nielen zo svojich detí, ale aj z troch vnúčat a prvej
pravnučky. Spoločné rodinné zázemie je silnou oporou i motiváciou do
každého nového dňa.
Starosta obce vo svojom príhovore na slávnosti úprimne poprial
manželom všetko dobré, najmä pevné zdravie, veľa radosti, pokoja
a spokojnosti. K jeho želaniu sa po
slávnostnom prípitku a podpisu do
pamätnej knihy obce, pridali rodinní príslušníci, účastníci obradu i poslanci obecného úradu. Atmosféru
podujatia dotvorili svojim kultúrnym
programom deti z miestnej základnej školy.
M. Nemčeková,
snímka autorka

S folklórom v srdci a láskou k ľudovým tradíciám
V bohatej histórii kultúry a osvety Kozároviec má čestné miesto
folkloristka, etnografka a zberateľka ľudových tradícii Helena Hamarová. Pracovne spojila svoj život

s personálnym oddelením mladého
strojárskeho podniku v Tlmačoch,
kde zotrvala až do odchodu na dôchodok. Stretla tu mladých ľudí rovnako zapálených pre folklór a spoločne položili základ súboru Vatra. Rovnako v rodných Kozárovciach stála pri zrode súboru Praslica, Lipka a výrazne ovplyvnila aj
aktivitu súboru Konopa a detského
Vretienka. Okrem toho sa prejavila
ako výborná recitátorka a divadelná ochotníčka.
Jej vklad do kultúrneho života
obce nezostal nepovšimnutý. Pri
príležitosti životného jubilea 80.
narodenín sa v piatok, 9. januára konala v obradnej sieni obecného úradu v Kozárovciach slávnosť
spojená so zápisom do pamätnej

knihy obce. Starosta Jozef Majer
vo svojom príhovore zachytil pestrú a mnohotvárnu aktivitu jubilantky, pripomenul veľkolepú prezentáciu na folklórnych slávnostiach
v Myjave v roku 1990, ktorej súčasťou bola aj výstava o tradičnej
kultúre obce v spoluautorskej réžii
H. Hamarovej. O talente jubilantky
veľavravne svedčia jej obrazy, krojové výšivky, košieľky novorodencov, rúcha kňazov alebo unikátne
úžitkové textílie. Pridanou hodnotou je skutočnosť, že tieto zručnosti ochotne a s láskou odovzdáva
mladšej generácii v pastoračnom
centre. Rovnako ochotne pomohla
študentom, výskumníkom a etnografom ako zberateľka, spolupracovníčka a dokumentaristka. Svoju

lásku k ľudovej kultúre a tvorivosti
štedro odovzdala jednému zo svojich synov Jurajovi, ktorý sa zapísal do dejín súborov Devín, Gymnik, Ponitran a dnes je generálnym
riaditeľom SĽUKU.
Starosta obce na záver príhovoru jubilantke vyslovil poďakovanie za všetko čo doposiaľ pre obec
urobila a srdečne jej zaželal do
ďalších dní len to najlepšie.
Súčasťou slávnosti bolo aj vystúpenie žiakov miestnej školy, ktorí sa takouto symbolickou kytičkou
k sviatku prišli poďakovať tete Hamarovej za všetok čas, ktorý venovala ich zaúčaniu do tajov ľudovej
tvorby a ručných prác.
M. Nemčeková,
snímky autorka






Jubilanti
Ján Krajči sa dožíva 90 rokov
V týchto dňoch sa významného jubilea dožíva legenda tanečnej a dychovej hudby v Kozárovciach pán Ján Krajči. Pán Krajči začal verejne v Kozárovciach
a okolí hudobne pôsobiť okolo roku 1949, keď pán Košťál založil
v Kozárovciach hudobno džezovú skupinu, ktorá s veľkým úspechom pod jeho vedením odohrala 4 náročné operety. Neskôr pod
vedením pána Imricha Kotoru st.

takmer 30 rokov hrávala pri zábavách a svadbách v Kozárovciach
a na okolí.
V roku 1972 začal hrať v obnovenej dychovej hudbe v Kozárovciach, ktorú nacvičoval pán Karol
Valentík z Tlmáč. Hudba bola vedená pod menom Osvetovej besedy. Neskoršie dychovú hudbu
viedol pán Jozef Vojčiak a nacvičovalo sa v bývalej základnej škole. V týchto rokoch sa uskutočnili

 Hudobno džezová skupina pri fašiangovej zábave v pohostinstve v Kozárovciach – rok 1971.

Jubilant, ktorý sa stále angažuje
Krásne životné jubileum
si nedávno pripomenul náš
spoluobčan Cyril Beniačik,
ktorý určite nie je neznámy
pre viaceré generácie Kozárovčanov. Profesne je spätý so SES v Tlmačoch, kde
pôsobil na poste kontrolóra RTG. Ako defektoskopický technik bol zameraný
na kvalitu výrobkov, ktoré
sa vyrábali v tlmačských výrobných halách. Zrástol so
svojou profesiou i pracovným kolektívom na viac než
tridsať rokov, presne zrátané 31. januára 1998 odišiel
na dôchodok. Spomienky na
prežité roky v SES má však
hlboko vo svojom srdci.
Cyril Beniačik mal veľmi
blízko k ľudovému spevu a folklóru. Začínal ako stredoškolák v súbore Jánošík v Partizánskom, potom v mieste bydliska pomáhal pri
zrode súboru Praslica a neskôr sa
začlenil do súborov Matičiar a Konopa, kde pôobí dodnes. S jeho menom je spojená aj činnosť
Zväzarmu, kde dlhé roky pôsobil, ako aj v organizácii dobrovoľných hasičov. Nechýbal ani v aktívnom kozárovskom ochotníckom
divadle.
Na nedávnej slávnosti pri príležitosti jeho 75. narodenín, ktorú
pripravil Obecný úrad Kozárovce
mu starosta Jozef Majer poďakoval za to, že nikdy neváhal priložiť ruku k dielu, vziať na svoje

plecia zodpovednosť, či verejne
sa angažovať v obci ako poslanec
a člen Rady MNV. Nezostal aktívny len na miestnej úrovni, v rokoch
1975 – 90 pôsobil v rámci kraja,
najskôr ako poslanec a neskôr aj
ako člen Rady KNV. Po odchode na dôchodok sa aktívne zapája
do činnosti JDS, ktorú v obci pomáhal zakladať.
Okrem kytice kvetov a darčeka z rúk starostu obce jubilantovi po slávnostnom zápise do pamätnej knihy obce, mu zaželali veľa zdravia a spokojnosti aj poslanci obecného zastupiteľstva a deti miestnej školy pripravili kultúrny
program.
M. Nemčeková,
snímka autorka

v Kozárovciach dva festivaly dychových hudieb za účasti popredných súborov. Počas svojho účinkovania táto dychovka verejne vystúpila okolo 32 krát a odohrala
12 celovečerných zábav.
Po vtedy veľkolepých oslavách
900-tého výročia prvej písomnej
zmienky v roku 1975, však dychová hudba zaniká.
Po dlhšej odmlke sa v roku
1991, v časoch väčšieho národného upovedomenia, začali formovať základy novej dychovej
hudby v Kozárovciach. Pán Ján
Krajči, hudobník telom aj dušou,
bol pri tom. Nedá mi tu nespomenúť, a poďakovať pánu Krajčimu,
za to, že na rozbeh tejto dychovej
hudby boli použité aj nemalé ﬁnančné prostriedky, ktoré starostlivo opatroval u seba ešte z roku
1975 keď pôsobil ako pokladník
dychovej hudby.
Aj keď začiatky boli ťažké „Janko“, ako ho familiárne nazývali jeho kamaráti aktívne pomáhal pri
vzniku nateraz poslednej etapy
(našťastie stále pretrvávajúcej)
dychovej hudby v Kozárovciach.
Je aj autorom názvu dychovej
hudby Kozárenka, ktorý v burze nápadov získal najviac hlasov
a presne tak vystihuje miesto pôsobenia dychovej hudby pod ktorým je známa od konca minulého
storočia v širokom okolí.
Pamätám si, že v tej dobe DH
Kozárenka hrávala zábavy a plesy tak, že jedno kolo hrala dychová hudba a druhé džezová kapela
postavená na repertoári populárnej hudby 50-60 rokov, ktorá bola tvorená hráčmi dychovej hudby (medzi nimi bol aj Ján Krajči)
a prizvanými hudobníkmi mimo
DH. Pre džezovú kapelu si len vystriedali nástroje a klarinety nahradili saxofónmi. Aj v tomto veku vydržali hrať až do rána. Lenže
čas je nemilosrdný a tak pán Krajči zo zdravotných dôvodov v roku
1998 končí a post muzikanta pomyselne odovzdáva svojmu priateľovi Belkovi Bandzimu.
Ján Krajči, okrem toho že aktívne hrával v rôznych hudobných
telesách, je autorom hudby, textov alebo ich úprav pre viaceré
známe piesne v repertoári dy-

 Jeden z prvých záberov (rok
1992) na Jána Krajčiho v novozaloženej dychovej hudbe

 Ján Krajči v dychovej hudbe
v roku 1973.

chovej hudby. Jedná sa napríklad
o skladby:
• Neďaleko Hrona – hudba (úprava) aj text
• Od Inovca – hudba (úprava) aj
text
• Okolo Nemšovej (Pod horou
studnička) – úprava textu
• Inovecká polka – hudba (úprava) + jedna verzia textu
• V diaľke pod Tatrami – hudba
(úprava) – text (úprava)
• pre ďalšie skladby upravoval
noty pre sekciu klarinetov
Pre dychovú hudbu taktiež
usporiadal a vytvoril zoznam cirkevných piesní, z ktorého hudba
doteraz čerpá.
Na záver by som chcel pánu
Jankovi Krajčimu, v mene
aktívnych aj bývalých členov dychovej hudby, jej kapelníkov, popriať veľa veľa
zdravia a do ďalších rokov
mnoho príjemných chvíľ pri
počúvaní hudby, ktorú má
tak rád.
Na základe spomienok
oslávenca a s pomocou je Záber z dokumentárneho ﬁlmu venova- ho priateľov a známych nanémo 900-ročnici Kozároviec – rok 1975. písal
Ján Krajči v strede.

Miroslav Kopál






Muzikantom celý život
(Pokračovanie z min. čísla)
Po skončení základnej školy
(po 6. triede), začal chodiť Vincko
Závodský do štátnej meštianskej
školy v Leviciach ale po roku bola táto škola otvorená aj v Kozárovciach, kde aj v roku 1949 školu ukončil. Po skončení meštianskej školy začal pracovať na Národnom výbore v Kozárovciach.
Po roku odchádza na ročné zaučenie do ČKD Praha Sokolovo,
odkiaľ sa po roku vracia na Slovensko do vtedajších závodov
J.V.Stalina v Martine. V týchto závodoch sa v tomto období začína
výroba nového tanku T34 kde sa
ako kovoobrábač podieľa na výrobe súčiastok pre naftové motory
tohto tanku.
V tej dobe už bývalo zvykom,
že pri veľkých podnikoch sa zakladali aj dychovky. Strojárne
v Martine neboli výnimkou a tak
Vincent sa prihlasuje do tejto dychovky a začína v nej hrať. Ako
každá podniková dychovka aj táto účinkuje zväčša v sprievodoch
na 1. mája, pri rôznych podnikových a mestských slávnostiach
a pod. V tejto dychovke nehral dlho, ale aj takéto krátke hranie stačilo na vytvorenie dlhoročného
priateľstva s Martinom Kováčom,
tiež hráčom na klarinet, pričom sa
navzájom dlhé roky aj navštevovali a na toto priateľstvo Vincent
rád spomína. Povinnosti služby

 Dychová hudba Tlmače – rok cca 1955. Prvý rad: prvý zľava Karol
Valentík-kapelník; štvrtý zľava Michal Kollár; prvý sprava je Vincko Závodský
Na železnici pracoval skoro 23
rokov ako posunovač a popri tom
hral v železničiarskej dychovke
pod vedením kapelníka Kováča.
Tu sa neskôr k nemu pridal ďalší hráč z Kozároviec Filip Valkovič. Keďže však v 80-tych rokoch
minulého storočia bola dychovka skoro v každej dedine či meste, aj hráči často menili pôsobisko a boli aj takí (a možno ich bola
väčšina), ktorí hrali v niekoľkých
dychovkách súčasne. Aj v živote

ník Točka) prechádza do dychovky v Bavlnárskych závodoch v Leviciach.
V Bavlnárskych závodoch sa
Vincent Závodský zamestnal ako
údržbár a v dychovej hudbe hrá-

val pod vedením pána Trnku. Vedúcim dychovej hudby sa stal pán
Točka. Vincent Závodský často
spomína na kamarátov z tejto dychovky najmä na klarinetistu Janka Senešiho. Pôsobenie v tejto
dychovke skončil keď odišiel do
invalidného dôchodku.
Práve v tomto čase (80-tych rokoch minulého storočia) nastala
doba veľkého rozmachu dychových
hudieb. Dychoviek bolo veľa, dobrých hráčov málo a preto hranie vo
viacerých dychových hudbách nebolo ničím neobvyklým. Vincet Závodský tak vypomáha alebo na
chvíľu sa stáva kmeňovým hráčom
v dychovkách v Hronských Kľačanoch, Hronských Kosihách či Pečeniciach. Pretože sa hráči navzájom poznali fungovalo aj „verbovanie“ kamarátov. Napríklad Vincentov kamarát Michal Kollár, ktorý
sa stáva kapelníkom v Hronských
Kľačanoch, ho prehovoril na hranie
v tejto kapele.
Keď sa v Kozárovciach za pomoci Osvetovej besedy zakladala v roku 1972 nová dychovka, je
jasne že Vincent neostal bokom.
(Pokračovanie na 13. str.)

 Železničiarska dychová hudba – rok nezistený. Vincent Závodský druhý zľava a Filip Valkovič tretí zľava

 Dychová hudba Martin – rok cca 1952. 1.máj v meste Martin
vo vtedajšej ľudovej armáde sa
nedali obísť a preto z Martina rukuje v roku 1953 na základnú vojenskú službu k tankistom do Nového Jičína, a neskôr do Žiliny.
Po návrate z vojny, v roku 1955,
sa zamestnáva v blízskosti rodnej
obce vo vtedajších závodoch SES
SMK Tlmače, kde začal hrávať
v novozaloženej dychovke pod
vedením vtedajšieho kapelníka
pána Karola Valentíka. V podniku
a v tejto dychovke tiež nepôsobil
dlho, lebo pracovný život a kamarát, Michal Kollár, ho zlákali na železnicu do Levíc kde sa v tej dobe
tiež zakladala dychovka.

Vincenta Závodského nastal čas
na zmenu. Odchádza do dychovej hudby Osvetovej besedy v Leviciach.
Pravdepodobne v druhej polovici 80-tych rokov vzniká v Leviciach, pri Osvetovom stredisku,
dychová hudba pod vedením Štefana Točku. Mala ambíciu stať sa
okresnou dychovkou a sústrediť
do svojich radov najlepších muzikantov. Vzhľadom ale na konkurenciu ostatných dychoviek
a pravdepodobne aj nedostatku peňazí táto dychová hudba po
krátkej dobe zaniká. Časť hráčov
(medzi nimi aj Vincent a kapel-

 Dychová hudba Bavlnárskych závodov – rok nezistený. V hornom rade prvý zľava je pán Trnka; štvrtý zľava je Vincko Závodský; hneď vedľa
piaty zľava je pán Štefan Točka.






Muzikantom celý život
(Dokončenie z 12. str.)
Spolu s ďalšími „starými“ muzikantmi, doplnenými o mladých začínajúcich, začali nacvičovať pod vedením kapelníka Karola Valentíka z Tlmáč.
V tejto dychovke hral na Es-

žiť v Kozárovciach dychovú hudbu. To sa aj podarilo a napriek neprajnej dobe táto dychovka vydržala dodnes. Vincent Závodsky
bol opäť pri tom. Táto dychová
hudba je doteraz posledným jeho pôsobiskom v ktorom skončil

 Dychová hudba Kozárovce – rok 1973. Vincko Závadský v prvom rade druhý zprava
-klarinet. Vincko spomína na tvrdý tréning, pod vedením pána Valentíka, po ktorých mal krvavé pery no ako sa hovorí ťažko na cvičisku ľahko na bojisku. Neskôr dychovku prevzal učiteľ z Novej Bane Jozef Vojčiak. Neskôr po jeho
odchode sa dychovka trápila, vyskytli sa rôzne názory na jej ďalšie smerovanie a všetko vyvrcholilo po oslavách 900.ročnice kedy klarinetisti Vincko Závodský
a Janko Krajči odchádzajú z kozárovskej dychovky.
V čase turbulentných zmien
v spoločnosti, v roku 1991, sa
niektorí hudobníci, či už z predchádzajúcej dychovky alebo samouci, rozhodli spojiť s riaditeľom
miestneho kultúrneho strediska
Marošom Tóthom a znovuzalo-

venska ale dostal sa aj za hranice
do Nemecka a Maďarska.
V období svojho pôsobenia
v dychovke Kozárenka znovu začal hrávať v DH Kirovačke – dychovke SES Tlmače, tentoraz už
pod vedením Júliusa Orema. Dychovka svoje hranie v tejto dobe
sústredila najmä na doprovod pri
pohrebných obradoch a účinkovanie pri rôznych folklórnych festivaloch. Bolo to v rokoch tesne predtým ako materský podnik SES Tlmače prestal podporovať kultúru
a dychová hudba zanikla.
Zánik postihol veľa dychoviek
z okolia, no svoju aktívnu hráčsku
kariéru ukončil Vincent tam kde
začal – v Kozárovciach.
Za jeho pôsobenia sa po jeho
boku vystriedalo desiatky hráčov
a dovolím si za všetkých nášmu
Vinckovi poďakovať za jeho profesionalitu a prístup ku skúškam,
ktoré boli pre nás inšpiráciou,
za jeho priateľský prístup k nám
mladším a za čas venovaný jeho
spomienkam na hrania, ktoré sa
teraz pokúšam spracovať (verím,
že aj za výdatnej pomoci ostatných členov dychovej hudby Kozárenka) pre budúce generácie,
ktoré dúfam neprestanú mať zá-

ujem o kultúru svojich predkov.
Vincko ešte raz Vám, aj v mene
všetkých „dychovkárov“ prajem
veľa zdravia do ďalšieho života.
A nech si ešte veľakrát zaželáme
„Na zdravie“.
Na záver už len malá poznámka. Zaznamenať celý hudobný život Vincenta Závodského a jeho
vrstovníkov (napr. Janka Krajčiho) znamená stráviť pri ich rozprávaní celé hodiny. Napríklad
v tomto článku nebola venovaná pozornosť jazovým kapelám
v ktorých pôsobili a ktoré sa tiež
pokúšam zaznamenať. Papierová verzia týchto spomienok je
už taká rozsiahla, že prevyšuje
možnosti tohto článku.
Môžem Vám ale sľúbiť, že zapisovanie histórie a pôsobísk týchto vynikajúcich hudobných osobností neprestane a pokiaľ niekto
objaví na povale alebo v starých
albumoch rôzny materiál týkajúci sa hudobného života Kozároviec v minulosti som k dispozícii.
Počas verejných produkcií v budúcnosti budem rád ak ma oslovíte a sľubujem, že sa na spôsobe skopírovania tohto materiálu
dohodneme.
Ing. M. Kopál

Chystá sa nová
divadelná komédia

 Dychová hudba Kozárenka –
rok 1978
v roku 2011 zo zdravotných dôvodov. S touto dychovkou absolvoval hrania v rôznych častiach Slo-

 DH Kirovačka – rok 1992. Vincent Závodský šiesty zľava

Po vydarených fašiangoch,
ktoré organizoval Obecný úrad,
Základná a materská škola, súbory, dychovka a ľudová hudba
Javorinka, hlásime sa o slovo aj
my – divadelníci. Už niekoľko
mesiacov pripravujeme nový divadelný projekt, lebo neutíchajúci úspech KUBA nás k tomu zaväzuje. Veď našich deväť predstavení videlo 4000 spokojných
divákov a historický vrchol v dejinách nášho ochotníckeho divadla sme dosiahli v dvoch vypredaných predstaveniach 15. júna
2014 vo veľkej sále Divadla Andreja Bagara v Nitre.
Vieme, že bude veľmi ťažké
prekonať pomyselnú latku úspechu, ale nevzdávame sa a chceme znova prekvapiť. Žáner našej
komédie bude úplne odlišný ako
KUBO. Budú to 30-roky minulého
storočia, jeho kolorit, spôsoby komunikácie. Starším divákom pripomenieme ich mladosť cez populárne melódie, tance a spôsob
života. Neponechávame nič na
náhode a preto znova spolupracujeme s umelcami DAB Nitra.
A tých prekvapení aj v hereckom
súbore bude určite viac.

Nechcem prezrádzať podrobnosti, ale sme aj sklamaní z toho, že v Kozárovciach sme nenašli pre nezáujem mladé, pekné
dievčence, ktorým sme chceli dať
možnosť prezentovať sa na javisku. Je to ale na ich škodu.
Úprimné poďakovanie ale adresujeme našim sponzorom, bez
ktorých by sme nemohli pomýšľať
a uskutočniť naše plány. Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Obecnému úradu v Kozárovciach, nášmu starostovi Ing.
Majerovi za jeho doterajšiu všestrannú pomoc. Ďakujeme Poľnohospodárskemu družstvu v Kozárovciach, ktoré v tomto roku slávi
65. výročie svojho založenia. No
a potom sú to naši vzácni sponzori, páni . Stanislav Orovnický a
Štefan Holečka.
Verím že nám pomôžu i ďalší, aby sláva ochotníckeho divadla v Kozárovciach naďalej prekvitala, aby naša obec pri oslavách 940. výročia svojho založenia mohla byť aj na ochotnícke divadlo hrdá.
Tak nám milí naši diváci držte
palce a tešíme sa na Vás ☺
Ladislav Mráz






DOM KULTÚRY
Rok 2015 je dôležitým medzníkom v histórii našej obce. Od prvej
písomnej zmienky, ktorá sa nachádza v listine benediktínskeho opátstva vo Svätom Beňadiku uplynie
940 rokov našej obce. Po stáročia
veľa vody pretieklo dolu Hronom,
vymenilo sa veľa generácií, až po
tú dnešnú. Ale Kozárovčania vždy
svoj vrelý vzťah k obci vedeli pretaviť do jej budovania a zveľaďovania. Vo svojich spomienkach by
som sa chcel vrátiť k výstavbe DOMU KULTÚRY, ktorý sa rozhodujúcou mierou stal stánkom, po ktorom
túžili mnohé generácie pred nami.
Prvý kultúrny dom v obci bol postavený v roku 1931 občanmi obce, neskôr sa stal majetkom saleziánov z Hronského Beňadika. V roku 1950 prešiel pod štátny ﬁlm. Bolo v ňom zriadené kino HRON s celoročnou prevádzkou. Pre ostatné
kultúrne aktivity boli do roka určené
len štyri voľné nedele a tak divadlo,
estrády, večierky, prednášky boli
veľmi obmedzované. Preto sa neustále skloňovala požiadavka nového stánku kultúry, kde by bol možný
rozvoj všetkých kultúrnych aktivít.
V roku 1975 bol predložený investičný zámer a začal sa pripravovať výkup pozemkov. Najvhodnejšie
miesto sa javilo na pozemku nebohého pána Kabáta, a tak po vyhotovení znaleckého posudku majitelia,
ktorých zastupoval Ing. Anton Mlynka odpredali pozemok našej obci.
A tak sa sen začal napĺňať. Stavba Domu kultúry bola odsúhlasená
a výstavba povolená v tzv. akcii Z.
Celkový ﬁnančný objem bol stanovený na 5 400 000 Kčs. Treba však
spomenúť toho, ktorý sa nezmazateľnou stopou zapísal do dejín našej obce. Bol to nebohý p. Mikuláš
Hlava, vtedajší predseda MNV, na
pleciach ktorého ležala všetka zodpovednosť za výstavbu Domu kultúry, za zabezpečovanie materiálu, odborných a brigádnických prác.
Neoceniteľná bola aj pomoc nebohého Ing. Viktora Mráza a Ing. Jozefa Vajdu, ktorý bol predsedom komisie pre výstavbu.

 Prvé práce na základoch

A potom je tu náš vzácny rodák,
pán Stanislav Orovnický. Z pozície
vedúceho zlatomoraveckých Vodohospodárskych stavieb pomáhal pri
výstavbe Domu kultúry. Prvý báger,
prvé auto, žeriav, betón, murovacie
a šalovacie materiály, panely, nosníky a mnoho ďalších činností potrebných pri výstavbe ktoré zabezpečoval, to všetko hovorí o jeho
vrelom vzťahu k svojej rodnej obci. Vykonával aj neplatený stavebný dozor počas celej výstavby. Patrí
mu za toto všetko naša veľká vďaka a úcta.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Ladislav Mráz,
snímky archív autora

 Ján Havran

 Ján Kabát
 Predseda stavebnej komisie
Ing. Vajda

 Oplocovanie staveniska, Gašpar
Švolik a Július Holečka

 Štefan Švolik






Chcú vrátiť kozárovským viniciam budúcnosť
Vinohradnícky spolok Kozárovce 7. marca 2015 v priestoroch
Motorestu Stop zorganizoval výročnú členskú schôdzu, na ktorej
zhodnotil uplynulý rok a prijal plán
činnosti na rok 2015. Schôdze sa
ako hosť zúčastnil starosta obce
Ing. Jozef Majer. V správe o činnosti spolku boli chronologicky

zhodnotené úlohy od jari až do jesene roku 2014 tak, ako boli realizované. Ako už tradične, zahájenie vinohradníckeho roku v našom
spolku začíname nakupovaním
štepov pre výsadbu a dosadbu do
našich vinohradov. Ďalej sme pokračovali po ostrihaní viníc spoločným štiepkovaním prútov obec-

ným štiepkovačom. Po tejto úlohe
sme organizovali mulčovanie a likvidáciu zanedbaných vinohradov
na Pustej hore. Ďalšou úlohou bolo odstránenie náletových drevín,
ktoré bránili výhľadu pri vychádzaní na hlavnú cestu na hornej ceste na Pustej hore. Už tradične sme
po celý neľahký minulý rok nakupovali a distribuovali chemické postrekové látky pre členov spolku.
Na sviatok sv. Urbana sme organizovali deň otvorených pivníc.
Po celý rok sme organizovali našich vinárov, ktorí reprezentovali spolok na vinárskych súťažiach.
V auguste pred oberačkami sme
zorganizovali prednášku na tému
spracovania hrozna a výroby vína.
V novembri nám počasie prialo
a podarilo sa nám osadiť odvodňovacie žľaby na ceste hore horou
na Staré vinice. Posledný bodom
vlaňajších úloh bola ochutnávka
mladých vín ročníka 2014.
V bohatej diskusii prítomní členovia spolku formovali svojimi vystúpeniami program spolku na
tento rok, ale aj za jeho hranice.
V pláne programu na rok 2015
okrem tradičných úloh pribudli aj
nové. Vinohradnícky spolok bude organizovať školenie Moderné
možnosti pri chemickom ošetrovaní viníc, v čase pred kvitnutím viniča. V rámci nákupu a distribúcie
postrekových látok budeme objednávať herbicídy aj biologické postreky.

V rámci kultúrneho diania v obci chceme zaradiť dve naše akcie a to už takmer tradičnú oslavu
sviatku sv. Urbana a ochutnávku
mladých vín, ktorá sa bude konať
druhú decembrovú sobotu. V diskusii viackrát zaznela požiadavka na riešenie nášho najväčšieho problému a to je zaplevenenie
opustených viníc. Buriny a náletové dreviny, v ktorých sa, a to najmä na Starých viniciach, zdržuje
zver, robia veľké škody na viniči.
Je to domino efekt, ktorému
chce výbor spolku čeliť. Výročná
schôdza zaviazala výbor spolku
osloviť majiteľov opustených vinohradov s cieľom hľadať riešenie.
Preto aj týmto spôsobom sa výbor spolku obracia na majiteľov takýchto viníc a ponúka im možnosť
zmulčovania. Mulčovanie, teda podrvenie špeciálnou technikou máme v programe koordinovať, záujemca si ho platí sám. Cena, pokiaľ je parcela bez stĺpikov a drôtov, je 10€ / ár.
Záujemcov prosím, aby sa obrátili na členov výboru spolku, na
podpredsedu pre Staré vinice Milana Záhorského, hospodára spolku Mikuláša Betina alebo tajomníka spolku Juraja Benčaťa. Vopred ďakujem všetkým, ktorí tento program podporia a tak pomôžu
vrátiť kozárovským vinohradom
budúcnosť.
Štefan Gaži
Predseda Vinohradníckeho
spolku Kozárovce

Nedeľná beseda tentoraz o Indii
V cukrárni sa už v minulom roku začali v mesačných intervaloch pripravovať zaujímavé besedy. Ich prípravu si vzal pod svoje
krídla poslanec Marián Majer, ktorý podporovaný priaznivcami tohto
druhu spoločenského vyžitia, pozýva na besedy zaujímavých ľudí. Prvé besedy sa konali v piatok
podvečer, ale teraz sa skúša pre-

Harmonogram
sepravovaného zberu
24. apríl 2015 – papier
30. apríl 2015 – plasty
25. máj 2015 – papier
29. máj 2015 – plasty

22. jún 2015 – papier
26. jún 2015 - plasty

sunúť ich na nedeľné popoludnie.
Čas ukáže, či tento termín bude
vyhovovať a osvedčí sa.
V nedeľu, 22. marca prišiel na
besedu Branislav Valach s množstvom fotograﬁí a zážitkov zo svojej cesty po Indii. Profesne pôsobí ako konštruktér vo VUEZ Tlmače, ale jeho veľkým koníčkom je
cestovanie a fotografovanie. Keď
bol v roku 2010 v Indii na krátkom
pobyte, doslova sa do tejto krajiny zamiloval a spolu s priateľkou
sa rozhodli stráviť spoločne v Indii
dlhší čas. Podarilo sa im to v roku 2013, kedy v tejto krajine strávil
päť mesiacov, presne od 1. januára do 5. júna, z čoho až mesiac
pobudli v Nepále. Braňovi vyšiel
v ústrety zamestnávateľ a poskytol mu neplatené voľno, priateľka
to však musela riešiť odchodom
zo zamestnania. Nádherné fotograﬁe a pútavé rozprávanie o tom,
čo sa dá vidieť a zažiť v Indii potvrdilo, že to stálo za to. Diváci zasypávali cestovateľa otázkami aj
po ukončení premietania a z podujatia odchádzali spokojní.
M.N.






Jarná časť súťaží prináša futbalové body
Po dlhej zimnej prestávke konečne nadišiel ten čas, keď
sa nám opäť rozbehli futbalové súťaže vo futbalovom ročníku
2014/2015. Prinášame základné informácie o tom ako sa nám zatiaľ vo futbalových súťažiach darí.

Dospelí
Mužstvo po ukončení jesennej
časti súťaže vlastne bez prestávky trénovalo na našej novej umelej trávnatej ploche. Oﬁciálna časť
zimnej prípravy sa začala 7. januára. Po namáhavých tréningoch sa
naši futbalisti predstavili i v piatich
prípravných zápasoch so strieda-

li 5:3. Úspešné bolo aj zimné sústredenie, v dňoch 13. 2. – 15. 2.
2015 naši futbalisti naháňali kondíciu vo výborných podmienkach
v okolí penziónu na Počúvadle.
V úvodnom jarnom zápase naši konečne naplno zabodovali na
súperovom ihrisku v Príbete, keď
sme otočili nepriaznivý stav a vyhrali sme 3. 2. Prvý domáci zápas
prvej po poslednú minútu budeme
musieť zapracovať. Nie je predsa možné, aby vo výkonoch našich futbalistov boli takéto výkyvy.
Súťaž sa nám síce iba rozbieha,
avšak veľká škoda každého jedného nevydareného zápasu a stratu
bodov, ktoré nám pri záverečnom
bilancovaní môžu chýbať.

Dorast

vými úspechmi. Na umelej tráve
v Zlatých Moravciach sme postupne zdolali mužstvá Želiezoviec
6:2, Vion B 2:0 a Podlužany 6:3.
Po prechode na prírodné trávniky
sme už tak úspešní neboli a s Kalnou sme prehrali 0:5, na ihrisku
v Malých Kozmálovciach sme nestačili ani na chlapcov zo Starého
Tekova, ktorí nad našimi zvíťazi-




dopadol k spokojnosti, keď sme
hráčov Bešeňova poslali domov
s prehrou 4:0. V zápase v Komjaticiach sa však prejavila určitá priveľká spokojnosť a možno i podcenenie súpera a po nezáživnom
výkone sme prehrali 1:2. Práve na mentálnej disciplíne, ochote behať, pomôcť jeden druhému
a predovšetkým na nasadení od

Po veľmi úspešne odohratej
jesennej časti naši dorastenci absolvovali zimnú prípravu na našom ihrisku. Tréner bol s prístupom chlapcov spokojný, odohrali dva prípravné zápasy, v ktorých
najskôr porazili dorastencov Čajkova 13:1 a v druhom zápase aj
mužov Hronského Beňadika 3:1.
V majstrovských zápasoch chlapci pokračujú vo veľmi dobrých výkonoch. Po úvodnej remíze 0:0
na ihrisku Zemianskej Olči vyhrali v domácom stretnutí z Kmeťovom 4:1 a následne boli úspešní aj v Komjaticiach, kde vyhrali
3:0. Mužstvo má v sebe silu, dobrú tréningovú morálku a verím,
že túto jar nám chlapci pripravia

ešte veľa príjemných prekvapení
a dobrých výsledkov.

Žiaci a prípravka
Tieto mužstvá ešte do majstrovských stretnutí nezasiahli. V okrese je čoraz menej žiackych mužstiev, chlapci sa z okresných trávnikov akosi vytrácajú, dôležitejšie pre nich sú sedavé aktivity za
počítačom. Chvalabohu nie je to
však prípad chlapcov z našej dediny, kozárovskí mladí futbalisti sa
poctivo na tréningoch pripravujú
na jarnú časť súťaže. Po jeseni ju
majú rozohranú veľmi dobre a verím, že tento rok sa prebojujú do ﬁnále, ktoré sa každoročne odohráva na ihrisku v Novom Tekove.
Sme ešte len na začiatku jarnej sezóny futbalového ročníka
2014/2015. Verme, že naši hráči
vo všetkých kategóriách zabojujú za naše farby a fanúšikom pripravia počas nasledujúcich mesiacov veľa dobrej zábavy a pekných športových zážitkov na našom futbalovom ihrisku.
Dušan Mráz
snímky: J. Bedej
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