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Jedna otázka pre starostu

Ako zmení tradičnú tvár 
Kozárovský jarmok?

Možno prezradím niečo z re-
dakčnej kuchyne Kozárovských 
novín, ale takmer pravidelne sa 
táto rubrika, ktorá otvára no-
vé číslo novín píše až úplne na 
záver. Aj keď sa volá Slovo na 
úvod. Rodí sa až potom, keď sa 
na redakčnom stole nahromadia 
všetky články a fotografie, keď
grafička začne tvoriť jednu stra-
nu za druhou... Vtedy číslo no-
vín už dostáva svoju jedinečnú 
tvár a je najvyšší čas sadnúť si  
k úvodným slovám. Aj dnes, keď 
sme zaplnili šestnásť  strán novín 
a v archíve ešte vidíme pár člán-
kov  a mnoho  zaujímavých foto-
grafií, je nám trochu smutno, že
zostali „na ocot“.  Možno nabu-
dúce... Noviny sú však plné zau-
jímavých informácií zo života ob-
ce, z kultúry, športu, z činnosti sú-
borov  a spoločenských organizá-
cií. V prípravnej fáze sa zmenila 
redakčná rada novín, odišiel dlho-
ročný člen doc. PhDr Peter Ivanič, 
PhD, ale kolektív posilnili Adriana 
Hudecová a Ing. Miroslav Kopál. 
V takomto zložení sme už pripra-
vovali júnové šestnásťstranové 
číslo Kozárovských novín.    

Veľký krajec z obsahu si tento-
raz odkrojili škôlkári a žiaci školy. 
Niet divu, veď ak by sme o každej 
ich aktivite napísali len pár riad-
kov a priložili po jednej fotografii,
tak nám nebude stačiť ani plných 
šestnásť strán. A to je dobre, lebo 
naše talentované, šikovné a múd-
re deti sú našou budúcnosťou.     

Spolu s deťmi, ktoré sú už  jed-
nou nohou na prázdninách aj my 
starší  čakáme pekné, slnečné le-
to plné pohody. Všetci bez rozdie-
lu veríme, že leto bude naozaj le-
tom, bez klimatických šokov a že 
sa po ňom všetci oddýchnutí vrá-
time do našich Kozároviec.  

Keď už hovoríme o počasí,  
čaká nás jarmok a počas neho 
má slniečko na oblohe bez mra-
kov cenu zlata. Snáď tento rok to 
bude ako má byť. Stretneme sa 
všetci na jarmoku.

 M. Nemčeková
 šéfredaktorka

   

Tento rok, keď si obec pripomína 
940. výročie prvej písomnej zmienky, 
sme jarmok koncipovali ako skutoč-
ný jarmok s remeselníkmi, ľudovými 
výrobcami a samozrejme bohatou 
nádielkou folklóru. Oslovili sme maji-
teľov historických vozidiel i motocyk-
lov, sokoliarov, jazdeckú školu, takže 
atmosféru chceme aj týmto čo naj-
viac priblížiť starým jarmokom. Celé 
dianie budeme čo najviac koncentro-
vať v zhromažďovacej zóne námes-
tia a okolí domu kultúry. Pri DK čaka-
jú na deti aktivity i súťažno-zábavný 
program, kolotoče, skákacie hrady, 
ako po iné roky. Na trávniku pri poš-
te nájde svoje miesto jazdecká ško-
la s poníkmi a koňmi, na parkovisku 
sa návštevníci môžu pokochať pre-
hliadkou veteránov. 

Na hlavnej ploche od 10.00 hod.  
začne kultúrny program vystúpením 
našej dychovej hudby, budú nasle-
dovať deti z Vretienka, základnej a 
materskej školy. Krídlovka z Oroslá-
ňu vystúpi ako druhá dychová hudba 
a po nich bude na poludnie priestor 
patriť detskému divadielku. Popolud-
nie už bude výlučne v znamení fol-
klóru, ľudového spevu, večer zavŕši 
heligonkárka Vlasta Mudríková spo-
lu s Temperament cymbal orchestra. 
Na samý záver sa oplatí počkať, na-
koľko posledným bodom bude žre-
bovanie tradične bohatej tomboly.

Kto si chce užiť atmosféru jarmoku, 
vidieť ľudové remeslá, pekný program, 
ochutnať dobrý guláš, grilované špe-
ciality, či kozárovské vínko, nesmie v 
sobotu 27.6. v centre obce chýbať.

Program
10:00 – 10:30  

Dychová hudba KOZÁRENKA 
10:30 – 11:30 

vystúpenie detí zo ZŠ s MŠ  
folklórneho súboru VRETIENKO

11:30 - 12:00 
Dychová hudba Krídlovka Orosláň

12:00 – 13:00 
Divadielko Zábavka s predstavením 

Klauniáda – detské predstavenie
13:00 – 13:30  

Spevácky zbor Tebe spievam
13:30 – 14:00 

Ľudová hudba Javorinka
14:00 – 15:15 

Folklórna skupina Dolina, Máňa  
(cez prestávku Lipka Kozárovce) 

15:15 – 16:15 
Mrchane a Kesanka, Bánov

16:15 – 16:45 
Spevácka skupina Cerianka, Lovce

16:45 – 19:00 
Vlasta Mudríková a Temperament 

Cimbal Orchestra
19:00 – 20:00 

Tombola
Súčasťou tradície jarmoku sú aj 

prezentácie a predaj výrobkov ľu-
dových remeselníkov. O bohatý 
program pre deti sa v rámci „dňa 
detí“ postarajú dobrovoľníci, ktorí 
si pre deti pripravili rôzne súťaže so 
sladkými cenami. Počas celého jar-
moku Vás bude sprevádzať  mode-
rátor a jarmočná zábava bude obo-
hatená aj štedrou tombolou.

Kozárovský jarmok kultúry 
a ľudových remesiel

V centre našej obce sa 27. júna  
bude konať tradičný Kozárovský 
jarmok kultúry a ľudových remesiel, 
na ktorý Vás srdečne pozývame. 
Veríme, že nás poctíte svojou náv-
števou a spolu s nami budete  ra-
dostne prežívať jarmočnú atmo-
sféru, ktorá sa začne o 10.00 hod. 
Sprevádzaná bude bohatým kultúr-

nym programom.. A ako na jarmo-
koch býva zvykom, tak aj tento náš 
bude obohatený občerstvením, tra-
dičnými jedlami a špecialitami. Ne-
bude chýbať súťaž vo varení gulá-
šu, svoje ukážky predvedú sokolia-
ri a čaká nás aj prehliadka historic-
kých vozidiel. Deti si budú môcť vy-
brať z veľkého množstva atrakcií.

Foto: M. Nemčeková



  


 


 Pekný program pre najmenších si pripravili deti z materskej školy.

Obce a mestá Slovenska  si 
v tomto roku pripomínajú  70. výro-
čie oslobodenia. Aj v našej obci sa 
uskutočnilo niekoľko podujatí, na 
ktorých sme si pripomenuli  vojno-
vé udalosti a hrôzy, ktoré priniesla 
2. svetová vojna na územie vtedaj-
ších Kozároviec a okolia.

V nedeľu, 29. marca 2015 po-
poludní sme sa pri tejto príležitosti  
zišli pri pamätníku  na námestí. Sta-
rosta obce Ing. Jozef Majer a po-
slanci obecného zastupiteľstva po-
ložili k pamätníku veniec ako sym-

bol vďaky a súčasne spomienky na 
našich spoluobčanov, ktorí  počas  
2. svetovej vojny zahynuli. Tragické 
udalosti vojnových čias, ktoré po-
znamenali osudy obyvateľov, pripo-
menul vo svojom príhovore staros-
ta a zároveň vyjadril vrúcne želanie, 
aby sa vojnové útrapy už nikdy ne-
zopakovali.

Súčasťou slávnosti bolo i vy-
stúpenie speváckeho zboru TEBE 
SPIEVAM a dychovej hudby Kozá-
renka.                                                   

 M. Nemčeková, snímka autorka

Na počesť 70. výročia 
oslobodenia Kozároviec 

Každá oficiálna slávnosť, ktorá sa
koná v obradnej sieni nášho obec-
ného úradu má svoj  protokol. Ten 
sa však ani s najväčším vypätím síl 
nedá dodržať pri slávnosti privítania 
najmenších  detí za občanov Kozá-
roviec. Sú to proste živé striebra. 
Bolo tomu tak aj 24. apríla 2015,  
keď sa obradná sieň zaplnila do po-
sledného miesta a naši najmenší 
občania s rodičmi sledovali vystú-
penie  detí z materskej školy, prího-
vor pána starostu a prednesy básní 
určených na túto príležitosť. Džavo-
tali, pýtali si jesť, chceli loziť po ko-
berci alebo jednoducho ísť domov... 
Rodičia sa, s nimi v náručí, podpi-

sovali do pamätnej knihy, prebera-
li z rúk starostu vecné dary a napo-
kon si všetci štrngali šampanským 
(to mnohých zaujalo a chceli tiež). 
Napriek všetkému to bola najkrajšia 
slávnosť tohto roka.

A ktorí sú to tí naši najmenší ob-
čania? Bianka Balážiková, Paulína 
Belanová, Jakub Ďurovič, Tamara 
Ivanovová, Bystrík Ižold, Štefan Ka-
bát, Katarína Káčerová,Lilly Morav-
číková, Matej Nehéz, Denisa Vik-
tória Slušná, Michal Šimeg, Tobias 
Šusták, Adam Trebula, Kristína Uh-
náková, Viktor Vozár, Viktória  Vreš-
tiaková a Sebastian Závalec.

M. Nemčeková, snímky autorka

Najkrajšia slávnosť roka



 


 


Obecné 
zastupiteľstvo

Začiatkom mája sa uskutočni-
lo oficiálne stretnutie jubilanta pá-
na Jána Krajčiho so starostom ob-
ce Ing. Jozefom Majerom, s pred-
sedom Jednoty dôchodcov Fran-
tiškom Ďurovičom a s členmi miest-
nych folklórnych súborov. Toto stret-
nutie sa konalo pri príležitosti jubi-
lantových krásnych 90-tych narode-
nín. Vzhľadom na jeho vek a zdra-
votný stav sme sa stretli u jubilanta 
doma, kde sa odohrala ofi- 
ciálna časť spojená s gratu-
láciami a aj posedenie pri pri-
pravenom pohostení. Všetci 
zúčastnení v gratuláciách 
popriali oslávencovi najmä 
veľa zdravia do ďalšieho ži-
vota a vyslovili prianie znovu 
sa stretnúť pri podobnej uda-
losti. Počas neoficiálnej časti
stretnutia Janko Krajči poďa-
koval prítomným za krásne 
priania a spomínal na pek-
né chvíle, ktoré prežil v rod-
ných Kozárovciach a na sú-
bory, v ktorých účinkoval ce-
lý život, či už to bola dycho-

vá hudba, Jazz Imricha Kotoru 
alebo spevácka skupina. Spo-
mínali sa kamaráti, s ktorými 
Janko hrával, miesta, kde hrá-
val a ktoré mu utkveli v pamä-
ti. Konečné poďakovanie gratu-
lantov za pripravené pohoste-
nie bolo len skromným vyslove-
ním vďaky za príjemne stráve-
né chvíle.  

M. Kopál, snímky autor     

Povedali si áno

Opustili nás

Narodili sa

Spoločenská rubrika

Iveta Vincencová 
a Ľuboš Majerský

Jarmila Švolíková 
a Juraj Zoček

Marco Kúkel 
syn Terézie a Mareka

Damián Tomus
syn Moniky a Tichomíra

Tomáš Jókay
syn Martiny a Júliusa

Kristián Korčok
syn Klaudii a Róberta

Dominik Miklóš
syn Andrey

Jakub Kováč 
syn Martiny a Miroslava 

Helena Nemčeková  
vo veku 78 rokov

Karol Rafael               
vo veku 58 rokov

Emil Malík                   
vo veku 86 rokov

 Pavol Šíma                 
vo veku 73 rokov

Angela Sedliaková    
vo veku 75 rokov

Helena Mrázová        
vo veku 91 rokov

Stretnutie s jubilantom Jánom Krajčim 

Uznesením 2. neplánované-
ho  obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo 5. júna 2015,  
bola schválená zmena termínu 
konania 3. riadneho obecného 
zastupiteľstva  z 29. júna na 2. 
júla 2015. Občania majú mož-
nosť sa na  zasadnutí  obec-
ného zastupiteľstva zúčastniť 
a zapojiť sa do časti diskusia. 
Presný čas konania obecného 
zastupiteľstva bude oznámený 
obecným rozhlasom.        

Veľkým dňom v živote detí, ale 
aj ich najbližšej rodiny sa ten-
to rok stal 31. máj 2015, kedy sa 
v našom chráme Sv. Filipa a Ja-
kuba konala slávnosť 1. svätého 
prijímania. Deti, ktoré pristúpili 
k prvému svätému prijímaniu  sa 
po slávnostnom obrade  fotogra-

fovali, aby si uchovali spomienku 
na túto významnú udalosť.

Na snímke horný rad sprava: 
Sestra Tarzícia, Adam Mihál, Lu-
káš Havran, Oliver Lackovič, Vdp. 
farár Patrik Adam, Samuel Koto-
ra, Tomáš Fabian, Samuel Frick, 
triedne pani učiteľky Mária Hlavo-

vá a Katarína Dudeková
Dolný rad sprava: Lívia Vo-

zárová, Veronika Lisá, Barbora 
Švolíková, Roman Haraba, Vik-
tória Švoliková, Kamila Benčato-
vá, Lukáš Hlava, Ľudmila Krišto-
fová, Monika Valkovičová, Alžbe-
ta Beniaková.

Pristúpili k 1. svätému prijímaniu
24. júl 2015 -  Papier                                              
29. júl 2015 -  Plasty    

24. august 2015 -  Papier                                     
28. august 2015 -  Plasty    

25. september 2015 -  Papier                           
30. september 2015  - Plasty                           

Harmonogram 
separovaného zberu

Obec Kozárovce oznamuje všetkým majiteľom vstupeniek na koncert Já-
na Ambróza a Ľudovej hudby Borievka, že z dôvodu ochorenia speváka sa 
vystúpenie prekladá na sobotu 19. septembra 2015 o 19.00 hod. Vstupen-
ky  zostávajú v platnosti. Komu termín nevyhovuje, môže zakúpené vstu-
penky do 31. augusta 2015 vrátiť na Obecnom úrade v Kozárovciach.

Preložený koncert Jána Ambróza 



  


 
Spoza školskej brány

Obecné zastupiteľstvo

Úvodník

V dňoch od 9.6. – 11.6. 2015 sme 
sa my, žiaci ôsmej a deviatej triedy 
ZŠ s MŠ Kozárovce, zúčastnili za-
ujímavej exkurzie v Štrasburgu, vo 
Francúzsku.

Mali sme možnosť vidieť Európ-
sky parlament, rokovanie v parla-
mente s vystúpením pána poslan-
ca Eduarda Ku-
kana  a historic-
kú časť mesta 
Štrasburg. Uby-
tovaní sme bo-
li v nemeckom 
meste Buhli, do 
ktorého nás pri-
šiel navštíviť eu-
roposlanec pán 
Ivan Štefanec. 
Zahrali sme si 
s ním florbal
a na besede 
sme sa dozve-
deli nové infor-
mácie o parla-
mente  a aj o jeho práci v ňom. Na 
druhý deň sme absolvovali výlet lo-
ďou okolo Štrasburgu. Videli sme 
veľa historických budov a zdokona-
lili sme sa v cudzej reči. Po plavbe 
loďou sme spoločne odišli k najväč-
šej  katedrále v Štrasburgu - Notre 
Dame, kde sme mali rozchod a mož-
nosť zakúpiť si pre najbližších suve-
níry. Po celý čas nás sprevádzala 
asistentka pána poslanca Ivana Šte-
fanca Zuzka Kršiaková. Za tento ne-
zabudnuteľný výlet a zážitky  vďačí-
me predovšetkým pánovi poslanco-
vi Ivanovi Štefancovi a aj našim pe-
dagógom, ktorí túto exkurziu s nami 
absolvovali.

Pocity a zážitky žiakov ôsmeho 
ročníka:

- Štrasburg bol neskutočne nád-
herný, páčili sa mi historické bu-
dovy, plavba loďou, prehliadka EP. 
Veľmi mi chutili francúzske jedlá 
a aj to, že sa každý snažil dohovo-
riť angličtinou.

- V Štrasburgu bo-
lo úžasne, zaujímavá bo-
la prehliadka mesta i plav-
ba loďou. Ubytovanie bo-
lo super. A veľmi sa mi pá-
čilo, že nám to spojilo ko-
lektív. Ďakujeme všetkým 
a za všetko.

- V Štrasburgu sa mi 
veľmi páčilo. EP bol nao-
zaj nádherný. Asi najviac 
ma zaujala doprava na bi-
cykloch.

- Máme za sebou ne-
zabudnuteľnú skúsenosť. 
Mesto je krásne, mosty pl-
né kvetov. V EP ma fasci-

Neprekonateľný Štrasburg

novali kvety, ktoré rástli od prízemia 
po strop.

- Bol to najkrajší výlet zo všetkých, 
ktoré som už absolvoval. Veľmi sa 
mi páčilo ako pán europoslanec re-
agoval a bol na nás milý. Síce cesta 
autobusom bola namáhavá, ale bol 

to super zážitok, na ktorý nikdy ne-
zabudnem.

Veľké ďakujem patrí i pánovi sta-
rostovi, pretože nebyť jeho rozhod-
nutia, naše deti by sa na takýto vý-
let nikdy nedostali.

Žiaci ôsmeho ročníka

A je to tu! Záver školského 
roka 2014/2015. Koniec ďalšej 
etapy v živote našich žiakov, ich 
rodičov, pedagógov, všetkých, 
ktorí sa podieľali na tom, aby 
prebehol čo najlepšie a najefek-
tívnejšie. Aby sme si v jeho zá-
vere mohli povedať, že sa vyda-
ril. Dovolím si napísať, že kaž-
dý doň vložil toľko, koľko vlá-
dal. Jedným sa darilo viac, iným 
menej. Pekné dni, ktorých bolo 
podstatne viac sa striedali s tý-
mi menej úspešnými, kedy sme 
možno museli siahnuť až na dno 
svojich síl. Zvládli sme však aj 
tie. Spoločnými silami a vzájom-
nou pomocou. Bez nej by to to-
tiž nešlo. 

Naša školská rodina sa teší 
na leto. Na zaslúžený oddych po 
práci. Na regeneráciu síl. Určite 
ubehne ako voda, rovnako ako 
po iné roky. Všetci si želáme, 
aby sme sa v septembri stretli 
plní elánu a chuti do ďalšej prá-
ce. Pekné prázdniny! 

 Mgr. Lucia Tulová

Pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. sve-
tovej vojny sme pre našich žiakov usporiada-
li besedu s pamätníkom pánom Ing. Jozefom 
Vajdom, docentom Mgr. Petrom Ivaničom, 
PhD. a pani Júliou Hlavovou, ktorá vojnu za-
žila ako dieťa. Besedy sa zúčastnili najstar-
ší žiaci ZŠ s MŠ Kozárovce, ktorí vďaka spo-
mienkam našich vojnových pamätníkov ma-
li možnosť počuť, čo sa skutočne odohráva-

Spomienky na vojnové Kozárovce

lo v našej obci. Docent Pe-
ter Ivanič pripravil prezen-
táciu s dokumentmi a fotka-
mi, ktoré približovali udalos-
ti a priebeh bojov II. svetovej 
vojny v Kozárovciach. Ďaku-
jeme všetkým prítomným za 
priblíženie udalostí a krutostí 
vojny, pre nás všetkých to bol 
silný zážitok.

Mgr. I. Švoliková, PhD. 
Ing. Z. Poláčiková, PhD.

Foto: M. Nemčeková



 


 
 Spoza školskej brány

klesanie. Bolo to super. Predbieha-
li a uháňali dolu kopcom. Raz-dva 
sme boli dolu v dedine Nemčiňany. 
Počkali sme sa a pokračovali ďalej. 

Nasledovalo stúpanie, klesanie, 
rovinka a zase stúpanie, klesanie, 
rovinka až sme tam konečne prišli. 
Bicykle sme si nechali u bývalého 
pána dekana Kozároviec, pána Ber-
tu. Najedli sme sa tam, zahrali so 

Prvé teplé dni sme využili na pa-
rádnu celoškolskú cyklistickú exkur-
ziu do Mlynian. Všetci sme sa tešili 
a nevedeli dočkať tohto dňa. Ráno 
stepovalo pred vchodom  plno žia-
kov, ktorí netrpezlivo čakali na prí-
chod pani učiteľky, ktorá doniesla 
krabicu plnú krikľavo žltých viest. 
Každému dala po jednej veste, po-
tom sme si nasadili prilby, zoradili sa 

a vydali na dlhú a náročnú kopcovitú 
cestu. 

Pri družstve sa začalo naše prvé 
dlhé stúpanie. Toto som ešte zvládla, 
no neskôr som už bola na pokraji 
svojich síl. Ešteže sme mali men-
šiu prestávku pred Nemčinianskou 
horou. Tam sme sa napili, podakto-
rí zo seba zhodili vrstvu oblečenia. 
Po prestávke nás čakalo nečakané 

Cyklistická exkurzia do Arboréta Mlyňany

Belisová Monika: Gymnázium A. Vrábla, 
Mierová 5, Levice

Benčat Adam: Stredná priemyselná škola 
(strojárstvo), Františka Hečku 25, Levice

Bene Kristán: Stredná odborná škola (gra-
fik digit. médií), SNP 2, Zlaté Moravce

Hasprová Sabína: Gymnázium A. Vrábla, 
Mierová 5, Levice

Hudecová Tímea: Obchodná akadémia, 
Kálmána Kittenberga 2, Levice

Chlpík Oliver: SPŠ stavebná a geodetická 
(staviteľstvo), Drieňová 35, Bratislava

Jakubíková Radoslava: Stredná odborná 
škola (predavač), Sv. Michala 36, Levice

Kabátová Frederika: Gymnázium A. Vráb-
la, Mierová 5, Levice

Konta David: Stredná odborná škola (gra-
fik digit. médií), SNP 2, Zlaté Moravce

Mihál Denis: Stredná odborná škola (me-
chanik elektrotech.), SNP 2, Zlaté Moravce

Száraz Matúš: SOŠ lesnícka (lesn.-lesníc-
ka prevádzka), Akademická 16, Banská Štiav-
nica

Šabová Lenka: Gymnázium A. Vrábla, 
Mierová 5, Levice

Švolíková Bibiána: Stredná odborná škola 
(podnik. pre rozv. vid.), SNP 2, Zlaté Moravce

Tvrdoň Marek: SOŠ technická (mechanik-
-mechatronik), 1. mája 22, Zlaté Moravce

Uhnáková Miroslava: SOŠ obchodu a slu-
žieb /pracovník marketingu/, SNP 5, Zl. Mo-
ravce

Vitkovičová Martina: Gymnázium A. Vráb-
la, Mierová 5, Levice

Záhorská Simona: Stredná odborná škola 
(grafik digit. médií), SNP 2, Zlaté Moravce

V roku 2006 sa 
otvorila brána ško-
ly a my sme tam stá-
li ustráchaní, v ru-
kách tisli dlane rodi-
čov. Školský rok nás 
vítal a pozýval na de-
väťročnú prechádz-
ku, prvú etapu všet-
kého.  Teraz tam bu-
deme stáť zasa, no 
už nie ustráchaní a pl-
ní prekvapenia.  Tieto 
pocity vystriedal smú-
tok, zvedavosť, čo bu-
de ďalej. 

Deväť rokov ubeh-
lo rýchlo, prechádzka 
končí a prichádza ďal-
šia, nie až taká jedno-
duchá ako prvá. Stojíme na križovatke pred ces-
tami a s otázkami. Čím chcem byť? Kam chcem 
ísť? Položili sme si ich asi všetci. Odpoveď nie je 
ľahká,  no myslím, že každý sa rozhodol správne 
a vydal sa tým smerom, akým to uznal za vhod-
né. Podaktorí ostanú doma, v Kozárovciach 
a okolí, niektorí opustia domovy a svoju izbu vy-
menia za internátnu.

Ako budem spomínať na našu triedu? S úsme-
vom. Čo sa v nej udialo, stálo niekedy vážne za 
to! Kopa srandy, hlášky, z ktorých všetci do ko-
lien padali. Výhovorky? Z tých by bol bestseller 
a lámal by rekordy v predajnosti. Nedá mi nespo-
menúť našich učiteľov. Ich pohľady pri našich od-
povediach boli veľavravné. Niekedy sa dokonca  
za hlavy chytali. Patrí im však naša vďaka za to, 
ako nás pripravili, čo všetko nám zo seba odo-
vzdali. Bez nich by sme to len ťažko zvládli. 

Pri obzretí späť sa asi každému tisnú slzy do 
očí. Budú mi chýbať hlavne spolužiaci.  Boli sme 
spolu deväť rokov, prirástli mi k srdcu. Mám ich 
rád a budem sa snažiť využiť každú chvíľku, aby 
som ich mohol znova vidieť. Ďakujem za tých 
úžasných deväť rokov!

Oliver Chlpík, 9. ročník

 Umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredných školách 
v školskom roku 2014/2015

psíkom Denym a išli sme do Arbo-
réta. 

My sme si zatiaľ kúpili lístky, na-
pili a keď prišli rozbehli sme sa pri 
sochu nejakého biológa ( už si ne-
pamätám jeho meno). Pofotili sme 
sa rozdelili do skupín a obdivovali 
sme krásy prírody. Chodili sme po 
rôznych chodníkoch a lesných ces-
tičkách.

Keď sme prišli k jazierku spolu 
s Lenkou a Sabinkou sme objavili 
lavičku schovanú medzi stromami . 
Toto miesto som si zamilovala. Bolo 
tam ticho, pokoj, počúvala som šte-
bot vtáčikov a vnímala vôňu prírody. 

Onedlho pani učiteľka zakričala, 
že ideme domov. Pred vchodom 
sme sa všetci stretli a išli sme sa 
ešte najesť do bufetu .Skoro všetci 
sme si kúpili nanuk alebo hranolky. 

Po jedle sme si zobrali bicykle 
a čakala nás dlhá a veľmi náročná 
cesta domov. Unavení a úplne uťa-
haní sme sa vrátili všetci šťastlivo 
pred školu , kde sme odovzdali ves-
ty a rozpŕchli sa domov.

Frederika Kabátová 
9. ročník

Našich deväť rokov

Foto: Dominika Bedejová
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Žiaci tretieho, štvrtého ročníka 
a špeciálnych tried sa 3. júna zú-
častnili exkurzie vynovenej hvezdár-
ne v Žiari nad Hronom, kde sa podo-
zvedali rôzne zaujímavosti o našom 
vesmíre, slnečnej sústave a jej čas-
tiach formou zaujímavých prezentá-
cií a výkladov. 

V programe mali i návštevu do-

Hvezdáreň a dopravné ihrisko

 Rada by som vám predstavi-
la najlepšiu jazdeckú školu v okolí. 
Táto škola funguje už 7 rokov, pri-
čom si získala dôveru viacerých ľu-
dí, ktorí pravidelne navštevujú jej 
priestory. Pri vstupe vás privíta se-
dem stajní so sedlovňou. Sedlov-
ňa je miesto, kde sa ukladajú se-
dlá, uzdečky, pomôcky na jazdenie 
a my ju považujeme aj za miesto 
oddychu. Priestory veľkého dvora 
vypĺňajú dva hravé psy, Diva a Tin-
ty. Čierna doga k nám pribudla za-
čiatkom minulého roka a k ľuďom 
sa správa zhovievavo.  Čo sa týka 
koní, nájdeme tu všelijaké,  rôzne-
ho druhu, vysoké aj nízke, plemien 
ST, Športový pony, Ruský klusák, 
klasický pony a Arabský plnokrvník. 
Spolu s kamoškami a pani tréner-

kou obsadáme kone, učíme ich jaz-
diť.  Je to drina ale aj zábava záro-
veň. Na zadnej strane dvora sa na-
chádza rozľahlý výbeh, kde umiest-
ňujeme kone počas voľna alebo po 
pracovnom vyťažení.

Do jazdeckého klubu je prihláse-
ných približne 30 detí. Trénerka, pa-
ni Lucia Barutíková, sa koňom ve-
nuje už dlhé roky, deti prihlásené do 
krúžku boli vždy v dobrých rukách 
(prebieha 2 krát do týždňa).Mladé 

milovníčky a milovníci koní sú roz-
delení do skupín podľa pokročilos-
ti. Začiatočníci sa učia chodiť oko-
lo koní, starať sa o ne a učia sa zá-
klady jazdenia na jazdiarni, vzdiale-
nej pár metrov od klubu. V pokroči-
lej skupine sú pripravované na vyš-
šie stupne jazdenia a na rôzne sú-
ťaže možnosťou výhier. Do bežné-
ho tréningu je zahrnuté aj skákanie 
cez prekážky. Prídu si tu na svoje 
aj ľudia, ktorí si chcú občas vo voľ-
nom čase zajazdiť a prevetrať hla-
vu. Okolitá príroda ponúka prekrás-
ne terény, v ktorých sú kone pokoj-
né a bezkonfliktné. Najkrajšie sú vy-
chádzky na Hron alebo okolo Kozá-
roviec s priestrannými poliami a ro-
mantickými zátišiami.

Moje najlepšie kamarátky a ja 

chodíme jazdiť za výpomoc na ko-
ňoch a každodennú starostlivosť o 
ne a hlavné je, že nás to baví. Mož-
nosť vidieť nás máte aj na rôznych 
akciách a jarmokoch v Levickom a 
Zlatomoraveckom okrese. Pokiaľ 
by ste chceli, môžete prihlásiť svoje 
deti na tieto skvelé aktivity namiesto 
sedenia za počítačmi, aby vystrie-
dali nudu s novou konskou vášňou.

Sabína Hasprová, 9. ročník
Foto: Lucia Barutíková, JK Koník

Predstavenie JK Koník 
v Kozárovciach

V termíne od 19.04.2015 do 
24.04.2015 sme boli so žiakmi pr-
vého až štvrtého ročníka v škole 
v prírode. Tentokrát sme pre nich 
vybrali nádhernú destináciu v obja-
tí Štiavnických hôr. 

Ubytovanie sme mali priamo pod 
Sitnom pri Počúvadle v Penzióne 
pod Sitnom. Skvelá strava a výbor-
ný personál iba umocňovali fantas-
tické zážitky, ktoré deti denne zaží-
vali pri rôznych aktivitách pripravo-
vaných pani učiteľkami. Popri na-
dobúdaní vedomostí si mohli vy-
skúšať  prácu na hrnčiarskom kru-
hu, svoju zručnosť a fantáziu zužit-
kovali v tvorivých dielňach v Ter-
raPermonii, nechýbali ani hry pl-
nej zábavy, postrehu, tanca, spe-

Škola v prírode
vu a kúpania. Ale najčarovnejšia 
bola predsa len príroda. Tú sme 
spoznávali prostredníctvom hra-
vých turistických vychádzok a vý-
stupu na Sitno. Podzemné bohat-
stvo nám odhalilo Banské múzeum 
v Banskej Štiavnici, kde sme sa cí-
tili ako ozajstní baníci. Naši kama-
ráti zo Štiavnických Baní nám pred-
viedli parádne „divadlo“ – prácu 
s dravými vtákmi, ktorú majú žia-
ci miestnej základnej školy zarade-
nú medzi vyučovacími predmetmi. 
Spoznávanie krás Slovenska sme 
ukončili návštevou kaštieľa vo Svä-
tom Antone. Doplnili sme tak našu 
zbierku zážitkov o mnohé vzácne 
druhy rastlína živočíchov .

Mgr. Katarína Dudeková

pravného ihriska. Tu, po podrobnom 
výklade a zaujímavej prezentácii, si 
mohli žiaci vyskúšať svoje jazdecké 
schopnosti na bicykloch a kolobež-
kách v simulovaných dopravných 
situáciách. Dopravné zážitky boli 
umocnené presunom vlakovým spo-
jom, kde panovala veselá nálada.

  Mgr. Katarína Dudeková
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 Deti I. oddelenia ŠKD v Kozárov-
ciach dňa 5. 6. 2015 navštívili Hasič-
ský a záchranný zbor v Leviciach. 
Úlohy sprievodcu po hasičskej stani-
ci sa zhostil Mgr. Tomáš Vöröš.

Deťom pútavo porozoprával a vy-
svetlil aká je náplň práce hasiča, že 
hasiči nielen hasia oheň, ale pomá-
hajú aj pri dopravných nehodách či 
živelných pohromách. Oboznámil 
ich s telefónnym číslom, na ktoré 
majú v prípade požiaru zavolať a čo 
všetko musia do telefónu povedať, 
aby sa hasiči na určené miesto, čo 
najrýchlejšie dostali. Ukázal im dô-
ležité súčasti hasičskej výbavy, vy-
svetlil, ktoré hasičské auto využíva-

Návšteva u hasičov
jú pri konkrétnom zásahu. Veľkým 
zážitkom pre deti bolo, že si mohli 
v jednom z hasičských áut aj po-
sedieť. Avšak azda najväčším zá-
žitkom pre deti bol ozajstný výjazd, 
kde deti mohli v reálnej situácii vi-
dieť ako rýchlo sa musia hasiči na 
výjazd pripraviť, obliecť a odísť na 
miesto zásahu. 

Hasičskému záchrannému zboru 
v Leviciach ĎAKUJEME za príjem-
ne strávené popoludnie, ktoré bolo 
pre deti veľmi poučné a z ktorého si 
odniesli mnoho pekných spomienok 
a zážitkov. 

Bc. Daniela Együdová, DiS.
  Mgr. Beáta Sedláková 

Strašne pršalo, my sme sedeli 
vo vlaku a predstavovali si, ako asi 
tak môže vyzerať predstavenie s 
názvom ,,Svet podľa Urbana.“  Ten 
sa mal odohrávať na doskách Di-
vadla Jozefa Gregora Tajovského 
vo Zvolene. Na naše prekvapenie 
sme neprišli do obrovskej sály, ale 
do malej miestnosti veľkosťou po-
dobnej našej triede.  Cítili sme sa 
tam útulne. Keď sme si posadali, 
herci už boli na svojich miestach. 
Začalo sa predstavenie, ktoré bo-
lo sprevádzané mnohými známy-

Piataci v múzeu

Svet podľa Urbana
mi piesňami, ako napríklad Voda, 
čo ma drží nad vodou, Vráť trochu 
lásky medzi nás, Kráľovná Mária.  
Typické pre toto predstavenie bo-
lo aj časté striedanie scén. V pred-
stavení celkovo hrali 4 herci – tra-
ja muži a žena, ktorá predstavo-
vala mladú, nádejnú spisovateľku 
spoznávajúcu život Jozefa Urba-
na. Aj cestou späť stále pršalo, ale 
to nám neprekazilo radosť z pred-
stavenia. 

    Martina Vitkovičová
9. ročník

McDonald ś Cup 2015
Najmenší  futbalisti základných 

škôl si zmerali svoje sily vo finá-
le MO najmladších žiakov v malom 
futbale pod názvom McDonald´s 
Cup 2015.Tento turnaj je najväčší 
futbalový turnaj pre žiakov 1. stup-
ňa základných škôl. Tento rok je to 
už 17. ročník. Do turnaja nastupujú 
dievčatá a chlapci (ročníky narode-
nia od 1.9.2004 a mladší ) z celého 
Slovenska. Patrónom turnaja je slo-
venský reprezentant Marek Ham-
šík, hráč SSC Neapol.

Vyhlasovateľ: Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR.

Spoluvyhlasovateľ a organizátor: 
Slovenský futbalový zväz

me bolo vidieť, že medzi najmenší-
mi futbalistami rastie mnoho futba-
lových nádejí  a talentov. Nakoniec 
sa z celkového prvenstva tešila Zá-
kladná škola s materskou školou,-
Kozárovce 927, ktorá si vybojovala 
aj miestenku v krajskom kole, ktoré 
sa uskutoční v Nitre. 

Výsledky našej školy:
Katolícka spoj. škola Levice – 

ZŠ s MŠ Kozárovce 1:5, góly: Ko-
váčik – Demian 2, Fabian, Krištof, 
vlastný

ZŠ A. Kmeťa Levice - ZŠ s MŠ 
Kozárovce 2:4, góly: Lovecký, Kišš 
– Fabian 2, Demian, Horváth

Na hodinách Dejepisu sa žiaci pia-
teho ročníka začali oboznamovať 
s históriou nielen svojej krajiny alebo 
okolia, ale aj s históriou ľudstva ako 
takého. Stroj času, ktorý by ich pre-
niesol do minulosti a ukázal im, ako 
žili ľudia pred nimi, ešte nikto nezo-
strojil. Sú však iné možnosti, ako sa 
s históriu stretnúť, ako nahliadnuť do 
toho, čo bolo.  Návšteva Tekovského  
múzea v Leviciach deti oboznámila 
s nástrojmi, prostredníctvom ktorých 
mohli o minulosti svojho regiónu ve-
ľa zistiť aj bez spomínaného zázrač-
ného dopravného prostriedku. Pre-
hliadli si stálu expozíciu tohto mú-
zea, ktorá pozostávala z predmetov 
a nástrojov vyrobených a nájdených 

v najstaršej dobe – praveku. Pokra-
čovali cestou staroveku cez stredo-
vek, mali možnosť si prehliadnuť, čo 
všetko obohacovalo život ľudí v tých-
to obdobiach, aké predmety ich zdo-
bili, ako sa obliekali, kde bývali, aké 
zbrane používali. Neobišli ani novo-
vek či modernú dobu – prezreli si aj 
výstavu fotografií známeho fotogra-
fa Bielika, ktorému sa pomocou fo-
tografie podarilo zachytiť smutnej-
šie obdobie našich národných dejín 
– august 1968. Žiaci boli zvedaví, 
neustále sa pýtali, a teda exkurzia 
do múzea naplnila svoj účel. Pripo-
mínať im ju budú aj suveníry, ktoré 
si so sebou odniesli. 

 Mgr. L. Tulová

Finálový turnaj sa uskutočnil 
23.4.2015 na Základnej škole An-
dreja Kmeťa v Leviciach.  Celkovo 
sa do súťaže prihlásilo  20 základ-
ných škôl z okresu Levice. V zá-
kladných kolách sa postupne do 
finálového  turnaja Majstrovstiev 
okresu prebojovali 4 školy: Základ-
ná škola Andreja Kmeťa Levice, Zá-
kladná škola, Ul. Sv. Michala Le-
vice, Základná škola s materskou 
školou, Kozárovce  927, Katolícka 
spojená škola Sv. Vincenta de Pa-
ul Levice. 

Krásny slnečný deň pripravil 
všetkým účastníkom plnohodnot-
ný športový zážitok. V každom tí-

ZŠ s MŠ Kozárovce - ZŠ Sv. Mi-
chala Levice 8:1, góly: Demian 3, 
Lackovič 2, Svorad, Fabian, Krištof 
– Hangai

Konečné poradie:
1.ZŠ s MŠ Kozárovce 9b skóre 

17:4
2. Katolícka spoj. škola Levice 
3. ZŠ Sv. Michala Levice
4. ZŠ A. Kmeťa Levice
Najlepší strelec turnaja: Gabriel 

Demian – ZŠ s MŠ Kozárovce
Najlepší brankár: Peter Kováčik - 

Katolícka spoj. škola Levice
Najlepší hráč: Adam Szabo - ZŠ 

A. Kmeťa Levice
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Majstrovstvá okresu 
Dôvera Cup – žiaci 

narodení 2002 a mladší

Náš dlho očakávaný turnaj konečne nadišiel. 
Celé to  vypuklo približne o 5:00 ráno, keď sme 
už boli na ceste za úspechom. Všetky ospalé, no 
zároveň s úsmevom na perách sme prežívali ces-
tu do Leobenu. Bola naozaj náročná. Asi v polo-
vici cesty sme vyzdvihli naše súperky, to sme sa 
už pomaly psychicky pripravovali. O 10:30 sme 
konečne dorazili do nášho cieľa. Vstúpili sme do 
veľkej haly a smerovali ku šatniam. Zložili sme 
tašky, nahodili na seba bledomodré dresy a tur-
naj mohol začať.

Náš prvý zápas, to  sme sa vlastne ešte za-
hrievali a aj po dobrom výkone sme nakoniec sú-
perovi podľahli. Po tomto zápase nasledoval sú-
boj s domácimi hráčkami.  Veru, nedarovali sme 
im ani groš. Bol to súboj až do samého konca a 
od toho sa odvíjal aj konečný výsledok 1:1. Od-
vtedy sme už ťahali víťaznú šnúru 3 zápasov, no 
najmä prvé 2 sme si museli poriadne vydrieť. Po-
sledný zápas sme si naplno užili a súpera nešet-
rili. Darovali sme im osmičku.

Vicemajsterky Rakúska vo florbale

Dňa 27.5.2015 sme sa zúčastnili atletickej sú-
ťaže, ktorú organizovala ZŠ Šahy. Po príhovo-
roch hostí a krátkom programe začali naši žiaci 
súťažiť v nasledovných disciplínach, v ktorých sa 
nám darilo veľmi dobre, ale aj niektoré výsledky 
neboli podľa našich očakávaní. Ale aj tak ďakuje-
me všetkým za reprezentáciu školy.

Výsledky našich žiakov a žiačok 
Vyzdvihnúť musíme hlavne 1. miesto vo vrhu 

guľou, ktoré získal Matúš Száraz žiak 9. ročníka.
Postúpil na krajské majstrovstvá a tu obsadil 

pekné 4. miesto.
Ostatné umiestnenia :

2. miesto – beh na 60 m – Monika Belisová
2. miesto – beh 300 m     - Monika Belisová
4. miesto – skok do výšky – Sabína Hasprová
8. miesto – beh 800 m    - Lenka Šabová
12. miesto – beh 60 m     - Frederika Kabátová
12. miesto – hod kriketkou – Matúš Száraz

Okresné kolo v Atletike chlapcov a dievčat
16. miesto – beh 1000 m – Juraj Šabo
17. miesto – skok do diaľky – Sabína Hasprová
17. miesto . skok do výšky  - Kristián Bene
25. miesto – vrh guľou   - Simona Záhorská
28. miesto – beh 60 m  - Adam Benčat
28. miesto – beh 1000 m  - Stanislav Kabát
30 . miesto – beh 60 m – Marek Belis
33. miesto – hod kriketkou – Simona Záhorská

Štafety  -   4x 60 m 
4. miesto  - dievčatá – Kabátová, Šabová, Beli-
sová, Hasprová
13. miesto – chlapci – Chlpík, Bene, Šabo, Belis

Približne z 26 škôl, ktoré sa zúčastnili OK v at-
letike sa naši chlapci a aj dievčatá s umiestnili na 
9. mieste v hodnotení družstiev.

Ešte raz všetkým veľká vďaka !!! 
Mgr. Jozef Majer

Kozárovské florbalistky
II. vicemajsterky Rakúska do 17 rokov

Naše futbalové nádeje postúpili z obvod-
ného kola na Majstrovstvá okresu,

ktoré sme absolvovali na štadióne TJ Le-
vice.

Družstvá boli rozlosované do dvoch sku-
pín, kde naši žiaci hrali v skupine nasledov-
ne:

Kozárovce – Tekovské Lužany  4:4, góly 
– G. Demian 3 + 1 vlastný

Kozárovce – I. ZŠ Levice  5:3, góly –  G. 
Demian 2, S. Laurinc 1, T. Fabian1

Kozárovce -  Šahy 7:2, góly –  S. Laurinc 
4, G. Demian 2, T. Fabian1

Poradie v našej skupine:
1. ZŠ s MŠ Kozárovce
2. I. ZŠ Levice
3. ZŠ Tekovské Lužany
4. ZŠ Šahy
Z prvého miesta v skupine sme postúpili 

do finále, kde sme sa stretli s futbalovou II.
ZŠ Levice.

Kozárovce  -  II. ZŠ Levice 3:10,  góly – G. 
Demian 2, S. Laurinc 1

Nakoniec sme obsadili pekné 2. miesto  na 
Majstrovstvách okresu Dôvera Cup.

Reprezentovali nás: G. Demian, Ľ. Mihál, 
T. Fabian, S. Laurinc, J. Benčať, N. Mareček, 
A. Kacian, P. Balogh, S. Balogh, V. Látečka

Všetkým ďakujeme za reprezentáciu  
 Mgr. Jozef Majer

V rakúskom Leobene sa dňa 16. mája konali národné majstrovstvá dievčat 
do 17 rokov, ktorých sme sa zúčastnili ako hostia. Naše dievčatá predviedli 
pekný technický florbal a vyslúžili si uznanie rakúskych trénerov a funkcioná-
rov. V bilancii zápasov: s majsterkami Rakúska U17 z Leobenu sme remízo-
vali, s vicemajsterkami sme prehrali a všetky ostatné zápasy sme vyhrali (tímy 
Zurndorf, Linz a Viedeň). Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým za po-
moc, podporu a hlavne našim dievčatám za skvelé výkony a skvelý deň J 

Boli sme veľmi šťastné aj 
kvôli tomu , že sme sa doká-
zali presadiť aj za hranicami 
Slovenska. Naše pocity sprí-
jemňoval aj príjemný pohľad na rakúskeho roz-
hodcu, ktorý nešetril peknými úsmevmi.

Nadišlo očakávané odovzdávanie cien. Napä-
té sme čakali, na akom mieste sme umiestnili. 
Nakoniec  z toho bolo krásne 2. miesto. Cestu 
domov sme si naplno užili. Spievali sme, kriča-
li a nešetrili vtipnými „hláškami“. Cestu sme eš-
te okorenili zastávkou v Mc Donalde. Dobre na-
jedené, maximálne spokojné ale aj celé ubole-
né sme pokračovali domov. Okolo 22:00 sme už 
okúsili slovenský vzduch a naši nadšení rodičia 
nás zobrali domov. Dlhé a náročné tréningy urči-
te stáli za to. Obohatili sme sa o množstvo zážit-
kov a hlavne skúseností, ktoré určite využijeme 
čo najlepšie. 

 Lenka Šabová
9. ročník



 


 
 Spoza školskej brány

Druhá májová nedeľa i tento rok 
patrila všetkým mamičkám a sta-
rým mamám. Škola aj tento raz pre 
ne pripravila program, pozostávajú-
ci  z  množstva milých vystúpení od 
tých najmenších po najstarších žia-
kov. Jeho moderovania sa ujali žia-
ci deviateho ročníka Monika Beliso-
vá a Adam Benčat.  

Pán starosta Jozef Majer a pán 
riaditeľ Richard Demian v úvodných 
príhovoroch privítali mamy a sta-
ré mamy, poďakovali im, ocenili ich 
nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti 

a zaželali veľa spokojností a síl do 
ďalších dní. Žiačka siedmeho roční-
ka, Lívia Hlavová, vystúpila s krás-
nou básňou, ktorá rozcítila hádam 
všetkých zúčastnených. Po nej pri-
šli na rad deti  z materskej školy.Tie 
si potrápili hlavičky textami plný-
mi lásky a obdivu k svojim najbliž-
ším, i oni vzdali hold mamám a po-
ďakovali im. Prváci zacvičili zumbu, 
štvrtáci upútali vtipnou scénkou zo 
školského prostredia s názvom Po-

Kytička z lásky mamičkám a starým mamám
školáci. Tretiaci sa tiež zapojili do 
slávnostného programu, pripravili 
si fľaškový tanček a pesničku „Ma-
mičke“. Aj školský klub detí prispel 
a obohatil popoludnie prednesom 
básničiek o mame, spevom pies-
ní. Nasledovali piesne žiačok pia-
teho ročníka – Kristínky Vitkovičo-
vej, Zuzky Belisovej, Majky Kotoro-
vej a štvrtáčky Soni Slížikovej, hra 
na flautu v podaní Miška Kabáta a
všetky mamičky, staré mamy priš-
la potešiť svojím tancom i majster-
ka Slovenska z roku 2015 v DIS-

COSHOW SOLO kucháročka The 
Tiny Cook – Viktória Švolíková.

Záverečným číslom celého 
programu bolo vystúpenie gitarové-
ho krúžku s country pesničkou Na 
vlnách Hrona. Na flaute ich spre-
vádzala žiačka deviateho ročníka, 
Martinka Vitkovičová. Veríme, že sa 
program sa páčil všetkým a odnies-
li si okrem dobrého pocitu i pekný 
umelecký zážitok.

 Mgr. Lucia Tulová

Konečne nastal očakávaný deň, 
na ktorý sme sa už dlho tešili. Bo-
lo to 17. júna, keď sme po čakaní 
na vlak odišli z našej obce Kozá-
rovce do Košíc. Cesta bola dlhá a 
únavná. Skracovali sme si ju vtipmi 
a hrami. Po necelých piatich hodi-
nách sme dorazili do Košíc. Ubyto-
vali sme sa v turistickej ubytovni v 
centre mesta. 

Videli sme Košický erb, spie-
vajúcu fontánu, večerné predsta-
venie, na ktorom tanečníci pred-
vádzali svoje umenie. Vystúpenie 
na lane a chodúľoch nás všetkých 
veľmi prekvapilo.

Zahrali sme si aj rôzne hry v tech-

Výlet do Košíc

Máme majstra Európy v karate
Začiatok leta je pre Športový klub kara-

te Nová Baňa mimoriadne úspešný. Prete-
kári z Novej Bane, ktorí boli súčasťou slo-
venskej reprezentácie SFKaBU sa v dňoch 
3.-7.6.2015 zúčastnili Majstrovstiev Európy 
WUKF v Belgicku (Herstal).  ME sa zúčast-
nilo 24 štátov a 40 národných zväzov a fede-
rácií. Slovensko zastupovalo 33 športovcov, 
ktorí tvorili nepatrnú časť z 1750 všetkých 
pretekárov.  Slovensko získalo spolu 8 titu-
lov majstra Európy, 4 druhé miesta a 8 tretích 
miest. V celkovom hodnotení skončilo na fan-
tastickom  5. mieste a za sebou nechalo ove-
ľa početnejšie výpravy Poľska, Maďarska, 
Rakúska, Anglicka...

Na tomto výsledku sa výraznou mierou po-
dieľala novobanská výprava. Získali 5 titulov 
majster Európy, raz 2. miesto a tri 3. miesta.   
Súčasne treba podčiarknuť, že medzi súťažia-
cimi členmi Športového klubu karate Nová Ba-
ňa boli aj dvaja žiaci z Kozároviec. Bratia Mi-
chal a Stanislav Kabátoví, ktorých cestu na tú-
to súťaž finančne podporila i obec Kozárov-
ce. Svoju účasť obaja vzali veľmi zodpovedne 
a v žiadnom prípade neboli na majstrovstvách 
len tak do počtu. Michal najskôr v otvorených 
štýloch, vo veľmi silnej konkurencii 9 – 10 roč-

ných chlapcov 5. - 4. Kyu získal výborné tre-
tie miesto. A to od neho nebolo na majstrov-
stvách zďaleka všetko. V kategórii kata goju 
– ryu sa prebojoval do finále a, ako napísa-
la v jednom článku o súťaži trénerka a coach 
Viktória Šályová,  finále napokon s prehľadom
vyhral a stal sa tak držiteľom zlatej medaily 
a titulu majster Európy v danej kategórii.     

Starší z bratov Kabátových Stanislav zabo-
joval v kategórii 13 – 14 ročných  v štýle kumi-
te a napokon získal krásne tretie miesto, teda 
bronzovú medailu.

Športový klub karate Nová Baňa je právom 
hrdý na výsledky, ktoré dosiahol na nedáv-
nych Majstrovstvách Európy v Belgicku. V de-
legácii zo Slovenska ukázali svoj výrazný po-
diel na celkovom výsledku, veď z 8 sloven-
ských zlatých medailí vybojovali novobanskí  
karatisti päť pre svoj klub. To svedčí o kvali-
te klubu, odbornosti jeho trénerov a ich schop-
nosti stmeliť kolektív hráčov a vytvoriť dobrú 
súťaživú  atmosféru.  My sme zasa hrdí na to, 
že v takomto kolektíve aktívne trénujú a súťa-
žia naši žiaci a takýmto spôsobom reprezen-
tujú našu školu a obec.

 VŠ / MN
  Foto: V. Šályová

 Na snímke zľava Michal Kabát, tréner Ján Šály 
a Stanislav Kabát.

nickom múzeu. Veľa zaujímavých 
pokusov sme videli v Steel parku, v 
ktorom sme sa aj výborne zabavili. 
Navštívili sme Dóm sv. Alžbety, kde 
sme navštívili aj vyhliadkovú vežu. 
Krásne zvieratá, kaktusy a výstava 
motýľov nás zaujali v botanickej zá-
hrade. Nové informácie o väzňoch 
sme sa naučili v Miklušovej väznici.

Výlet sa nám páčil a určite neza-
budneme na veľa krásnych zážitkov. 
Vďaka patrí našej triednej pani uči-
teľke Kornélii Kmeťovej, ktorá tento 
výlet pre nás zorganizovala  a po ce-
lý čas nás na ňom sprevádzala. Te-
šíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Siedmaci



  


 


MATERSKÁ ŠKOLA KOZÁROVCE
Leto nám už klope na okno, 

všetkým oznamuje, že školský rok 
sa končí zase. Aj naši najmenší 
z materskej školy odchádzajú v jú-
li na prázdniny, aby sa v septembri 
medzi nás opäť vrátili.

Keď sa vrátime, ale už iba v myš-
lienkach späť, na začiatok, naše 
spomienky nám pripomenú čo všet-
ko sme v tomto školskom roku pre-
žili. V septembri to boli uplakaní 
naši najmenší, ktorí čakali, čo ich 
v škôlke čaká, aj naše staršie de-
ti prichádzali v očakávaní, čo bude 
v škôlke nové. Boli to nové triedy, 
hračky aj pani učiteľky, páni učite-
lia a veľa, veľa krásnych dní, na kto-
ré nám už zostali iba spomienky. To 
čo sme spolu v prvom polroku pre-
žili sme Vám už v predchádzajúcich 
častiach prezradili a to čo ešte ne-
viete, sa teraz dozviete. Druhý pol-
rok školského roku nás privítal zá-

pisom detí do školy, potom sme sa 
tešili na karneval a do našej škôl-
ky zavítala návšteva, ktorá nám pri-
viezla prenosné planetárium, aby 
sme mohli pozorovať nočnú oblohu, 
ďalekohľadom hviezdy. V marci pri-
šli medzi nás aj naši noví kamará-
ti, zapísali sa do škôlky a spolu sme 
prežili pekné dopoludnie. So zimu 
sme sa rozlúčili s Morenou a no-
vé ročné obdobie jar, sme privítali 
spevom so zelenou vŕbou. Slnieč-
ko bolo stále teplejšie,  pozorovali 
sme prírodu zvieratá, chodili k nám 
do škôlky koníky, na ktorých sme sa 
vozili, poznatky o bezpečnosti na 
ceste sme si zopakovali počas náv-
števy dopravného ihriska na našom 
dvore. Navštívili sme rôzne detské 
predstavenia, divadielka, koncerty 
u nás v našej materskej škole.

Ani sme sa nenazdali a prišiel 
mesiac máj.

Máj, máj, máj, zelený,
pod oblôčkom sadený...
Takúto pieseň si spievali deti v na-

šej Materskej škole 30.4.2015. Diev-
čatá spolu s pani učiteľkami ozdobili 
pripravený stromček farebnými stu-
hami a krepovým papierom, kto-
rý potom neskôr za spevu ľudových 
piesní priniesli všetci chlapci z na-
šej škôlky na škôlkársky dvor, kde 
už čakali naše dievčence spolu s 
pani učiteľkami a rodičmi, ktorí sa 
na nás prišli pozrieť. Každá trieda 
sa predstavila krátkym programom 

Stavanie mája
s ľudovými piesňami, básničkami a 
najstaršie deti aj krátkou ľudovou 
scénkou s tančekom, za ktorý boli 
odmenení potleskom všetkých prí-
tomných rodičov. 

Po programe detí nám do tanca a 
spevu  zahrala DH Kozárenka,  za 
čo im veľmi pekne ďakujeme!

Po postavení mája sme si spo-
ločne zaspievali, zatancovali a po-
hostili sme sa chutnými koláčikmi. 
Aj takto sme deťom priblížili tento 
zvyk a zachovali tak túto krásnu tra-
díciu.                                          ML

Milá moja mamička, pobozkám 
Ťa na líčka... 

Aj takto začínala jedna z básni-
čiek, ktoré si pripravili deti spolu s 
pani učiteľkami z našej materskej 
školy v programe pre naše mamič-
ky, ktoré mali svoj sviatok v prvú 
májovú nedeľu - Deň matiek. 

Na začiatku nášho programu, 
ktorý sa  uskutočnil v našom kultúr-
nom dome, všetkých hostí privítala 
pani učiteľka a zároveň zástupkyňa 
pre MŠ Evka Báťová. 

Potom už začal samotný program, 
tvorený z básničiek, pesničiek a tan-

Deň matiek
ca v podaní najmenších, stredných 
a najstarších detí. Nejednej mami-
ne sa pri pohľade na svoje dieťa 
zaleskla slza na líci. Po celý rok ich 
zahŕňajú svojou láskou a starost-
livosťou, a dnes ich za to ich deti 
takto odmenili. Recitovali, spieva-
li, tancovali a na koniec svoje ma-
my obdarovali vlastnoručne vyro-
benými darčekmi, ktoré im vtisli sl-
zy šťastia do očí.. 

Tieto nádherné okamihy sme 
zachytili fotkami a teraz vám z nich 
kúsok ponúkame. 

ML

V ranných hodinách  sa naše naj-
menšie deti vybrali na výlet a zá-
roveň exkurziu do nášho Poľno-
hospodárskeho družstva, kde sme 
mohli na vlastné oči pozorovať živé 
kravičky a býčkov ale aj najmenšie 
novonarodené teliatka.

To že sa blížime k družstvu nám 
naznačovalo aj veľké množstvo 
poľnohospodárskej techniky, vedľa 
ktorej sme prechádzali,  ako rôzne 
traktory a všakovaké vlečky či prí-
vesy

Po príchode do areálu PDP  nás 
privítal projektový manažér Ing. Mi-
lan Szabo. Oboznámil nás s progra-
mom prehliadky a činnosťou tohto 
poľnohospodárskeho družstva. Pre-
hliadku sme začali v maštaliach kde 
sa nachádzali mladé kravy, z kto-
rých sme prešli do maštalí kde sa 
nachádzali dospelé kravy – dojni-

ce. Pán Szabo nás počas exkurzie 
oboznamoval s informáciami ako sú 
denný program kravičiek, teliatok, 
ale aj informáciami o množstve na-
dojeného mliečka či počtom kusov 
teliatok narodených za rok.

V závere našej návštevy sme 
mohli pohladkať aj jediného somá-
rika menom Kiara. Pred odchodom 
nás ešte zamestnanci PD pohosti-
li čerstvým mliečkom a nakrájaným 
syrom, ktorým nám všetkým veľmi 
chutil. Až do posledných minút tohto 
dopoludnia vydržalo i počasie bez 
dažďa, a tak môžeme s potešením 
konštatovať, že tento výlet sa nám 
naozaj vydaril. Ďakujeme pracovní-
kom PD Kozárovce, najmä projek-
tovému manažérovi Ing. Milanovi 
Szabovi, že nám umožnili túto náv-
števu, a tým i nadobudnutie nových 
vedomostí a zážitkov.                 ML

1. jún patrí deťom a tak to bolo 
aj v našej materskej škole, dni pl-
né zábavy, autobusom sme sa od-
viezli na výlet do Levíc, do kasární, 
kde pre nás záchranné zložky pri-
pravili pekné dopoludnie. Na dru-
hý deň priviezli do našej škôlky ko-
lotoč a nafukovací hrad, radosť de-
tí bola veľká, k tomu sa deti maľo-

vaním na tvár zmenili na zvieratká. 
Ďalším darčekom bola rozprávková 
torta, ktorú nám zabezpečili rodičia 
a krásny interaktívny koncert pre 
deti  pod názvom „Farbičkový kon-
cert“. Za krásne zážitky sa chceme 
poďakovať – ĎAKUJEME – za vý-
let do Levíc Obecnému úradu v Ko-

Deň mlieka a návšteva 
poľnohospodárskeho družstva

Medzinárodný deň detí

(Pokračovanie na str. 11)



 


 


Strieborná prúdnica Pohronia

Napriek všeobecnej mienke, že 
deťom chýba chuť hýbať sa, zor-
ganizovanie športovej olympiády 
pre deti v našej materskej škole bo-
lo príkladom toho, že keď sú deti 
správne motivované, vedia preja-
viť nielen obrovské nasadenie, ale 
zároveň sa spolupodieľať na skve-
lej športovej atmosfére. Päť fareb-
ných olympijských kruhov, zapále-
nie olympijského ohňa, vypúšťanie 
holubov a šťastné deti..To boli hlav-
né symboly prvého ročníka vydare-
nej akcie, ktorú sme na záver škol-
ského roka pripravil učiteľský zbor 
MŠ v spolupráci s obecným úra-
dom a TJ Lokomotívy Kozárovce. 

Tento rok sa zúčastnilo na-
šej olympiády bezmála 35 detí zo 
všetkých tried detí z MŠ.

Detskú olympiádu slávnostne 
otvorila pani zástupkyňa pre MŠ 
Mgr. Evka Báťo-
vá, spolu s Mgr. 
Richardom De-
mianom a na-
ším významným 
hosťom, olympij-
skou rozhodky-
ňou Miškou Kú-
deľovou, ktorá 
deťom primera-
nou formou pri-
blížila symboly a 
význam olympij-
ských hier. 

,,Zdvihni ru-
ku, raz – dva – 
tri, byť lenivý sa 
nepatrí.

poď aj ty dnes medzi nás, v cvi-
čení je toľko krás.

Cvičenie je zábava, radosť zdra-
vie rozdáva.

Zaznel na úvod spoločný sľub 
všetkých súťažiacich, maličkých, 
stredných i veľkých detí.

Potom sa už začalo súťažiť. De-
ti si zmerali svoje sily v týchto dis-
ciplínach: beh na 30 metrov, beh na 
30 metrov cez prekážkovú dráhu, 
skok do diaľky z miesta, hod teni-
sovými loptičkami do diaľky a skve-

lú atmosféru vygradovala štafeta 
na 40 metrov. Dobrú náladu niko-
mu nepokazilo ani nie ideálne po-
časie, ktoré však nijako nekompli-
kovalo športové výkony detí. Cie-
ľom tohto stretnutia bola predo-
všetkým zábava a potešenie z po-
hybu. O tom, že táto akcia deti na-
ozaj potešila, nemusíme vôbec po-
chybovať. Dôkazom toho boli šťast-
né a usmiate tváre malých olym- 
pionikov. Za vynikajúce športové 
výkony dostali všetci tie najcennej-
šie medaily a sladké odmeny. 

Sponzorsky podujatie podpori-
li Martina Oravcová, rodičia našich 
detí a obecný úrad.

Už teraz všetci vyjadrili žela-
nie, že o rok sa iste zasa stretne-
me. Veď len v zdravom tele prebýva 
zdravý duch.        

ML

zárovciach a záchranným zložkám 
z Levíc; kolotoč a nafukovací hrad 
pre nás zabezpečil pán Peter Pivar-
či, naše deti na zvieratká maľova-
ním premenila pani Daniela Trnku-
sová a výbornú tortičku nám upiek-
la pani Ing. Lenka Tošálová. Darče-

kom pre deti bola aj „motýlia záhra-
da“, v ktorej sme pozorovali preme-
nu húsenice na kuklu, ktorá sa pre-
menila na krásneho motýľa. V na-
šej motýlej záhrade sme vychovali 
päť motýľov, ktoré sme po týžden-
nej starostlivosti pustili do voľnej 
prírody. 

Olympiáda v materskej škole 

Bodkou za školským rokom 
bude rozlúčka našich predško-
lákov s materskou školou, kto-
rí nám v septembri nastúpia do 
školy – 16 detí. Našim posled-
ným vystúpením bude predsta-
venie sa detí počas Kozárovské-
ho jarmoku a potom sa už teší-
me na naozajstné letné dni. 

Prajeme Vám veľa, veľa krás-
nych slnečných dní.

Kolektív MŠ Kozárovce

(Dokončenie zo str. 10)

FUTBALOVÝ  KEMP
Futbalový klub TJ Lokomotíva Kozárovce a ZŠ s MŠ Kozárovce organizu-
jú futbalový kemp.
• termín konania: 13.7-17.7. 2015
• miesto konania: Štadión TJ Lokomotíva Kozárovce a areál ZŠ s MŠ 
Kozárovce
• cena 5 dňového kempu je 
 25 eur (registrované hráči TJ Lokomotíva Kozárovce)
 30 eur (ostatní záujemcovia)

V cene je zahrnuté stravovanie (obed), pitný režim, spomienkové tričko, 
diplom, 1x bazén, 2x denne tréning pod odborným pedagogickým vede-
ním.
Nástup detí: 13.7.2015, pondelok do 8:30 h.na futbalovom štadióne v 
Kozárovciach.
Prineste si so sebou: kopačky (lisované), turfy, tenisky, tréningové oble-
čenie, šľapky, uterák, fotokópiu preukazu poistenca
Príchod do kempu: každý deň ráno o 8:30 h. na futbalovom štadióne v Ko-
zárovciach Odchod z kempu: každý deň poobede o 16:00 h.
 
Kemp je limitovaný kapacitou maximálne 40 detí. Platba bude vykonaná 
priamo v klubovni na štadióne pred nástupom na kemp, alebo u p. Richar-
da Demiana, rodičovi bude vystavený príjmový doklad.
 
Možnosť prihlásiť sa a zaplatiť do 30.6.2015:
p. Martin Lenard, tel.: 0908/400951
p. Richard Demian, tel.: 0911/530904
Prihlášku zašlite osobne alebo poštou na adresu: 
ZŠ s MŠ, Kozárovce 927, 935 22 Kozárovce

 

Športovo-tvorivý CAMP 2015
• určený pre všetky deti a mládež vo veku 5-16 rokov
• miesto a čas priebehu programu campu: areál ZŠ s MŠ Kozárovce, 
počas pracovných dní v čase od 9:00- 15:00 h.
• program: športový program a tvorivé dielne, vodný futbal (druhý týždeň)

Termíny a cena
 20.7.-24.7. 2015 (5 dní) 18 eur
 27.7.-31.7. 2015 (5 dní) 18 eur

V prípade ak chcete, aby sa Vaše dieťa stravovalo v školskej jedálni je po-
trebné dohodnúť si obedy individuálne s pani Majerovou. Možnosť prihlásiť 
sa a zaplatiť do 30.6.2015.
Cena campu zahŕňa občerstvenie, materiál a vybavenie potrebné na ak-
tivity.
Prineste si zo sebou: športové oblečenie a obuv, tenisky do telocvične, kto-
ré nerobia čiary, šiltovku, fľašu na vodu.

Možnosť prihlásiť sa na camp a zaplatiť do 30.6.2015 u Tomáša Ivani-
ča a Zuzky Poláčikovej.

Patríte k tým, ktorí prijali pozvanie  na divadelné predstavenie  24. má-
ja 2015  a mali tak možnosť sledovať komédiu Prebuď sa Katarína v poda-
ní divadelného súboru MÚZa z Novej Bane?  Nie? Môžete naozaj ľutovať, 
my všetci, čo sme zasadli do lavíc nášho domu  kultúry,  sme sa výborne 
bavili. Hru Milana Grgiča režíroval Ján Selecký a pod jeho taktovkou mladí 
herci rozihrali na javisku príbeh, ktorý rozosmial celé  hľadisko. Predstave-
nie trvalo len hodinu, ale bolo sladkým bonbónikom, ktorý nám osladil ne-
deľné popoludnie. Herci na záver zaslúžene zožali potlesk za svoj výkon. 
Kiežby takéto  kultúrne bonbóniky pre nás obec pripravila aj v budúcnos-
ti, ale na druhej strane, malo vy sa nás zísť v našej priestrannej sále do-
mu kultúry viac.  

                                                                              M. Nemčeková
                                                                                                                                                              

V našej obci sa  v nedeľu, 28. júna 2015 bude konať v poradí už  
22. ročník  Strieborná prúdnica Pohronia. Všetkých priaznivcov tejto po-
pulárnej hasičskej súťaže pozývajú organizátori do areálu na Brôdku, 
kde sa podujatie začne o 12.hod.  

Príďte povzbudiť domáce družstvá a prežiť príjemné nedeľné popo-
ludnie.

Prebuď sa  Katarína 



  


 


Krajskej postupovej súťaže a pre-
hliadky amatérskeho divadla dospe-
lých a divadla mladých Nitrianske-
ho samosprávneho kraja Na scénu 
2015 sa zúčastnilo 5 divadelných 
súborov so šiestimi inscenácia-
mi. Oproti minulým rokom teda za-
znamenávame istý pokles produk-
cie, resp. prihlásených inscenácií, 
na druhej strane sme sa však veľ-
mi potešiteľne stretli s novými sú-
bormi, ktoré len začínajú tvoriť, ale-
bo sa zapájať do činností aj v rámci 
amatérskych prehliadok. Pozitívne 
bolo zistenie, že išlo o veľmi talen-
tovaných mladých tvorcov, s per-
spektívou do budúcna a že prinies-
li inscenácie, ktoré sa nespoliehali 
na osvedčené tituly či divadelné po-
stupy. Ich devízou bol poctivý prí-
stup k divadelnému remeslu, pod-
porený značnou dávkou hravosti 
a zmyslom pre tímovú tvorbu, ne-
raz aj s prekvapivo disponovaný-
mi režijným a hereckým potenciá-
lom. Prehliadka priniesla inscená-

cie, v ktorých sa už tvorcovia vyva-
rovávajú základných chýb, ak ma-
jú k dispozícii v základnej štruktúre 
fungujúci text či divadelný scenár. 

V pestrej, hoci redukovanej, dra-
maturgickej skladbe prehliadky 
sme sa  stretli s pokusmi o zinsce-
novanie absurdnej drámy s prvka-
mi existencializmu, ale aj symbo-
lizmu (Slúžky Jeana Geneta Diva-
dla mladých Na Počkanie z Tlmáč), 
in-yer-face s prvkami drsnej poetiky 
a verbalizovaného  hnusu (Vyrypa-
jevov Júl Štúdia SKD z Topoľčian), 
hravé dramatizácie epických textov, 
doplnené o vlastné epizódy prinies-
li DS EFTROJKA, DS Slúchadlo pri 
ZUŠ J. Rosinského v Nitre, Štúdio 
SKDK Topoľčany (dramatizácia Ir-
vingovej poviedky Sloboda med-
veďom a dramatizácia s dopísaný-
mi autorskými pasážami novely G. 
Garcíu Márqueza Sto rokov samoty 
ako aj Cesta okolo sveta za 80 dní 
J. Verna). Žánrovú paletu dopĺňala 
autorská situačná komédia z pera 

Lucie Mihálovej-Šuľovej Dáma v ja-
hodovom klobúku. 

Odborná porota v zložení – pred-
sedníčka PhDr. Elena Knopová, 
PhD., Mgr. art. Maroš Krajčovič, 
Mgr. art. Zuzana Galková a Mgr. 
Martina Mašlárová po odborných 
seminároch udelila tieto umiestne-
nia – v kategórii divadla mladých  1. 
miesto s postupom na celoštátnu 
prehliadku FEDIM Tisovec ŠTÚDIU 
SKDK z Topoľčian s inscenáciou 
„Cesta okolo sveta za 80 dní“ v réžii 
Štefana Richtárecha, 2. miesto s od-
porúčaním na celoštátnu prehliadku 
FRDIM Tisovec divadelnému súboru 
SLÚCHADLO pri ZUŠ J. Rosinské-
ho v Nitre s inscenáciou „Sto rokov 
samoty“, 3. miesto získalo DIVADLO 
MLADÝCH NaPočkanie z Tlmáč 
s inscenáciou „Slúžky“.  V kategórii 
divadla dospelých prvé miesto ne-
bolo udelené, druhé miesto s odpo-
rúčaním poroty postup na celoštát-
nu prehliadku EXIT Levoča získalo 
ŠTÚDIO SKDK s inscenáciou „Júl“ 

Na scénu 2015 opäť v Kozárovciach 

Ako spieva Hron
Spevácky zbor TEBE SPIEVAM  

vznikol skromne pred štyrmi rokmi, 
kedy sa okolo talentovaného a hu-
dobne zdatného Pavla Pľutu  zosku-
pil 15 členný kolektív domácich spe-
váčok a spevákov. Už prvý výroč-
ný koncert naznačil prísľub narasta-
júcej kvality a širokého repertoáru. 
Rovnako druhý výročný koncert od-
kryl vzácne zborové rodinné striebro 
a tým sú bez pochyby vlastné pies-
ne. Vedúci zboru Pavel Pľuta  do-
káže veľmi citlivo zhudobniť texty 
svojej manželky Marty Vitkovičovej  
a výsledok sú piesne presne ušité 
na hlasy v zbore.

Prišiel tretí výročný koncert zbo-
ru, tentoraz prenesený z miestne-
ho chrámu do rozsiahlych priesto-

rom domu kultúry, ktorý očaril ďalším 
rozmerom. Pod názvom Ako spieva 
Hron sa vedúcemu zboru,  za pomo-
ci manželky,  podaril naozaj skvelý 
projekt. Od pozvánok, úpravy javis-
ka, projekcie, scenára i samotného 
moderovania všetko bolo na vysokej 
úrovni, ale napriek tomu ľudské, pri-
rodzené a úprimné.

Moderátorka progra-
mu Silvia Benčaťová nás 
všetkých  usadila na po-
myselnú loď plnú krás-
nych tónov a spevu. Z Ko-
zároviec  sme sa vydali  
na 200 km putovanie proti 
prúdu Hrona, cestou sme 
navštívili krásne miesta 
až kým  sme nedorazi-
li   k prameňu Hrona, aby 
sme sa potom opäť vráti-
li späť. Každé zastavenie 
bolo ovenčené piesňami, 
ktoré sa na daný úsek viazali. Vystú-
penie oživili aj  najmenšie  speváčky 
a ľudová hudba Javorinka. 

Moderátorka postupne predstavi-
la súčasný už  23 členný kolektív, do 

ktorého  patria aj 
5 cezpoľní z Le-
víc, Nitry i Bra-
t i s lavy.  D ivá-
ci okrem piesní 
dostali zaujíma-

vú lekciu zo ze-
mepisu, dejepisu 
súvisiacu s Hro-
nom a súčasne  
veľmi precítené 
vyznanie  kraju, 
kde všetci žije-
me. Každú časť  
programu odme-

ňovali diváci potleskom,  ale na záver 
po dojímavej vlastnej piesni Domov 
už stálo celé hľadisko a  búrlivým po-
tleskom si vyžiadalo prídavok.

Projekt niesol názov Ako spieva 
Hron, ak to pochopíme ako otázku, 
tak  jednoznačnú odpoveď na ňu  
dali členovia zboru – v podaní Tebe 
spievam Hron spieva naozaj krásne. 
V novembri  nás budú reprezentovať 
na krajskej  súťaži speváckych zbo-

v réžii Jozefa Krasulu. Porota ude-
lila diplom za mužský herecký vý-
kon Miroslavovi Bakurovi za postavu 
Philleasa Fogga v inscenácii „Cesta 
okolo sveta za 80 dní“.

Výborne zorganizovaná prehliad-
ka poskytla dostatočný priestor na 
vzájomný dialóg o vlastnej i cu-
dzej divadelnej tvorbe, priestor 
na podrobné analyticko-kritické 
hodnotenia  štyroch členov odbor-
nej poroty, ktoré boli otvoreným fó-
rom pre všetkých účastníkov. Dodr-
žiavanie dobre odhadnutého časo-
vého harmonogramu (až na jednu 
výnimku), výborné technické zabez-
pečenie a ochota technikov vychá-
dzať účinkujúcim v ústrety, starost-
livosť  a záujem o jednotlivé súbo-
ry, možnosť ich účasti na celej pre-
hliadke, plynulé priebežné informo-
vanie zo strany organizátorov, dob-
ré propagačné a tlačené informač-
né materiály  eliminovali aj  možné 
problémy na minimum.  

Elena Knopová

rov v Topoľčanoch. Držíme im palce, 
aby sa umiestnili čo najlepšie a teší-
me sa na ďalšie nové projekty, ktoré 
tento zbor pripraví.

Súčasťou podujatia bola aj  vý-
stava obrazov s tematikou Hrona 
od Daniela Ráchelu, Vojtecha Mrá-
za, Františky Benčaťovej a Františ-
ka Palušku.

Monika Nemčeková
 snímky Jozef Bedej

 Pavel Pľuta a Marta Vitkovičová



 


 


Obec Kozárovce  14. mája  už po 
piatykrát hostila vo svojom kultúr-
nom dome  účastníkov  Celokraj-
skej prehliadky dramatickej tvor-
by obyvateľov zariadení sociálnych 
služieb (ZSS) pod názvom OSKAR 
2015. Tento rok to bol už X. – jubi-
lejný ročník, tohoto krásneho pod-
ujatia, ktoré sa koná pod záštitou 
predsedu NSK doc. Ing.Milana Be-
licu PHD.

Prezentácie sa zúčastnilo 170 
obyvateľov zo štrnástich  zariade-
ní sociálnych služieb v zriaďovateľ-

skej pôsobnosti NSK, ktorí okrem 
toho, že  predviedli prítomným 
skvelé herecké výkony, popýšili sa 
aj vlastnoručne vyrobenými kulisa-
mi, kostýmami a jedinečnou chore-
ografiou svojich vystúpení. Súťaži-
lo sa v dvoch kategóriách – kate-
gória, kde účinkovali iba klienti za-
riadení a kategória, kde klienti na-
cvičili  program so zdravou popu-
láciou. Na priebeh celého podujatia 
dozerala porota, ktorá nakoniec vy-
hlásila víťazov tohoročnej prehliad-
ky. Ocenení boli najskôr jednotlivci, 

Jubilejný  ročník OSKAR 2015 ktorí získali sladkú odmenu a dip-
lom. Sošku putovného OSKARA si 
nakoniec odnieslo „SVETLO“ ZSS 
Olichov, ktoré sa prezentovalo vý-
borne zrežírovaným  a odohraným 
divadelným predstavením na motí-
vy známej poviedky Matrina Kuku-
čína Rysavá jalovica a v kategó-
rii so zdravou populáciou zvíťazilo 
ZSS KREATIV Klasov. Všetci účin-
kujúci boli napokon odmenení ba-
líčkami sladkostí, ktoré zabezpečil 
NSK.

Po prvýkrát bolo do tohto poduja-
tia zaangažované Staré divadlo Ka-
rola Spišáka v Nitre, ktoré prejavilo 
záujem  o spoluprácu aj v ďalších 
ročníkoch. Víťazi v oboch kategóri-
ách by mali už tento rok prezento-
vať svoju umeleckú tvorbu v sprie-
vodných programoch na Divadelnej 
Nitre 2015. Úrad NSK a Staré diva-
dlo Karola Spišáka im budú nápo-
mocní, aby sa im to podarilo.

Veľká vďaka za toto vydare-
né podujatie patrí zamestnancom 
ZSS podieľajúcim sa na nácvikoch 
predstavení, všetkým organizáto-
rom, ale v nemalej miere aj staros-
tovi obce Kozárovce, Ing. Jozefovi 
Majerovi, ktorý v tamojšom kultúr-
nom dome umožnil prezentovať tie-
to veľkolepé diela.   

           Mgr. Katarína Šurdová  

Tradičné slávnostné stretnutie 
kozárovských vinohradníkov, pri prí-
ležitosti sviatku sv.Urbana, sa tento 
rok uskutočnilo v sobotu 23. mája. 
Ani nepriaznivé počasie a dažďové 
prehánky nezabránili tomu aby sa 
konala sv.omša pri kaplnke sv.Urba-
na na Pustej Hore. Našťastie dážď 
ustal tesne pred začiatkom sláv-
nosti a ako počas sv.omši skonšta-
toval vdp. Patrik Adam, vinohradní-
ci a všetci prítomní mali silnú vieru 
v to, že to nakoniec, čo sa týka po-
časia, dobre dopadne. 

Pre tých, ktorí nie sú až tak zbehlí 
v životopisoch svätých trochu z his-
tórie. Sv. Urban bol Riman, syn 
Ponciána. Stal sa, v rokoch 222-
230, 17. rímskym pápežom. O jeho 
živote sa veľa nevie. Tradícia uvá-
dza, že priviedol veľa pohanov do 
cirkvi. Umrel mučeníckou smrťou. 
Podľa niektorých údajov je pocho-
vaný na Kalixtovom cintoríne, kde 
sa našla náhrobná doska s jeho 
menom vyrytým veľkými gréckymi 
písmenami. A ako sa stal obľúbe-
ným patrónom vinohradníkov? Ho-
vorí o tom legenda, podľa ktorej sa 
sv.Urban skryl pred prenasledova-
teľmi vo vinici a tak si zachránil ži-
vot. Tam, kde sa na území Sloven-
ska pestovalo hrozno, patril 25. máj 
k významným sviatkom. Jeho sochy 
sú uprostred a na okraji vinohradov. 
Vinohradníci si uctievali tohoto pat-
róna, snažili sa získať si jeho pod-
poru a modlitbami si vyprosiť u ne-
ho priazeň a predovšetkým ochra-
nu úrody vo viniciach. Sv.Urban je 
ochrancom nielen vinárov, vína, vi-
nohradníkov, ale dokonca i debná-
rov, je aj ochrancom proti mrazu a 
súčasne i proti opilstvu. Tvrdilo sa, 
že po sv.Urbanovi sa netreba báť 
mrazov. No ľudia sú aj takí, že keď 
sa ešte vyskytli mrazy po 25. máji, 
vinohradníci zhodili jeho sochy, há-
dzali ich do potoka, polievali špina-
vou vodou alebo ak v tento deň pr-
šalo, vliekli ich po zemi. 

Ako som už spomenul sv.omšu 
celebroval vdp. Patrik Adam, ktorý 
okrem iného spomenul aj iný aspekt 
prečo je sv.Urban obľúbeným me-
dzi vinohradníkmi a to skutočnosť, 

Kozárovskí vinohradníci oslávili sviatok sv. Urbana
že podľa niektorých údajov je dôvo-
dom k spojeniu svätca s vínom sku-
točnosť, že jeho sviatok bol v stre-
doveku prvým  sviatkom svätca po 
tzv. ľadových mužoch a Žofii, teda
už v teplom období, kedy vínna ré-
va nasadzuje na kvet. Celú sv.om-
šu hudobne sprevádzala domáca 
dychová hudba Kozárenka.

Po skončení sv.omše predseda 
vinohradníkov Štefan Gaži, v mene 
celého organizačného výboru, po-
zval všetkých prítomných na pose-
denie k vedľajšej družstevnej pivni-

ci, kde bolo pripravené pohostenie, 
o ktoré sa tento rok postaral Peter 
Pivarči a motorest Stop. Samozrej-
me vínom, a ako každý rok vysoko 
pitným, sa prišli pochváliť vinohrad-
níci z blízkych vinohradov. O dobrú 
zábavu sa starali mužská spevácka 

skupina Matičiar a dychová hudba 
Kozárenka. DH Kozárenka prvýkrát 
na verejnosti predstavila novú spe-
váčku Helenku Imriškovú a reperto-
ár sústredila na nové piesne, kto-
ré by tento rok mali oživiť jednot-
livé hrania. Bohužiaľ, pre pracov-

né a iné povinnosti hudobní-
kov sme nemohli hrať dlho, 
ale o to viac sme si to užili. 
Po našom odchode už patrilo 
sólo Matičiarovi a prítomným 
hosťom, ktorí sa pri ľudových 
pesničkách zabávali do ne-
skorého večera a poniektorí 
skoro až do rána. Aj toto po-
tvrdzuje, že akcia sa vydarila 
a určite bude mať pokračova-
nie aj o rok.

Ostáva len veriť, že pod-
ľa známej múdrosti ,,Keď pri-
chádza víno, odchádzajú taj-
nosti“ neostali prezradené 
všetky a bude o čom rozprá-
vať a spievať aj pri ďalších 
posedeniach, či už organizo-

vaných alebo súkromných. Na zá-
ver ešte želám všetkým vinohradní-
kom priaznivé počasie po celý rok 
a na konci roka bohatú a kvalitnú 
úrodu.

 Ing. Miroslav Kopál
DH Kozárenka



  


 


jarmok + foto celá trana

FS Praslica sa aj tento rok v má-
ji tradične zúčastnila súťaže Nosite-
lia tradícií. Po výbere, ktoré realizo-
valo Regionálne osvetové stredisko 
v Leviciach, bola PRASLICA nomi-
novaná na krajskú prehliadku, kto-
rá sa konala v obci Výčapy - Opa-
tovce, kde sa stretlo päť najlepších 
skupín z Nitrianskeho kraja. Porota 
po dlhom rozhodovaní vybrala po-
stupujúcu skupinu do celoštátnej 
prehliadky (FSk z Jelenca), ktorá sa 
bude konať v Trenčíne. PRASLICI 
tentokrát patrí bronzové pásmo.

Po deviatich rokoch sme 20. jú-
na opäť zakúsili nezabudnuteľnú 
atmosféru Folklórneho festivalu v 
Myjave. Divákom a  fanúšikom fol-
klóru sme ukázali, ako sa v Kozá-
rovciach medzi mládencami volil  
„RICHTÁR STARÝCH MLÁDEN-
COV“. Pripojili sa už i naši noví čle-
novia a nadšenci tradícií - Dávid 
Hudec, Veronika Betinová, Monika 
Laginová. 

Na vystúpenie v Myjave sme 
sa všetci tešili a boli sme radi, že 
stretneme priateľov a známych 
z folklórneho prostredia. Po našom 
vystúpení sme zamierili na večer-
ný program, ktorý však napriek prí-
jemnej atmosfére bol narušený vý-
datným dažďom. Nakoniec sme sa 
po 22 hod. rozhodli vrátiť domov. 
Dobrá nálada nás však neopustila 
a spev, za sprievodu harmoniky, tr-
val celou cestou až domov.

Najbližšie sa opäť stretneme 
v závere júna pri tradičnom varení 
guláša na Starých viniciach.

Nezabúdame však ani na pravi-
delné skúšky, veď v októbri osla-
vujeme naše okrúhle jubileum,   
50. výročie vzniku našej Praslice.

Adriana Hudecová
Foto: Ing. M. Ďurovič

Praslica po deviatich rokoch v Myjave   

Keď sa povie Medzinárodný 
folklórny festival Myjava, každý si 
predstaví najrozmanitejšie ľudo-
vé kroje z celého Slovenska, vy-
stúpenia mnohých ľudových súbo-
rov, tradičné jedlo s vôňou domo-
va, usmiatych ľudí bažiacich po ľu-
dových tradíciách. Presne tento po-
cit sme prežívali, keď sme sa na po-
zvanie pani Márie Orovnickej, vedú-
cej folklórneho súboru Konopa, vy-
brali 20.júna 2015 na Myjavu. At-
mosféra bola úžasná,  zo všetkých 
strán na nás dýchala vôňa ľudovej 
kultúry, ale i tradičnej slovenskej ku-
chyne. Nebolo tomu inak ani v „Ko-
zároveckom domčeku“, ktorý hostil 

Medzinárodný folklórny festival Myjava 2015
návštevníkov po deviatykrát. Členo-
via súboru Konopa spolu so svojimi 
pomocníkmi pripravili pre hostí nao-
zaj honosné tradičné menu: fazuľo-
vú polievku s údeným, číkovicu, šú-
ľance a rezance sladké i naslano, 
lokše, palacinky. Spolu s folkloris-
tami z Oroszláni, či z Pukanca šírili 

nielen najrozmanitejšie vône, ale aj 
priateľskú atmosféru plnú humoru, 
ale i spomienok. Bolo nám poteše-
ním, že ako zástupcovia obce, sme 
sa s nimi mohli podeliť o nezabud-
nuteľný kultúrny zážitok.

 Mgr. Ivana Švoliková, PhD.
Foto: Miroslav Siruček

Vážení občania,
v mene nášho klienta SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD-
NIK, štátny podnik si Vám dovoľujeme oznámiť, že sa začal proces 
vykupovania POZEMKOV nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Psiare, Rybník a Kozárovce v blízkosti vodného toku Hron. 

Zámerom výkupu predmetných POZEMKOV je vysporiadanie 
vlastníckeho práva k týmto nehnuteľnostiam z dôvodu realizácie 
stavby – ochrana pred povodňovými prietokmi a ľadmi z toku Hron. 
Presné vymedzenie nehnuteľností, ktorých sa uvedené týka bude 
sprístupnené na obecnom úrade v jednotlivých obciach a všetky po-
trebné informácie Vám budú poskytnuté na mobilnom telefónnom 
čísle 0915 988 234. Uvedené protipovodňové opatrenie je svojím 
charakterom všeobecne prospešnou stavbou. 

V priebehu niekoľkých týždňov budú občania, ktorých sa to bez-
prostredne dotýka kontaktovaní advokátskou kanceláriou Mgr. Jú-
liusa Erneka, advokáta so sídlom Na Vŕšku 8, 821 01 Bratislava. 
Zároveň vyzývame občanov, ktorí chcú byť nápomocní pri realizácii 
tohto odkupu aby nás kontaktovali na vyššie uvedenom mobilnom 
telefónnom čísle.

Mgr. Július Ernek, advokát
Tel.: 0915 988 234

OZNÁMENIE O VÝKUPE POZEMKOV
k.ú. Kozárovce, Psiare, Rybník

 V našom stánku boli na výber ozajstné kozárovské dobroty

 Poslankyňa OÚ Kozárovce I. Švoliková na návšteve v stánku našich 
priateľov z Oroszláni, kde sa krásnou slovenčinou návštevníkom pri-
hovárala Alžbeta Szabóová, predsedníčka Slovenskej samosparávy  
v Oroszláni.



 


 


(pokračovanie z minulého čísla)       
Základný kameň pre výstavbu Domu kultúry 

bol slávnostne položený  7. septembra 1975 za 
širokej účasti našich občanov a hostí,  keďže sa 
to udialo v rámci osláv 900. výročia našej obce.  
Historické chvíle boli pre nás impulzom splniť to, 
čo sme si predsavzali. A treba povedať, že to bo-
la úloha nesmierne ťažká. 

Trvalo nám celých desať rokov pokiaľ sme ten-
to cieľ splnili. Treba úprimne poďakovať všetkým 
žijúcim i zosnulým občanom,  ktorí sa zaslúži-
li o výstavbu tohto diela.  V prvom rade to bo-
lo vedenie obce. Neúnavní poslanci na čele so 
zosnulým predsedom MNV Mikulášom Hlavom,  
ako aj  naši nápomocní rodáci, najmä Stanislav 
Orovnický, odborný poradca , dodávateľ a reali-
zátor dôležitých stavebných prác. Projekt Domu 
kultúry bol vypracovaný Stavoprojektom Banská 
Bystrica. Hlavným projektantom bol Ing. arch. J. 
Chrobák. Riaditeľom Stavoprojektu bol náš ro-
dák neb. Ondrej Benčať, ktorý zastrešoval  tento 
unikátny projekt  v rámci  Slovenska. 

Veľká vďaka patrí vtedajším poslancom na-
šej obce ktorí vytrvalo  pozývali svojich voli-
čov na bezplatné brigády. Pozývali členov spo-
ločenských organizácií – poľovníkov, včelárov, 
záhradkárov, drobnochovateľov, ženy, požiarni-
kov, športovcov a našu mládež, aby priložili ru-
ku k dielu a podarilo na nám uskutočniť náš cieľ. 
Niekedy sa nám aj zdalo že je to dielo nad na-
še sily. Po siedmych rokoch výstavby prišla stag-
nácia. Boli sme už unavení fyzicky a dochádza-
li aj investície. Ale sme sa vzchopili a vďaka tým, 
čo denne na tejto stavbe  pracovali a priťahovali 
i ostatných, sa nám darilo. Treba však aj otvore-
ne povedať, že sa našli aj občania, ktorí neprilo-
žili ruky k dielu, skôr všetko kritizovali ako robili, 
ale to už je za nami a nech je to na ich svedomí. 
Jedno však je isté. Občania našej obce odpraco-
vali pri výstavbe domu kultúry 167 000 brigádnic-
kých hodín. Na dnešnú dobu  je to neuveriteľné 
množstvo, ktoré však ctí všetkých budovateľov 
domu kultúry v našej obci.

Pripomeňme si ešte prostredníctvom zacho-
vaných fotografií okamihy výstavby a ľudí, ktorí
nezostali bokom a svojim dielom prispeli k jej re-
alizácii.

(pokračovanie v budúcom čísle)       
Ladislav Mráz, 

snímky archív autora

VÝSTAVBA DOMU KULTÚRY  

 Dvaja najdôležitejší muži výstavby.

 Dve generácie

 Sobotná brigáda
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Dospelí obhájili 3. miesto
Mužstvo dospelých obhájilo vla-

ňajšie 3.miesto, keď v súťaži na-
zbieralo 50 bodov s vysoko pluso-
vým skóre 81:49. Hlavne na do-
mácom ihrisku chlapci predvádzali 
atraktívny ofenzívny futbal s množ-
stvom strelených gólov. Okrem zá-
pasu s Marcelovou, ktorý sme re-
mizovali 1:1 sme vo všetkých ostat-
ných, na radosť početného tábora 

ra prebehne bez problémov a hrá-
či sa na novú sezónu pripravia čo 
najlepšie.

Dorast bude hrať v 4. lige
Už v decembrovom vydaní Ko-

zárovských novín som pochválil na-
šich dorastencov za výborné výko-
ny v jesennej časti.  Som veľmi rád, 
že opäť môžem konštatovať, že 
chlapci aj v jarnej časti pokračova-

To sa ešte v histórii nikdy nestalo
V uplynulých dňoch sa skončil futbalový ročník 2014 – 2015. Všet-

ky tri naše mužstvá si už užívajú zaslúžené voľno po absolvovaní ná-
ročných súťaží. Celý futbalový ročník zvládli na výbornú, pretože všet-
ky sa v svojich súťažiach umiestnili do 3.miesta a to sa ešte nikdy v his-
tórii nestalo.

zóny sa  vďaka našim doras-
tencom bude hrať v Kozárov-
ciach 4.liga !!! 

Žiaci vo finále tretí
Po siedmych rokoch sa 

naši žiaci prebojovali do fi-
nálového turnaja žiakov, kto-
rý sa každoročne koná v No-
vom Tekove. Tréner Martin 
Lenárd so svojimi chlapca-
mi v základnej časti obsadili 
2.miesto, keď získali 45 bo-
dov a skóre 81:21. V spome-
nutom finále najskôr podľah-
li Tekovským Lužanom 1:3, 
aby v zápase s Hronský-

mi Kosihami zvíťazili 4:1 a obsadi-
li krásne 3.miesto v okresnej súťa-
ži žiakov. Trochu ma však mrzí, že 
práve na dátum finálového turnaja,

ktorý bol mimochodom známy nie-
koľko mesiacov, bol naplánovaný 
výlet detí do Vysokých Tatier a fi-
nálový turnaj sme museli odohrať 
s minimálnym počtom hráčov.  

Obrátili sme ďalší list v kroni-
ke zvaný život, zhodnotili sme si 
v krátkosti pôsobenie našich muž-
stiev v uplynulom ročníku a už sa 
musíme pozerať dopredu, nakoľ-
ko už o pár dní nám začne ďalšia 
futbalová kapitola. Všetkým našim 
hráčom, funkcionárom, fanúšikom 
a všetkým, ktorí nám v minulom 
ročníku akokoľvek pomohli, veľ-
mi pekne ďakujem. Ak ste si všimli, 
že som nespomenul trénera dospe-
lých Mgr.Richarda Demiana, tak to-
ho som si nechal na záver. Pre pra-
covnú zaneprázdnenosť a ešte väč-
šiu podporu svojich detí pri ich špor-

tových aktivitách sa rozho-
dol dočasne prerušiť svo-
ju funkciu trénera mužstva 
dospelých. Dovoľte mi, aby 
som sa mu poďakoval za 
všetky roky trénovania na-
šich futbalistov, prajem mu 
veľa zdravia a pracovných 
úspechov.

Vážení priaznivci kozá-
rovského futbalu. Po veľmi 
krátkej letnej prestávke sa 
už začiatkom augusta roz-
behnú všetky futbalové sú-
ťaže. Verím, že všetci nám 
i naďalej zachováte Vašu 
priazeň a spoločne sa bu-
deme tešiť z ďalších úspe-
chov nášho futbalu.

Dušan Mráz
Predseda TJ Lokomotíva 
Foto: Ing. Miloš Ďurovič

 Dospelí - horný rad zľava Juraj Ďurovič - vedúci mužstva, Bystrík Krajči, Peter 
Furda, Miloš Ďurovič, Pavol Havran, Jakub Chlpík, Matúš Bôžik, Juraj Kosmály, Ri-
chard Demian - tréner mužstva. Dolný rad zľava Juraj Ďurina, Dávid Solčiansky, To-
máš Balážik, Vladimír Hoľka, Martin Lenard, Šimon Nemček, Patrik Lenard, Rado-
van Gáfrik, Martin Furda.

 Dorast - horný rad zľava Miloš Benčat - tréner mužstva, Jakub 
Krajči, Viktor Krajči, Martin Furda, Patrik Lenard, Nikolas Ďuriš. 
Stredný rad zľava Dušan Mráz - predseda FK, Miloš Ďurovič - člen 
výboru FK, Ľuboš Chmelo, Andrej Petrovič, Kristián Bene, Tomáš 
Furda, Adam Benčat, Erik Valo, Štefan Krajči - vedúci mužstva. Dol-
ný rad zľava Tomáš Šabo, Sebastián Vlčko, Ján Martiš, Samuel Rá-
chela, Lukáš Betin, Rafael Kotlár, Marián Šebeňa.

 Žiaci - horný rad zľava Martin Lenard - tréner mužstva, Juraj Ša-
bo, Angelo Mohajer Shojaii, Lukáš Laurinc, Samuel Ráchela, Dá-
vid Michalovič, Sebastián Vlčko, Dušan Mráz - predseda FK. Dol-
ný rad zľava Kristián Rafael, Alex Kacian, Nicolas Mareček, Seba-
stián Laurinc, Matúš Jakab, Samuel Chorvát.

fanúšikov, zvíťazili a v tabuľke do-
mácich zápasov sme získali neu-
veriteľných 43 bodov. Herný prejav 
a s tým spojený zisk bodov na sú-
perových ihriskách bol však veľkým 
negatívom nášho mužstva v uply-
nulom ročníku. Počas jesennej čas-
ti sme vonku získali len chudobný 
1 bod v Bešeňove, na jar prišli dve 
víťazstvá v Príbete a v Hurbanove. 
Aj to však bolo veľmi málo na to, 
aby sme viac popreháňali najlep-
šie mužstvo súťaže Imeľ a chlap-
ci z tejto dvojtisícovej dediny úplne 
zaslúžene vyhrali našu V. ligu vý-
chod. V budúcej sezóne musíme 
popracovať najmä na zlepšenej hre 
na ihriskách súperov. Nie je proste 
možné, aby v predvádzaných výko-
noch na domácom a súperových ih-
riskách bol taký diametrálny rozdiel. 
V príprave na budúcu sezónu sme 
pripravili 5 prípravných zápasov 
a 18.júla aj tradičný futbalový tur-
naj za účasti mužstiev z Vrábel, No-
vej Bani a Levíc. Verím, že prípra-
va už pod vedením nového tréne-

li vo vynikajúcich výkonoch a obsa-
dili 2.miesto v celkovej tabuľke. Pod 
vedením trénera Miloša Benčaťa 
a vedúceho mužstva Štefana Kraj-
čiho im bolo jedno či hrajú na do-
mácom, alebo 
súperovom ih-
risku a valcovali 
všetkých svojich 
súperov do ra-
du. Len v zápa-
se v Svodíne po 
veľkom boji re-
mizovali a nako-
niec po odohra-
tí 30 zápasov 
s fantastickým 
skóre 103:20  
o bod zaosta-
li za spomenu-
tým Svodínom.  
Keďže  chlap-
ci z tejto dediny 
neprejavili záu-
jem o postup do 
vyššej súťaže, 
od budúcej se-


