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Slovo na úvod
Pri pohľade na kalendár kultúrnych a spoločenských podujatí v Kozárovciach v septembri a októbri je jasné, že nás čaká bohatý program. Počnúc hodovým víkendom a končiac tretím vystúpením divadelnej komédie Karčiho teta. Významné
jubileá si pripomínajú tento rok
naše folklórne súbory a skupiny, všetky si pre nás pripravili
slávnostné vystúpenia. Máme
sa teda na čo tešiť.
Treba podčiarknuť, že všetky kultúrne a spoločenské podujatia sa tento rok nesú v znamení 940. výročia prvej písomnej zmienky o Kozárovciach,
ktoré si tento rok pripomíname.
Pri tejto príležitosti náš rodák
a člen redakčnej rady pripravil do Kozárovských novín slovenský preklad pôvodného textu z roku 1075.
Na záver roka v predvianočnom čase nás čaká ešte výnimočná bodka za kultúrnym rokom - niekoľko vystúpení SĽUKu. To bude skvelý darček pod
stromček.
M. Nemčeková
šéfredaktorka

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Na prioritách našej obce sa nič nemení
V tradičnom rozhovore na aktuálne témy sme tentoraz položili starostovi
Ing. Jozefovi Majerovi niekoľko otázok, ktoré do redakcie adresovali naši
čitatelia. Pokiaľ vás zaujímajú odpovede na iné oblasti, môžete nám svoje otázky doručiť a odpovede si určite prečítate v niektorom budúcom čísle Kozárovských novín.
Hovorí sa, že na Slovensku sa
nedarí míňať ﬁnančné prostriedky z eurofondov, čo všetko realizovala naša obec a čo by sme radi z nich ešte zrealizovali?
Naša obec z eurofondov realizovala investičné aj neinvestičné projekty, na ktoré sme získali takmer
1,4 mil. €. Konkrétne sme boli
úspešný žiadateľ o dotácie na zatepľovanie školy, revitalizáciu centra obce, nové verejné osvetlenie,
propagáciu Slovenskej brány, či
rozvoj komunitnej a sociálnej práce. Prostriedky sa však v globále
určite nedarí míňať pre neskutočné
meškanie celého procesu na centrálnej úrovni. Nebudem ďaleko od
pravdy, keď poviem, že sme takmer
dva roky v omeškaní. Riadiaci orgán horúčkovito navyšuje alokáciu na poslednú možnú šancu dočerpať časť nevyužitých prostriedkov z už ukončeného obdobia a reálne vyhlásených nových výziev je
minimum. Tiež môžem byť konkrétny a spomenúť výzvu na budova-

nie verejných vodovodov a kanalizačných sietí. Napokon nielen mňa,
ale aj väčšinu občanov v častiach
obce bez vybudovanej kanalizácie zaujíma najviac práve táto oblasť. Ministerstvo životného prostredia v júli vyhlásilo výzvu, ktorej prílohou bol aj zoznam oprávnených
žiadateľov, resp. 356 aglomerácií.
Naša obec medzi nimi samozrejme
nebola. Komunikovali sme s ministerstvom a máme čierne na bielom,
že v tejto výzve prostriedky nie sme
oprávnení žiadať. Samozrejme, sú
ďalšie cesty, predovšetkým Integrovaný regionálny operačný program,
ale tu sa dajú výzvy očakávať najskôr v budúcom roku. Pred nami
je teda nové programové obdobie
2014-2020, ktoré sa pomaly rozbieha a s najväčšou pravdepodobnosťou bude pokračovať v intenciách
toho uplynulého, teda do roku 2021,
možno s výnimkami aj dlhšie.
Na prioritách obce sa nič nemení, okrem dobudovania kanalizácie
sa budeme usilovať o dotácie na in-

fraštruktúru sociálnych služieb, rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, domu kultúry, technickú infraštruktúru, komunikácie a chodníky, protipovodňové opatrenia a ekologické projekty, napr. v odpadovom, či
tepelnom hospodárstve. Zapojíme
sa aj do neinvestičných projektov
zameraných na vytváranie pracovných miest, či podporu kultúry.
Opakovane sa ozývajú nespokojní občania, ktorých trápia časté výpadky káblovej televízie....
(Pokračovanie na str. 2)

Pozvánka

• 18. 9. 2015 (piatok) - Hodová
zábava v reštaurácii STOP s Generáciou o 19:00
• 19. 9. 2015 (sobota) - Dom kultúry, vystúpenie Jána Amróza, o
18:00
• 20. 9. 2015 (nedeľa) - Slávnostná omša pri Lurdskej kaplnke,
10. výročie posvätenia o 10:00
- Futbalový zápas TJ Kozárovce –
FK AKTIV Komárno, 15.30, počas
polčasu zoskok parašutistky
- Dom kultúry, divadelné predstavenie KARČIHO TETA o 18:00

• Pamätná fotograﬁa J. Bedeja zachytáva účastníkov slávnostného odovzdania novej hasičskej techniky podpredsedom
vlády a ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom. Viac sa dočítate na str. 4.






Obecné zastupiteľstvo
Na obecnom úrade sa 2. júla
2015 konalo 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kozárovciach. Okrem iného na ňom
boli predložené správy – správa
o činnosti obecnej rady a správa
o činnosti komisie ﬁnančno-plánovacej, obchodu a služieb, ktoré predložil zástupca starostu a
predseda komisie Milan Záhorský,
správa o činnosti komisie kultúry,
športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktorú predložila predsedníčka komisie Mgr. Ivana Švoliková, PhD. Správu o činnosti komisie výstavby, územného
plánu, verejného poriadku a životného prostredia predložil predseda Marián Majer.

Mgr. Richard Demian, riaditeľ
ZŠ s MŠ, informoval o výsledkoch
a činnosti Základnej školy s materskou školou v uplynulom školskom roku. Na zasadnutí sa hovorilo aj o plnení rozpočtu za obdobie
prvých päť mesiacov roka a bola
predložená správa nezávislého audítora. Poslanci prerokovali návrh
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce, ako
aj dodatok k VZN o požiarnom poriadku obce Kozárovce. Priestor na
diskusiu dostali aj občania prítomní
na zasadnutí.
Najbližšie riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva sa bude
konať 28. septembra 2015.

Obec Kozárovce
vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:
a) byt č. 5 na I. poschodí (II. nadzemnom podlaží) bytového domu so
súp. č. 843 na parcele registra „C“ parc. č. 4888/4 bez or. č.
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súp. č. 843 vo veľkosti 5533/54096
c) spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom bytovým domom,
a to parcele registra „C“ parc .č. 4888/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2 vo veľkosti 5533/54096, vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.
- popis nehnuteľnosti (podľa znaleckého posudku č.76/2013)
Bližšie informácie na www.kozarovce.sk
a na úradnej tabuli obce Kozárovce

21. ročník Dedinských oroslánskych dní

Na pozvanie Oroslánskej slovenskej samosprávy a Spolku pre
ochranu dedinskej kultúry a tradície
sa naše súbory Konopa, Lipka a Matičiar zúčastnili 15. augusta 2015
Oroslánskeho dedinského dňa.
Minulý rok našu obec reprezentoval zbor Tebe spievam, latku kvality zdvihli poriadne vysoko, a tak
ani my sme nenechali nič na náhodu a zodpovedne sme sa pripravovali na svoje vystúpenie v hlavnom programe dňa. Náš program
pozostával zo žartovných piesní,
prekáračiek, fľaškového tanca, kolesa, baligátora a takmer „národnej“ kozárovskej piesne – Tam pri
brehu Hrona, pri ktorej sa v nejednom oku pozorného poslucháča

POMÔŽME
Obec Kozárovce a diecéza
Broumou opäť vyhlásili zbierku
šatstva, obuvi a vybavenia domácnosti pre ľudí v núdzi, ktorá
trvá do 25. septembra 2015.

Kultúrny kalendár

Kultúrne a spoločenské podujatia
sa hodovým víkendom v našej obci nekončia. Bohatý bude aj záver
septembra a mesiac október.
• 14. 9. 2015 (pondelok) Staré
vinice o 17.00 - Svätá omša sviatok Povýšenie sv. Kríža
• 27. 9. 2015 (nedeľa) DK o 15.00 Memoriál Márie Švolikovej
- 29. 9. 2015 (utorok) Socha sv. Michaela o 17.00 - Svätá omša
• 4. 10. 2015 (nedeľa) DK o 15.00 Vystúpenie súborov Vretienko, Konopa, Matičiar a Lipka
• 11. 10. 2015 (nedeľa) DK o 18.00
- Predstavenie Karčiho teta
• 17. 10. 2015 (sobota) DK o 17.00 Slávnostné vystúpenie FS Praslica
• 18. 10. 2015 (nedeľa) DK o 18.00
- Predstavenie Karčiho teta

zaleskla i slza dojatia.
No nesmieme zabudnúť i na
účinkovanie folklórnej skupiny Javorinka, ktorá sa postarala o príjemnú atmosféru a posedenie pri
krásnych slovenských ľudových
piesňach v Slovenskom pamiatkovom dome až do neskorých večerných hodín.
Okrem už spomínaných našich
súborov, pozvanie prijali i Milan
Záhorský, zástupca starostu obce,
Mgr. Ivana Švoliková, PhD. – predsedkyňa kultúrnej komisie, Mgr.
Martina Holečková a Marián Majer – poslanci a členovia obecného zastupiteľstva, ktorí svojou prítomnosťou utvrdili usporiadateľov
a vedenie slovenskej samosprávy
v tom, že naša spolupráca a družba má seriózne základy a je čím
ďalej pevnejšia.
Mgr. Mária Együdová

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Na prioritách našej obce sa nič nemení
(Dokončenie zo str. 1)
V minulosti som informoval o záujemcovi na budovanie optickej siete v našej obci. Napokon tento návrh bol aj predmetom rokovania zastupiteľstva, kde dostal zelenú. To,
že investor napokon realizáciu nezačal už ovplyvniť obec nevie. Je
zrejme ťažko možné očakávať, že
niekto s vlastným kapitálom podstúpi takto ťažko návratnú investí-

Pozvánka
V dome kultúry sa 4.10. 2015
o 15.00 uskutoční spoločné vystúpenie folklórnych skupín. Detský súbor VRETIENKO si pripomína 35. výročie vzniku, KONOPA a MATIČIAR 25. výročie vzniku. K jubilujúcim sa pridá aj ženská spevácka skupina LIPKA,
ktorá si minulý rok pripomenula
40. výročie.

ciu. Kvalitnejšie služby káblovej televízie sú podmienené kvalitou káblového rozvodu. Po vyše 20 rokoch je stav taký, že obec venovala
prostriedky z príjmu za káblovú televíziu do obsahu, teda do programovej ponuky, ale garantovať dostupnosť služby už musí jej prevádzkovateľ. Podmienky zo strany obce
boli vytvorené tak, aby sa bez zvyšovania poplatku dostala do každej
pripojenej domácnosti čo najširšia
programová ponuka. Tiež sa usilujeme o vybudovanie optickej siete,
aby bola dostupnosť všetkých dátových služieb na zodpovedajúcej
úrovni a riešením by mal byť projekt modernizácie ﬁxnej Infraštruktúry v réžii Telekomu.
Aká je v našej obci situácia s
voľnými bytmi, je záujem o byty,
počíta sa v budúcnosti s ďalšou
bytovkou?
Nová šesťbytová jednotka v areáli školy je takmer dokončená,
pred kolaudáciou. Je tu zámer, že

za prostriedky ŠFRB obec v roku
2016 bytovku odkúpi a byty bude
ponúkať ako nájomné. Máme v evidencii vyše 30 záujemcov na 6 voľných bytov. Preto reálne pripravujeme ďalšie vhodné pozemky a zmeny a doplnky územného plánu na
výstavbu bytov. Zaznamenali sme
tiež dopyt na kúpu bytov, predovšetkým s väčšou výmerou ako je
bežne podporovaný štandard, preto sa téma nových bytov určite bude
riešiť, najneskôr v budúcom roku.
Kým sa bude dať čerpať nejaká forma pomoci na budovanie technickej
infraštruktúry k novej IBV, sú práve
byty cestou, ako udržať a prilákať
mladé rodiny. Tie sú potom zárukou
udržania a rozvoja nielen školy, ale
obce ako takej. V aktuálnej ponuke
obce je aj predaj dvojizbového bytu,
uvidíme či sa nájde záujemca. Získané prostriedky z predaja plánujeme investovať do kúpy pozemku
vhodného na výstavbu bytov.
Pripravila M. Nemčeková






Konopa na Myjave a v Strážnici
Folklórny súbor Konopa z Kozároviec sa na 56. ročníku MFF na
Myjave predstavil v dňoch 19. - 21.
júna už deviatykrát v netradičnej forme, ako kuchársky tím v mestečku
MY - A- VY s kuchyňou starých materí. Návštevníci nás priamo vyhľadávali, vlastne nie nás, ale našu už
osvedčenú Fazuľovicu - fazuľovú
polievku s údeným mäsom a domácimi rezancami. Prvý večer to bola
rýchlejšia, menej náročná polievka
na čas číkovica (cesnaková) polievka a ostatné naše špeciality: šúľance a rezance s makom, tvarohom,
lekvárom, opraženou strúhankou,
alebo slaninou. Lokše, palacinky,

• Strážnica 2015
štrúdľa orechová s tvarohom, maková s višňami, rôzne druhy zákuskov a oškvarkové pagáče. Primátor
mesta Myjava aj v tomto roku ocenil prácu nášho kuchárskeho tímu z
Kozároviec ďakovným listom. K tomu všetkému patrili príjemné a mi-

• Myjava 2015
lé slová v centre programu
pri pesničkách
a tanci na „vydupanom kole“ tak sa volá
javisko v strede mestečka
MY-A-VY, kde
sa prezentujú súbory, speváci, muziky a
pod. Zúčastnili sme sa aj 70.
ročníka MFF v
Strážnici a 33.
ročníka folklórneho festivalu Detská Strážnice 2015. Tento festival
patrí medzi najstaršie a najznámejšie festivaly v Európe. Pre nás bolo veľkým uznaním možnosť účinkovať v sobotu v hlavnom programe
na najväčšom amﬁteátri Bludník. V

programe pod názvom „Kde domov
môj“ mohli diváci vidieť fragmenty tradičnej ľudovej kultúry, mnoho
etnograﬁckých regiónov Čiech, Moravy a Slovenska. Išlo o reprezentatívny výber obrázkov z rodinného
a kalendárneho zvykloslovia, ktorý bol doplnený o mimoriadne prejavy tradičnej ľudovej kultúry zapísanej vo svetovom „Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO“. Program potvrdil skutočnosť,
že MFF Strážnice vznikol ako jediný celoštátny, teda československý. V programe v symbolickej podobe na scéne prezentovali účinkujúci pestrosť tradičnej kultúry našich národov. Zo slovenských FSk
účinkovali z Kozároviec Konopa a
DFS Vretienko pod vedením Márie
Orovnickej, FSk Bažalička z Plachtiniec, Technik z Bratislavy, Tercho-

Karčiho teta rozosmiala divákov v Mani
Záver Kultúrneho leta patril Divadelnému súboru HRON, ktorý pracuje pri Miestnom odbore Matice
slovenskej v Kozárovciach. Činnosť
divadelníkov je máňanským matičiarom známa už veľa rokov. V roku 2014 sme zorganizovali autobusový zájazd na kozárovskú domovú
scénu, kde sme sa výborne zabávali na Kubovi.
Tento rok sme privítali ponuku
Ladislava Mráza, aby novú divadelnú hru predviedli na javisku v našom parku. Slovo dalo slovo a 30.
augusta sme sa
s letom rozlúčili pri
divadelnej hre Karčiho teta od Thomasa Brandona.
V netradičnom, ale
príjemnom prostredí miestneho parku sa javisko zmenilo na divadelnú
scénu, postavili sa
kulisy a divadlo sa
mohlo začať. Divadelníci si vypočuli posledné rady
od Antona Živči-

ca, režiséra a odborného gestora,
a začali.
Takmer 200 divákov zabávali svojim umením, vtipnými replikami a dobrými hereckými výkonmi.
Predstavenie bolo pripravené na
vysokej úrovni, za čo diváci hercov
odmenili potleskom a kvetmi.
Pripraviť divadelné predstavenie
v parku bolo náročnejšie - okrem javiska sa muselo pripraviť hľadisko,
zabezpečiť kvalitné ozvučenie, postaviť stan – šatňu pre dievčence
a vytvoriť priestor na malé občer-

stvenie pre účinkujúcich, ktoré zabezpečil Miestny odbor Matice slovenskej v Mani.
Aj touto cestou divadelníkom
z Kozároviec ďakujeme za - čerešničku na torte - úžasný záver nášho
kultúrneho leta. Želáme im veľa tvorivých nápadov do ďalšej práce, veľa ochotných - hlavne mladých hercov, ktorým prajeme, aby skúsenosti ešte dlho preberali od svojich
vynikajúcich starších kolegov.
Jarmila Trungelová
Foto: Jozef Cigáň

vec z Terchovej, ĽH Martinky Bobáňovej z Terchovej, SĽUK, mužská
spev skupina Vernár, Rozkazovači
z Očovej, Karol Kočík zo Zvolen (fujara). V programe účinkovalo skoro trid- sať súborov a cca 560 účinkujúcich. Režisérom tohto programu bol Juraj Hamar, generálny riaditeľ SĽUK-u. Po skončení programu v nedeľu sa odovzdávali ocenenia, kde doc. Mgr. Jurajovi Hamarovi PhD. bola udelená cena MFF
„STRÁŽNICE 2015“ za program
„Kde domov mů(ô)j“ za ojedinelý
autorský prínos k dramaturgii MFF
Strážnice a mimoriadne spojenie a
stvárnenie programu, ktoré vyzdvihuje česko-slovenskú vzájomnosť.
Česká televízia Noe bude v nedeľu
19. júla 2015 vysielať o 20.30 h zo
záznamu program zo Strážnice, následne v utorok 21. júla o 06.15 a vo
štvrtok 23. júla o 12.05 h.
J. Švolík st.
člen FSk Konopa

Spoločenská rubrika

Povedali si áno
Andrea Ráchelová
a Juraj Brišák
Miroslava Honěková
a Vladimír Mráz
Katarína Grmanová
a Martin Záložník
Martina Martinková
a Juraj Chvojka

Narodili sa
Eliška Straková
dcéra Marty a Jaroslava
Vanesa Gogová
dcéra Martiny a Ľuboša
Veronika Ižoldová
dcéra Daniely a Bystríka
Tamara Horniaková
dcéra Zuzany a Tomáša

Opustili nás
Mária Ďurčíková
vo veku 89 rokov
Ján Lukáč
vo veku 72 rokov
Jozef Valo
vo veku 78 rokov






Dobrovoľní hasiči dostali nové autá a protipovodňovú techniku
V okrese Levice bola v nedeľu 6. septembra odovzdávaná nová
hasičská technika dobrovoľným hasičským zborom za účasti podpredsedu vlády a ministra vnútra Róberta Kaliňáka. Odovzdávanie sa
uskutočnilo v obciach Bátovce, Veľké Kozmálovce, Tekovské Lužany,
Dolný Pial a v našej obci Kozárovce.
Presne napoludnie pred hasičskou zbrojnicou zastalo nové auto,
ktoré šoféroval osobne podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák. Na pôde obce ho čakalo srdečné privítanie za účasti poslanca NR SR Milana Halúza,
prítomný bol aj generálny sekretár
DPO SR Vendelín Horváth, krajský
riaditeľ Hasičského a záchranného
zboru v Nitre Pavel Nereča a ďalší
vzácni hostia. Podpredsedu vlády
na pôde obce privítal starosta Jozef
Majer a pripomenul niektoré míľniky
z histórie obce spojené s miestnym
dobrovoľným hasičským zborom.
„Naša obec si pripomína tento rok
940. výročie prvej písomnej zmienky. V roku 1922 vznikol na pôde obce prvý hasičský zbor. V roku 1935
náš bývalý čestný občan a vtedajší notár Gustáv Kontra založil Dobrovoľný hasičský zbor. Osemdesiat
rokov bez prerušenia sú hasiči súčasťou života obce Kozárovce. Zápisy v kronikách hovoria o nejednom zdolanom požiari, o nejednej

nám pán podpredseda vlády priniesol techniku, ktorá dobrovoľným hasičom, vždy schopným a ochotným
pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú,
pomôže aj do budúcnosti zdolávať
požiare, povodne a kvalitne sa pripravovať na ďalšie súťaže a výbornú reprezentáciu našej obce“ - povedal na úvod starosta. Kozárovce patria medzi obce, ktoré povodne a rôzne katastrofy, bohužiaľ, neobchádzajú. Nové auto a technika
je akýmsi poďakovaním, splátkou
dlhu za desiatky rokov tvrdej roboty,
ktorú dobrovoľní hasiči v Kozárovciach vykonali. Podpredseda vlády
pripomenul, že dobrovoľné hasičstvo má na Slovensku viac ako 150
ročnú tradíciu a konečne, po dlhých
rokoch sa podarilo prijať samostatný prvý zákon o dobrovoľných hasičoch. Práve na jeho základe sa
rozbehol projekt vybavenia Slovenska novou technikou. Tento projekt
znamená viac ako 500 vozidiel lveco Daily, viac ako tristo rekonštrukcií vysokokapacitných cisterien na

• Kľúče od nového hasičského auta odovzdal minister Vojtechovi Beniačkovi.
Foto: -vap-

podvozkoch Tatra a viac ako 600
vozíkov prvej pomoci vybavených
protipovodňovou technikou. Po
úvodných slovách odovzdal R. Kaliňák do rúk Vojtecha Beniačika kľúče od nového vozidla. Potom auto
spoločne uviedli do života ručným
hasiacim prístrojom značky Hubert.
„Je to predovšetkým splátka dlhu za
prácu, ktorú dobrovoľní hasiči robia
nielen pre Kozárovce, ale aj
pre okolité obce. Vieme, že
sa na nich môžeme spoľahnúť, kdekoľvek na Slovensku bude problém, sú pripravení vyjsť. Našou povinnosťou je, aby sme im ten zásah dokázali urobiť modernejší, rýchlejší. Pre Kozárovce sme vyčlenili set auta a protipovodňového prívesu. Auto samotné má kapacitu 1500 litrov za minútu,
vo vozíku je 900 litrové ponorné čerpadlo elektrické,
je tam aj kalové a plávajúce
čerpadlo. Je to asi 5000 litrov za minútu, čo je už veľké
číslo a naozaj efektívna pomoc v prípade, keď majú ľu• Slávnostný nástup. Podpredsedu vlády a ministra vnútra Róberta Kaliňáka privítal
dia vodu natečenú vo svostarosta obce Jozef Majer.
Foto: -vap-

porazenej povodni, o desiatkach
a stovkách víťazstiev v súťažiach.
Pred 40 rokmi vznikla na pôde obce súťaž O striebornú prúdnicu Pohronia, ktorá 45 rokov reprezentuje nielen našu obec, ale aj pripravuje ďalšie generácie hasičov vždy
schopných pomáhať a bojovať.
Spomeniem aj dva dôležité dátumy, január v roku 2009, keď sme
na rozvodnenom Hrone zachránili
obec od katastrofy a rok 2010, keď
pán podpredseda vlády spolu s premiérom prišli do Kozároviec odovzdať multifunkčné ihrisko a vítala
nás tiež nemilá udalosť – povodeň,
ktorú sme úspešne zdolali. Preto
som veľmi rád, že vláda SR vo svojom programe podpory hasičských
zborov pamätala na náš zbor. Dnes

• Spoločná fotograﬁa. Foto: Jozef Bedej

jich pivniciach. Celková hodnota vozidla a prívesu je 128 tisíc eur“ – doplnil R. Kaliňák. „Takáto udalosť sa
koná raz za sto rokov. Je to veľké
plus pre Dobrovoľný hasičský zbor
v Kozárovciach. Nová technika nám
pomôže pri požiaroch i záplavách,
ktoré su u nás veľmi časté a Hron
vyvádza. Verím, že ostatní členovia, ktorí sú tu, si budú túto techniku
vážiť a využijú ju, keď bude treba.
Máme početnú základňu mladých
hasičov, obavy o pokračovanie tejto tradície v obci nemám. Vychovávame si mladšiu generáciu a dosahujú pekné úspechy na súťažiach.
Teraz boli dorastenci aj dorastenky
prví na majstrovstvách kraja a dorastenci postúpili na majstrovstvá
Slovenska do Turian a tam skončili
celkovo na 5. mieste“ – doplnil Vojtech Beniačik, predseda DHZ Kozárovce. Podpredseda vlády zaželal
hasičom veľa šťastných kilometrov,
aby sa vrátili zo zásahov živí, zdraví, bez zranení. Po jeho odchode si
hasiči vyskúšali nové vozidlo v uliciach obce a oboznámili sa s vybavením nového auta a vozíka s protipovodňovou technikou.
Vanda Prandorfyová






VÝSTAVBA DOMU KULTÚRY III. ČASŤ
(pokračovanie z minulého čísla)
Stavebné práce na Dome kultúry začali na jeseň 1976. Boli to výkopy základov,
premiestňovanie zeminy, betonárske práce, výmurovky, izolácie pivníc a murovanie objektu.
Celá budova je vymurovaná tehlovými
jednotkami z bývalých Ponitrianskych tehelní v Zl. Moravciach. Tu sme mali svojho
spriazneného zástancu, JUDr. Jána Krkoša, ktorý spolu s našimi rodákmi pracujúcimi v Zlatých Moravciach zabezpečovali
dodávky tehál na stavbu.
Pracovníci Priemstavu Bratislava 19.
júla 1980 kládli oceľové nosníky. Dva žeriavy osádzali nosnú konštrukciu strechy.
V máji – júni sa robila inštalácia vodovodu a kanalizácie. Treba spomenúť že dom
kultúry má aj svoju vlastnú studňu hlbokú 18 m, ktorú realizovalo JRD Horné Semerovce.
V roku 1981 sa začalo pracovať na vnútorných omietkach. Pracovníci OSP Levice
realizovali elektroinštaláciu, kúrenie, vzduchotechniku. Spomenúť treba aj tienisté
stránky výstavby. Objekt nebol uzatvorený
a „vďaka“ niektorým jednotlivcom sme prišli o už osadené elektrické vedenia. Museli sme stavbu okamžite uzatvoriť a niektoré
trasy vedenia robiť nanovo.
Podobne vinou nedostatočného projektu vzduchotechniky zostalo po montáži niekoľko hotových komponentov, ktoré
sa už nedali použiť. Boli to zbytočné straty,
ktoré sme potom s ťažkosťami znášali, ale
postupne sme aj tieto prekážky zvládli.
Pri MNV bola vytvorená pracovná skupina, ktorá denne pracovala na objekte a pripravovala práce pre sobotné brigády občanov. Dnes na členov pracovnej skupiny
už len s úctou spomíname, pretože už nás
všetci opustili : Viktor Drozdík, Štefan Švolik, Cyril Hlava, Pavol Šima, Ľudevít Švolik, Viliam Záhorský a Ladislav Šamo, ktorý bol organizátorom všetkých prác až do
úplného odovzdania stavby DK.
Spomíname aj na zásluhy bývalého náčelníka Nápravno-výchovného zariadenia
v Želiezovciach pplk. Štefana Mráza ktorý s odsúdenými vykonal veľké množstvo
prác, najmä na vnútorných a vonkajších

omietkach budovy, kde naraz pracovalo
aj 50 pracovníkov.
Rozhodujúca časť výstavby bola pred
nami a to, pripraviť stavbu na kolaudáciu.
V roku 1982 majster kamenár Mikuláš Majer obložil kabrincami vonkajšie steny budovy, spolu 550 m². Vybudovaný bol aj
septik, nakoľko kanalizácia v tom čase pri
DK nebola. V roku 1983 Divadelná služba Martin začala konštrukčné práce na javisku, ktoré potom priebežne pokračovali. Pracovníci Miestneho hospodárstva Filip Hudec, Juraj Hazucha a Ondrej Majer
obkladali steny a strop v hlavnej sále DK
a lepili podlahy.
V decembri 1983 sa konala kolaudácia hrubej stavby DK. Potom nastali dva
dôležité roky vo výstavbe DK. Akoby nás
pokropila živá voda, začali sme neúnavne pracovať na dokončení stavby. Väčšina našich občanov sa čoraz viac zapájala
do výstavby. Zariaďovali sme interiéry, kládli koberce, vešali záclony a závesy, osadili sedadlá, rozmiestňovali nábytok, vybavovali kuchynské priestory. Toto všetko
potrebovalo nové investície, ale vďaka našim dobrým vzťahom s Ministerstvom kultúry sme tieto prostriedky získali i keď nám
mnohí neverili že to dokážeme.
Bohužiaľ, nepodarilo sa nám všetko.
Zvukové a svetelné zariadenie nie je vyhovujúce ani do dnešných čias, čo je na veľkú
škodu konaných podujatí. Ale i tak zásluhou obetavej práce všetkých, ktorým patrí
naša vďaka sme dňa 13. septembra 1985
odovzdali dom kultúry do používania.
Členovia delegácie Ing. Kosorín, p. Šugár, Ing. Štuller, p. Horniak, p. Rubinský,
Ing. Bóna, Ing. Hlavač a Ing. Ondrej Benčať – riaditeľ Stavoprojektu Banská Bystrica ocenili záslužnú prácu našich občanov. Pri tejto príležitosti si Čestné uznanie
za výstavbu DK prevzali Ing. Ondrej Benčať, Ing. arch. J. Chrobák – autor projektu,
Viktor Drozdík, Cyril Hlava, Ladislav Šamo
a Stanislav Orovnický.
Naplnil sa dávny sen nás, Kozárovčanov a len my vieme, ako sme tento sen za
doterajších tridsať rokov naplnili.
Ladislav Mráz,
snímky archív autora
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Úvodník
Ahoj, škola
Školský rok 2015/2016 na seba nenechal dlho čakať. Prázdniny prešli ako voda a žiakom, učiteľom i všetkým ľuďom, ktorí sú
so životom v škole neodmysliteľne spätí, zrazu pribudlo o čosi viac povinností. Oddýchnutí a plní nových zážitkov, čakali na slávnostné otvorenie nového školského roka, ktoré tentoraz padlo na stredu, druhého septembra 2015. Všetci školopovinní
zo ZŠ s MŠ Kozárovce sa v dobrej nálade a s úsmevom na tvári stretli o ôsmej hodine ráno pred
budovou školy. Tónom štátnej
hymny SR slávnostne otvorili šk.
rok 2015/2016. Po jej doznení nasledovala báseň v podaní žiačky
8. ročníka Lívie Hlavovej. Žiakom
sa ako každý rok prihovorili pán
riaditeľ Richard Demian a starosta
obce Jozef Majer. S peknou básničkou vystúpil i žiak druhého ročníka, aby posmelil najmenšie školopovinné deti – prváčikov, ktorí sa
trochu vystrašene držali rúk svojich rodičov. Tie neskôr vymenili
za dlane svojich najstarších spolužiakov – deviatakov, ktorí ich odviedli do ich prvej triedy v živote.
Pri vstupe do budovy školy bola
prítomným premietnutá video vizitka, ktorú pre žiakov nahral Peter Sagan – vynikajúci slovenský
cyklista. Bola prekvapením a zároveň
oživením tohto pekného dňa. Veríme, že i ďalší školský rok sa bude niesť v znamení
úspechov žiakov i úspechov školy,
pevného zdravia a dobrej nálady.
Nech sa nám všetkým vydarí podľa predstáv!
Mgr. Lucia Tulová

Letné kempy 2015
Ako je už niekoľkoročnou tradíciou, aj toto leto sme dali dokopy
tím mladých dobrovoľníkov zo žiakov najvyšších ročníkov ZŠ s MŠ
Kozárovce a spolu s Tomášom Ivaničom, Veronikou Čavojcovou, rehoľnou sestričkou Martinkou a Peťom Furdom sme zorganizovali dva
týždne plné zábavy, vodného futbalu, tvorivých dielní a hlavne smiechu, radosti a času stráveného s kamarátmi. V prvý deň sme si všetci
užili hlavne vodný futbal, pretože
teplotné rekordy pre nás predstavovali veľkú výzvu. V chládku si deti spolu so sestričkou Martinkou vyrábali mozaiky z papiera a náramky
z farebných gumičiek. V druhý deň
sme sa vybrali na tzv. scavengerhunt – čiže sme v skupinkách plnili úlohy na rôznych miestach v Kozárovciach, do ktorých sme zapájali
aj obyvateľov našej obce. Po obede
si dievčatá vyrábali čelenky z malých ružičiek a chlapci sa vyšantili na vodnom futbale. V tretí deň sa
nám o zábavu postarali hasiči z Levíc a deti pri kúpaní vo vodnom futbale poriadne ostriekali vodou.
Štvrtý deň kempu sa niesol
v znamení ﬂorbalového turnaja,
kde deti súťažili v kategóriách dievčatá a chlapci a každé dieťa aj tréner si odniesli medailu. V piatok si
deti aj tréneri pod vedením basebalistov z GoodSports Bratislava vyskúšali na futbalovom štadióne netradičný americký šport basebal,
ktorý sa tešil veľkému záujmu detí. Druhý týždeň kempov sme začali tiež netradičným športom pre deti – americkým futbalom, ktorý nás
prišli naučiť futbalisti z tímu Patri-

ots zo Zvolena. V siedmy a ôsmy
daždivý deň sme ráno tancovali
s Miškou Kukoľovou, ktorá dievčatá
celý týždeň učila nové choreograﬁe a chlapci zatiaľ predvádzali svoje ﬂorbalové umenie vo veľkej telocvični. Po obede sme si všetci vyzdobili a zjedli medovníkové srdiečka s Miškou Chmelovou a dievčatami z OcÚ Kozárovce. V deviaty deň
sme sa rozdelili do tímov a súťažili
v športových olympijských disciplínach a za odmenu sme si po obede
užili kino a popkorn. Posledný deň
kempov sme si užili naplno pri tan-
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Ranné chvály




Tvorivé dielne

ci, ﬂorbale, vodnom futbale a tvorení čeleniek z kvietkov a náramkov.
Ďakujeme všetkým deťom - boli
ste úplne skvelé, rodičom a starým
rodičom za nenahraditeľnú pomoc,
obci Kozárovce a ZŠ s MŠ Kozárovce a tiež celému tímu trénerov a
hosťom za čas, chuť a to, že každý
prispel malým kúskom svojho talentu a spolu sme vytvorili mozaiku nezabudnuteľných chvíľ, na ktoré sa
tešíme znova o rok na letných kempoch 2016.
Ing. Zuzana Poláčiková, PhD.
snímky autorka
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MATERSKÁ ŠKOLA KOZÁROVCE
Milé deti...
Chceme mať šťastie, dobré zdravie,
Dýchať vzduch, čo z lesa vanie.
Vidieť slnko, počuť vtáčky,
Mať v izbičke knižky, hračky.
Chceme sa s ockom, mamkou smiať,
S kamarátmi v škôlke hrať.
Milé deti, poďte rýchlo medzi nás,
Čakáme už s úsmevom na vás.
Milí rodičia, milé deti...
Je tu začiatok nového školského roka 2015/
2016, čas kedy sa po prázdninách opäť otvárajú pre všetky deti brány škôl. Aj v našej Materskej škole čakajú na deti pani učiteľky, pán učiteľ, asistenti, ktorí Vám a Vašim deťom pomôžu
zvládnuť prvé dni, týždne po nástupe do MŠ, ale
aj každý deň v školskom roku. Dieťa prichádza
do neznámeho prostredia, nevie sa orientovať v
nových priestoroch, musí sa prispôsobiť novému
dennému režimu, pravidlám – to všetko je náročné a potrvá určitý čas, kým sa začne v novom
prostredí cítiť bezpečne. Nástup dieťaťa do materskej školy predstavuje dôležitý medzník v živote dieťaťa. Pri prvom nástupe do MŠ je najnáročnejšie to, že dieťa zostáva po prvýkrát bez
blízkeho kontaktu s rodičmi, preto býva proces
adaptácie náročný a niekedy aj dlhodobý. Čaká nás zmena, záťažové obdobie pre deti (nielen
najmladšie deti, ktoré po prvý krát prichádzajú do
MŠ, ale aj staršie deti), rodičov, pedagógov - veríme, že to všetci spoločne zvládneme. Význam-

nú úlohu tu zohráva čas.
Dajme deťom čas:
• čas na adaptáciu – podľa individuálnych potrieb
dieťaťa,
• čas na vnútorné vyrovnanie sa s novým prostredím, kolektívom...,
• čas na zmenu denného programu – ranné
vstávanie, denný režim...,
• čas na plač, na vzdor – nechcem tam ísť...,
• čas na získanie dôvery – som tu v bezpečí...,
• čas na získanie istoty – mama, ocko príde, páči sa mi tam...
Prostredie v MŠ vytvára podmienky na celkovú pohodu dieťaťa, uspokojuje jeho psychické,
citové a telesné potreby, spĺňa estetické a emocionálne kvality, pre deti sme pripravili triedy, ktoré spĺňajú bezpečnostné, hygienické a estetické požiadavky. Materskú školu navštevuje spolu 56 detí, ktoré sú rozdelené do troch tried. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú učitelia
pre predprimárne vzdelávanie, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti.
1. trieda (2,5 – 4 ročné deti) – 12 detí
Triedna učiteľka Mária Štefančová
Učiteľka Simona Kamodiová
2. trieda (4 – 5 ročné deti) – 22 detí
Triedna učiteľka Mgr. Eva Báťová, zástupkyňa
pre MŠ
Učiteľka Bc. Monika Žemberyová
Pedagogický asistent Bc. Tomáš Ivanič

3. trieda (5 – 6 ročné deti) – 22 detí
Triedny učiteľ Martin Lenard
Učiteľka Elena Poláčiková
Pedagogická asistentka Mgr. Monika Majerová
Realizácia výchovy a vzdelávania v materskej škole sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych denných aktivít, ich súčasťou sú cielené riadené vzdelávacie aktivity, realizované najmä
metódou hry, spravidla didaktickej hry s rôznym
obsahovým zameraním. Ďalšími organizačnými formami sú časové úseky venované hrám a
činnostiam podľa výberu detí, zdravotným cvičeniam, pobytu vonku, záujmovým činnostiam,
odpočinku a činnostiam spojeným so životosprávou (stravovanie, odpočinok, osobná hygiena). Pre deti pripravujeme záujmové – krúžkové
činnosti, realizované počas pobytu dieťa v Materskej škole v popoludňajších hodinách, od októbra 2015.
· Folklórny krúžok „Vretienko“
· Logopédia
· Anglický jazyk
· Športový krúžok
· Koníky deťom „hipoterapia“
Milí rodičia, tešíme sa na všetky vaše deti a
prajeme si, aby spolupráca vás rodičov a nás pedagógov materskej školy rástla aj v školskom roku 2015/2016 k obojstrannej spokojnosti.
Mgr. Eva Báťová
zástupkyňa pre MŠ






Prvá písomná zmienka o Kozárovciach
V tomto roku si pripomíname 940. výročie prvej písomnej
zmienky o Kozárovciach. Kozárovce (villa Koauchy) sú spomenuté v listine z roku 1075, ktorou uhorský vojvoda Gejza I. (vládol
v rokoch 1074 – 1077) daroval majetky benediktínskemu opátstvu v dnešnom Hronskom Beňadiku. Listina sa bohužiaľ nezachovala v origináli, ale len v neskorších odpisoch z rokov 1124,
1217 a v potvrdení z roku 1328. V odbornej literatúre sú tieto dokumenty považované za falzá. V týchto listinách z neskoršieho
obdobia je pôvodný text z roku 1075 na niektorých miestach upravený a doplnený vsuvkami. Ohraničovanie niektorých majetkov
je popísané podrobnejšie. V nasledujúcej časti uvádzam slovenský preklad pôvodného textu z roku 1075.
Peter Ivanič
V mene svätej a nerozdielnej Trojice, Otca i Syna i Ducha
svätého. Ja, Gejza Veľký, predtým vojvoda Uhrov, potom však
z Božej milosti kráľ, syn kráľa
Bela (I.), spoznajúc, že majetky
tohto sveta sú dočasné, nebeské, ale trvalé, túžiaci z veľkej lásky postaviť kostol k chvále Božej, Panne Márii a svätému Benediktovi, najzbožnejšiemu otcovi a vojvodovi mníchov, tu z
Božej priazne zriaďujem kláštor.
Teda s pomocou Toho, čo všetko stvoril som dal a daroval spomínanému kláštoru svätého Benedikta dedične (majetky), a toto som chcel dať na vedomie
všetkým biskupom, opátom, ako
aj popredným (predstaviteľom)
môjho kráľovstva.
Územie, ktorého stredom preteká rieka nazývaná Hron, kde
som dal postaviť kostol svätého
Benedikta, dávam (tomuto kostolu) v ich vlastných medziach a
hraniciach, Potom som daroval
dedinu, ktorá sa volá Rybník, kde
som dal vinárov a 15 viníc, sedliakov a včelárov i zem na 60 popluží s vyznačenými hranicami.
Okrem toho sa tu nachádza 6 domov vojakov Tekovského hradu,
ktorých zem má rozlohu troch
popluží; tieto som nedaroval. Dal
som tiež dedinu rybárov na brehu
Hrona, nazývanú Tlmače s jej
ohraničenými oráčinami, lúkami
a ostrovmi. Vnútri týchto hraníc je
dedina Kováči (Kozárovce), ktorú
som daroval, na týchto majetkoch, ktoré som venoval Všemohúcemu Bohu, Panne Márii a
svätému Benediktovi hranice
(tohto majetku) sú široké a dlhé.
Dal som tiež zem Šušol s lesmi,
poľovkami, riekami, rybníkmi
a lúkami. Daroval som aj iný majetok, nazývaný Žikava, so 16 poplužiami i potok Žikava s lúkami a
pasienkami, 12 domov čeľade a
veľký les s vyznačenými hranicami. Dal som dedinu Pečenehov,
nazývanú Tesáre (dnes súčasť

Tesárskych Mlynian), nad riekou
Žitavou na oranie s pôdou na 20
popluží a veľký les smerom východným a južným s lúkami a pasienkami a 10 domov povozníkov, všetko ohraničené vlastnými
medzníkmi. Okrem toho som dal
inú dedinu Pečenehov Dvory nad
touže riekou Žitava s oráčinami s
rozlohou 72 popluží. Tiež rieky
na rybárenie, totiž Nitru, Chrenovec a Žitavu a veľmi rozsiahle lúky a pasienky, ktoré sú medzi
týmito riekami na pasenie dobytka, koni, oviec, volov a veľký
ohraničený les za údolím medzi
južnou a východnou stranou. A
(daroval som aj) iný majetok,
dvorníkov so 40 poplužiami a 20
domov (neslobodných) sluhov
nad trhoviskom (v Dvoroch nad
Žitavou), ktorí nech slúžia podľa
vôle opáta; je tu aj môj dvorec,
ako aj kaplnka zasvätená k úcte
svätého Martina, (tiež) som ich
daroval. V dedine, ktorá sa nazýva Pohranice, od iných oddelenej, smerom na východ a juh,
daroval som 15 domov (neslobodných) sluhov, 16 viníc s lúkami a zem na 6 popluží, ktorí majú
opátovi slúžiť podľa jeho vôle. V
Šarovciach zem na jedno poplužie s lúkami. V Tajnej zem na 2
poplužia s lúkami, v Trávnici zem
na 2 poplužia, v Podhájskej zem
o 2 poplužiach. V Balvanoch
(dnes zaniknutá dedina v katastri
Novej Dediny) zem o 2 poplužiach. V dedine (Mýtne) Ludany
10 domov (neslobodných) sluhov
s ovocným sadom a zemou na 5
popluží, ako aj kopec spoločný s
dedinčanmi a háj. Dal som tiež
dedinu Žemliare a zem na 16 popluží a veľký háj na brehu Hrona
s rybolovom, v rámci hraníc tohto
majetku; hraničí totiž na rieke
Kompa. V Šarovciach z hornej
strany daroval som majetok na 4
poplužia, v Mikule (dnes miestna
časť Želiezoviec) majetok na jedno poplužie. V Kohútoch (zaniknutá dedina v katastri dnešného

Štúrova) z vyšnej strany dal som
10 domov prievozníkov a zem na
tri poplužia. Pri lese Nosáľ (Nažal) dal som jedného zlatníka
menom Nesku, s jeho bratmi, a
zem na 5 popluží. Za Dunajom
som dal 20 viníc s vinohradníkmi
a zem s rozlohou 15 popluží a
tiež v Kestölc 7 viníc, 5 vinohradníkov a zem na 2 poplužia. Blízko Váhu som dal dedinu menom
Samto a zem s rozlohou 67 popluží s lúkami a pasienkami a
veľký les blízko Dunaja, s touže
vodou Dunaj a 40 domov koniarov, všetko ohraničené vlastnými
medzníkmi. V Komárne zem s
tromi poplužiami pri Dunaji, s
právom rybolovu v Dunaji na
tomže mieste, ktoré sa nazýva
Vážska tôňa. V Žitavskej Tôni
(dnes súčasť Radvane nad Dunajom) som dal 11 domov rybárov, zem na 4 poplužia a právo
rybolovu v Dunaji v tomže mieste, nazývanom Žitavská tôň.
Vedľa Váhu dal som dedinu menom Hliník (zaniknutá dedina
v katastri Martoviec) a 20 domov
rybárov so slobodným rybolovom v riekach, Váh, Nitra a Dunaj. Tiež som dal dve tretiny rybníka nazývaného Woiošer, tretina rybníka patrí opátke z Torny.
Na hraniciach Biharského komitátu som dal dedinu Ártand so
120 domami pri ostrove, ktoré
nech slúžia opátovi a každoročne dajú 12 päťročných bravov, a
12 meríc medu a každá merica
má mať 3 krčahy a v lete i v zime
slúžia opátovi s 2 koňmi. Tiež
zem pri rieke Füzegy v určených
hraniciach. Dal som tiež zem pri
rieke Tisa s právom rybolovu v
nej a pri Tise tiež dedinu rybárov
Csanytelek s rybármi, ktorí rybária v tejto rieke. Na tomto majetku z obidvoch strán rieky Tisy sú
rybníky, ktoré sa nazývajú:
Ostrá, Volové, Šaruštou, Keubi,
Haperieš, Šulmuš, Ecetoua, Filu, Ertue, Nandurtou. Dal som
tiež inú dedinu pri Tise, ktorá sa
nazýva Alpár a má vlastné hranice a tiež jedného svojho dvorníka, menom Boc, s jeho dvoma
bratmi, ktorí majú slúžiť spomenutému kláštoru svätého Benedikta som ponechal a ustanovil nariadiac mu, aby strážil veľké a
dlhé hranice zeme, ľudí a rybníky dediny Alpár. Z druhej strany
Tisy som dal dedinu Sághpuszta
s jej zemou a trhoviskom na nej
so slobodným brodom, z ktorého
úžitok má mať len opát. Spomínaní Alpárčania, tak ako bolo
zvykom aj predtým, spoločne
budú loviť ryby spolu s mužmi zo

Sághpuszty v istých rybníkoch,
ktoré sú v ich chotári proti toku
rieky Tisy, koľkokrát sa to opátovi zapáči; ich mená sú Kuštiza,
Kerektou, Šokord, Kektou, Horgaš, Halaštou, Feiertou, Egreš a
Hošiouer a rieku Tisu s jej hlbočinami; všetky sa nachádzajú v
hraniciach dediny Alpár a Sághpuszty; v iných rybníkoch, ktoré
sú pod tokom rieky Tisy lovia Alpárčania ryby sami podľa príkazu opáta. (Dal som tiež) dedinu
Tiszatenyö za Tisou povyše prechodu cez rieku Kengyel vo
vlastných hraniciach. Vedľa
Szolnoku pri rieke Meler dal som
15 domov (neslobodných) sluhov s ich zemou, ktorá je veľká a
ohraničená vlastnými medzníkmi a právo chytať ryby v rámci
ich chotára. Kláštoru svätého
Benedikta som dal dedične dedinu Sáp so stromami pri rieke
Cundura až po rieku Curice, ktorými (riekami) je oddelená od
iných (dedín). Dal som dedinu
Melinhalmu v jej vlastných hraniciach. V Chistagu som dal 7 domov a zem s rozlohou 5 popluží.
Vedľa dediny Biharea som dal
zem, na ktorej je 20 domov služobníkov. Týmto, ale aj iným
spomenutým dedinám nariaďujem, aby opátovi kosili seno,
zbierali kopy (sena), starali sa o
dvorec a dom (opátstva), donášali víno a v zime kŕmili 2 kone
opáta. Veľké i malé rybníky, ktoré som dal kláštoru nech spravuje opát. Rybári z Csányteleku,
Alpára a Sághpuszty od Tisy,
(obyvatelia) z Hliníka, Komárna
a Žitavskej Tône od Váhu, Nitry,
Žitavy a Dunaja nech chytajú
bratom ryby, aby sa nimi živili. V
týchto dedičných majetkoch, ktorými som mohol dotovať kláštor
svätého Benedikta postavený na
chválu Božiu a svätej Márie vždy
Panny nijaké právo ani úžitok
nepatrí nikomu z ľudí, ale ponechávam ho len tomuto kláštoru a
jeho opátovi. Zo soľného poplatku vyberaného pri hrade Torda
na mieste, ktoré sa volá Aranyas
dávam polovicu (z príjmov) kráľovskej časti. Z poplatkov jedného trhoviska, ktoré sa volá Zobuzlouwasar (Sebeslavov trh)
podobne; z poplatku na prechode Benildi cez Tisu podobne; z
poplatku cez rieku Curicea podobne. V dedine Doboz pri rieke
Körös dal som kláštoru svätého
Benedikta 3 domy (neslobodných) sluhov s ich pôdou, aby
strážili bravov kláštora, podľa takých zvyklostí ako (strážia) krá(Pokračovanie na str. 9)




(Dokončenie zo str. 8)
ľovských bravov, nech sa vyháňajú na pašu kamkoľvek. Poplatky za splavovanie dreva po Hrone; mýto v Tekove a na všetkých
trhových miestach tejže hradskej župy (dal som) polovicu kráľovskej časti; podobne aj z mýta
v Léle na Dunaji. Vo vyššie uvedených dedinách v Uhorsku, totiž v (dedinách) Meler, Sáp,
Tiszatenyö, Sághpuszta, Alpár,
Csánytelek a Füzegy môže opát
vymerať ľuďom také veľké poplužia, aké bude chcieť, široké,
dlhé a veľké. Ja, kráľ, zvaný Veľký dávam kláštor Bohu, Panne
Márii a svätému Benediktovi a
kráľovskou mocou ustanovujem,
že na všetkých utečencov, tulákov, ľudí alebo dobytok či akých-


koľvek živočíchov, ak prídu do
kláštora, alebo medzi čeľaď či
medzi dobytok svätého Benedikta nebude mať nad ním právomoc kráľov ani vojvodov posol,
ani Župani a iní veľmoži, ale nech sú len v právomoci svätého
Benedikta a jeho opáta; nech ich
spravuje a súdi podľa zvyku
Uhrov (Maďarov) opát. Okrem
toho, ja, Gejza Veľký, pomazaný
kráľ Panónov dávam (kláštoru)
kostol svätej Márie vždy Panny v
dedine Kňažice za spásu svojej
duše a mojich bratov, ako aj mojich synov a rodičov. Roku Pána
tisíceho sedemdesiatehopiateho, v prítomnosti môjho najdrahšieho vlastného brata vojvodu
Ladislava, za ostrihomského arcibiskupa Nehemiáša, kaločského

(arcibiskupa) Dezidera a iných
biskupov, a to Arona biskupa,
Franka biskupa, Gektika biskupa, Lazára biskupa, spravujúcich šťastlivo svoje biskupstvá;
za môjho palatína Júliusa a
ostatných popredných môjho
kráľovstva, na ktorých súhlas a
radu nariaďujem, aby nikto v budúcnosti neporušil toto moje kráľovské ustanovenie, ani sa nepokúsil narušiť alebo porušiť,
vyššie nariadené a ustálené; ak
by primeraným zadosťučinením
neprišiel k rozumu, nech je odvrhnutý od Boha Otca Všemohúceho i Syna i Ducha svätého a
Bohorodičky Panny Márie a
všetkých svätých, a od celého
kresťanstva a okrem toho zaplatí tisíc libier najčistejšieho zlata,

z toho polovicu kráľovskej komore a polovicu spomínanému kláštoru svätého Benedikta. A aby
toto moje kráľovské ustanovenie
malo v budúcnosti pevnú platnosť, vlastnou rukou ho dolu potvrdzujem a spečaťujem.
Použité pramene:
Prímasi Levéltár Esztergom.
MARSINA, Richard. Codex
diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava 1971.
MARSINA, Richard et al. Slovensko očami cudzincov. Pramene k dejinám Slovenska a
Slovákov II. Bratislava 2000.
MARSINA, Richard Štúdie k
Slovenskému diplomatáru I. Druhá časť: Obdobie od roku 1000
do 1235. In Historické štúdie. 18.
Bratislava 1973, s. 5-119.

Dychová hudba Kozárenka

Tohto roku netradične horúce
leto sa nezaobišlo bez verejných
vystúpení dychovej hudby Kozárenka. Kozárovský jarmok býva miestom na prezentáciu nielen miestnych folklórnych súborov a sme radi, že aj my sa môžeme na tomto podniku prezentovať. DH Kozárenka, tak ako v minulých rokoch, jarmok otvárala
a veríme, že navodila tú správnu
atmosféru ktorá sa potom niesla
celým programom. Tu by som sa
chcel poďakovať nášmu kamarátovi Adamovi Dodokovi, študentovi Vysokej školy múzických umení a krídlovkárovi Dychovej hudby Májovanka, ktorý bol ochotný a zaskočil za nášho krídlováka Viktora Krajčiho, ktorý práve
v tomto čase dal prednosť požiarnikom. O ich úspechu na súťaži
dobrovoľných hasičských zborov
sa dočítate pravdepodobne na
inom mieste.
Folklór je spájaný skôr so staršou generáciou a preto logickým vyústením určitých dohôd pri
predchádzajúcich stretnutiach bola pozvánka na spríjemnenie popoludnia pri posedení kozárov-

ských dôchodcov organizovaného
miestnou Jednotou dôchodcov.
Leto svojou povahou priam vyzýva na uskutočnenie posedení
s priateľmi pri dobrom jedle, pití a pekných pesničkách. Dychová hudba pri organizovaní svojich
stretnutí s priateľmi a milovníkmi
tohto žánru už dlhé roky spolupracuje s rodinou Pivarčiových a ich
motorestom STOP. Organizujeme dve stretnutia, jedno na začiatku a jedno na konci prázdnin.
Prvé stretnutie, ktorým sme otvorili prázdninovú sezónu bolo vydarené, počasie nám vyšlo a dokonca sa nazbieralo aj pár priaznivcov. Škoda že druhé stretnutie,
ktoré sa malo uskutočniť 1.9.2015
v spolupráci s Jednotou dôchodcov, sa pre pracovné a iné povinnosti niektorých členov dychovky
nemohlo uskutočniť.
Počas týchto vystúpení sme sa
snažili zaradiť zakomponovať do
nášho repertoáru čoraz viac nových piesní, ktoré nie sú typické
pre dychovú hudbu. Sú to úpravy
rôznych šlágrov z minulých rokov
ktorých autorom je náš spevák
a harmonikár František Bedej.

• DH Kozárenka počas vystúpenia v rámci jarmoku

• Pohľad na zaplnenú sálu kultúrneho domu počas posedenia dôchodcov

• Priaznivci dychovej hudby v motoreste STOP

Myslím že aj v jeho mene môžem
sľúbiť, že momentálne má dostatok skladateľských síl, aby skoro na každú skúšku priniesol novú úpravu nejakého šlágru a bude
len na nás ako rýchlo sa nám podarí tieto piesne nacvičiť.
Na záver chcem poďakovať,
v mene členov dychovej hudby,
všetkým tým, ktorí sa o nás počas
týchto letných vystúpení starali, či
už sú to pracovníci a pracovníčky
obecného úradu, dôchodcovia členovia miestnej Jednoty dôchodcov alebo rodina Pivarčiových,
všetkým patrí naše ďakujem.
Ing. Miroslav Kopál
snímky autor






Folklórna skupina PRASLICA oslavuje
neuveriteľných 50 rokov svojej existencie

1965 - 2015
My neprestaňme nikdy sniť krásne sny,
„Praslici“ našej si praďme niť,
na prospech nás i tých,
ktorí z nás budú žiť.
Všetko sa začalo len tak – neplánovane a nevinne. V snahe oživiť
tradície predkov som 1.mája 1965
s pracovníkmi vtedajšieho MNV,
zorganizovala cca 100 člennú sku-

pinu, ktorá v sprievode znázorňujúcom „Kozárovskú svadbu“ - prezentovala kroje a piesne z Kozároviec. Z truhlíc sa oprášili kroje a spevu nebolo
dosť ani po návrate z Levíc. Krása krojov a ľúbezné piesne mnohým počarili, no najviac mne a priznám sa, že som od tohoto okamihu neprestala premýšľať, ako toto bohatstvo našich predkov
zúročiť. Spolu s niekoľkými ďalšími nadšencami
sa mi podarilo stmeliť užšiu skupinku mladých ľudí
a nacvičiť prvé „Priadky“.
Podľa tejto scénky, obsahujúcej zvyky, piesne a
tance z Kozároviec, dostal zakrátko tento kolektív pomenovanie „Praslica“. Oporou pri zostavení tohoto programového čísla a potom ďalších iných,
mi boli starší občania našej obce,
ktorí ochotne rozprávali o zvykoch
svojej mladosti, radi zaspievali za-

• Prvomájový sprievod, Levice 1965
budnuté piesne a zatancovali starodávne tance. Za toto im patrí moja, ale aj Vaša vďaka, i keď väčšina
z nich z pomedzi nás odišla už na
večný odpočinok.
Významne sa do kroniky folklóru v našej obci, ale aj celého Slovenska zapísali pani Marka Švolíková - speváčka a
zberateľka ľudových piesní
a tanečný pár - starká Evka Benčaťová a starký Lauko Smrťka - víťazi mnohých
krajských a celoslovenských speváckych, resp.
tanečných súťaží. Nemožno však nespomenúť aj prvých členov Praslice, ktorí
zasvätili svoj život ľudovým
tradíciám a svojími výkonmi
zapísali Praslicu medzi popredné skupiny na Slovenku. Sú to pani Oľga Plachyová (Pustaiová), Elena Ballová (Benčatová), Ján Švo-

Krakovany, 1967

Východná, 1969

Východná, 1989

lík. Neskoršie pribudli Ing. Miloš
Ďurovič, Betka Ilavská (Betinová),
Alexandra Valkovičová, Ing. Zlatica Chlpíková (Červenáková), Daniela Koláčková (Furdová), manželia Mária a Jozef Orovnickí, za čo
im právom patrí uznanie a morálne
ocenenie nás všetkých.
Tok času plynul neuveriteľne
rýchlo, veď aj väčšina zo súčasných členov Praslice prezentuje
zvyky našich predkov už viac než
25, ba až 29 rokov. Mnohých začínajúcich členov skupiny vystriedali
alebo doplnili ich synovia, dcéry, ba
aj vnúčence. Zo spracovaných zvykov, zozbieraných piesní a tancov,
tvoriacich programové bloky Praslice, čerpajú dnes i naši bývalí členovia, ktorí vedú ďalšie folklórne
skupiny v obci.
Nedá mi však nespomenúť generáciu, ktorá nastúpila po 20.-tom
výročí. Títo – v tom čase - mladí ľudia nastúpili s plnou zodpovednosťou prevziať štafetu
po predchádzajúcich
členoch. Z tohoto
omladeného kolektívu sa postupom času vytvorilo niekoľko
manželských párov,
ktorých spája vzťah
k ľudovým tradíciam.
Sú to manželia Betinoví,
Ďurovičoví,
Furdoví, Hudecoví,
Šimkovičoví a Švolikoví. Manželia Šimkovičoví a Furdoví sú
účastníkmi Celoslovenskej súťaže sólistov tanečníkov „Šaffova ostroha“. V sólovom speve nás reprezentujú Janka Slížiková – Hudecová a
Renata Majerová –
Šimkovičová.






Kozárovce, 2000

Myjava, 2015

Nemožno pri tejto príležitosti nespomenúť pánov - Jozefa Lehockého, Ondreja Demu, Stanislava Dužeka, Viliama Grusku, Pavla Bútora - odborníkov v oblasti ľudového spevu a tanca, ktorí sa hlavne
v prvých rokoch pôsobenia Praslice pričinili svojimi dobre mienenými radami o formovanie programových blokov Praslice. Patrí im za to
naša úprimná vďaka.
Každým rokom Praslica získavala uznania a ocenenia v odborných kruhoch, ale získavala si srdcia aj radových divákov. Medzi najvýznamnejšie ocenenia folklórnej
skupiny patrí cena Ministerstva kultúry SR za mnohoročné účinkovanie na Celoslovenskom festivale
vo Východnej. Ocenenie Ministerstva kultúry SR a to „Vzorný pracovník kultúry“ v roku 1988 som
chápala nielen ako ocenenie svojej práce ale aj úsilia celého kolektívu. Okrem týchto ocenení skupina získala striebornú medailu NOC
Bratislava a množstvo Krajských a
Okresných ocenení. V roku 2005
NOC Bratislava udelilo medailu
Daniela Gabriela Licharda a v roku 2009 NOC Bratislava udelilo na
Celoslovenskej súťažnej prehliadke folklórnych skupín v Liptovskom
Mikuláši, s názvom Nositelia tradícii, PRASLICI cenu Laureát súťažnej prehliadky.
Celkove má skupina za sebou
cez 650 vystúpení. Medzi najvýznamnejšie vystúpenia patria
Východná 20x, Strážnica 5x, Kraj-

ské slávnosti Myjava 21x a predtým Krakovany 6x, Celoslovenská
prehliadka Žilina a Liptovský Mikuláš 5x, 100-é výročie založenia
MS v Martine, zimný festival – Dni
kresťanov Slovenska
v Bojniciach a Handlovej 4x. Ďalej to boli okresné podujatia v
Leviciach, Tekovské
slávnosti v Starom Tekove , ktoré sa konali
každý druhý rok, ako
aj nespočetné množstvo vystúpení v rôznych mestách, obciach a samozrejme
i na domácom pódiu.
Osobitnou skupinou
vystúpení v rodnej obci bolo účinkovanie v
podujatiach organizovaných ZPOZ-om,
ako i obcou. Zo zahraničných spomeniem
vystúpenia Maďarskej
republike 7x, v Českej
republike – Mladá Boleslav a Dobrovice.
Môžeme sa však
pochváliť aj jedenástimi televíznymi a desiatmi rozhlasovými
nahrávkami, ako aj
množstvom ich odvysielaných repríz. Jarné zvyky - Morena,
Zelená vŕba a taktiež
Priadky - boli vydané
aj na gramoplatniach.

Folklórna skupina Praslica
pozýva pri príležitosti
50. výročia svojho založenia
všetkých priaznivcov folklóru na

slávnostné vystúpenie,
ktoré sa uskutoční

dňa 17. októbra 2015 o 17:00 hod.
v Dome kultúry v Kozárovciach.

Nemalý záujem o Praslicu prejavili aj žurnalisti, svedectvom čoho je množstvo článkov vydaných
o nás v rôznych novinách a časopisoch ako i fotodokumentácia kro-

jov a zvykov pre profesionálnych
fotografov. Dievčatá účinkovali vo
ﬁlme Martina Ťapáka „Rok na dedine“. Pre ﬁlmovú tvorbu Bratislava
- Kinožurnál - sme nahrali „Tance z
Kozároviec“. Počas existencie skupiny sme zozbierali a nacvičili viac
než 400 piesní spievaných pri rôznych príležitostiach.
Pri svojich vystúpeniach prezentujeme spracované scénky Morena, Zelená vŕba, Hrabačky, Stavanie májov, Dožinky, Na priedomí,
Regrútska rozlúčka, Priadky, Páračky, Pierková muzika, Chodenie
s Mikulášom, Svadobná odobierka,

Na krštení, Vianočné zvyky, Fašiangy, Pochovanie basy a Tance
z Kozároviec. Z tancov máme nacvičené: Baligátor, Plieskaná, Mazuľa, Pávy, Židovka, Valčík, Polky
– sedliacka, hopsuvaná, trasená, traseno
- hopsuvaná, V šírom
poli, Ručníčkový, Bozkávaný, Flaškový, Širákový, Čardáše - palotáš, sekaný, trasený a
frišká, ako aj 7 variant
dievockých kolies.
Hlavným hudobným
doprovodom skupiny,
počas doby jej existencie, je harmonika.
Na harmonike sprevádzali - Imrich Švolík,
Ing. Jozef Novák, Ing.
František Bedei a od
roku 1978, teda 37 rokov, Ing. Miloš Ďurovič.
Príležitostne spolupracujeme aj s dychovou
hudbou Kozárenka.
Napriek tomu, že pri
našich vystúpeniach,
nevynímajúc vrcholové
podujatia, máme ako
jedna z mála popredných folklórnych skupín hudobný doprovod
iba harmoniku, Praslica je radená, a to môžem zodpovedne povedať, medzi popredné folklórne skupiny na
Slovensku. Táto skutočnosť nás však zaväzuje stále na sebe pracovať, zdokonaľovať sa a vydávať zo seba
maximum. Viem však, že čo sa robí s láskou a s oduševnením sa robí oveľa ľahšie.
Všetkým nám záleží na tom, aby
sa ľudové tradície našich starých
otcov a materí zachovali, aby naša slovenská pieseň neupadla do
zabudnutia, aby prinášala radosť
nielen nám ale i tým, ktorí prídu po
nás. Pri uchovávaní tohoto krásneho bohatstva želám Praslici veľa
úspechov a tvorivých síl.
Mária Ďurovičová
Programová vedúca FS






Víťazom Memoriálu Ing. D. Ďuroviča TJ Lokomotíva Kozárovce
Tento rok sa 18. júla uskutočnil v poradí už 5. ročník futbalového
turnaja Memoriál Ing. Daniela Ďuroviča. Pozvanie domáceho výberu prijali futbalové tímy - FK Spartak Vráble, FK Slovan Levice a MFK
Nová Baňa. Spoločne prežili skvelý športový deň plný nezabudnuteľných zážitkov.
Turnaj sa vždy teší veľkému záujmu divákov, ktorí aj tento rok zaplnili náš priestranný a pekný futbalový
areál. Stretli sa všetky vekové kategórie a okrem radosti z futbalového
boja všetkých potešilo krásne slnečné počasie a priateľská atmosféra.
Samozrejme najväčšiu radosť nám
všetkým urobili naši futbalisti, ktorí
po smutnom začiatku v prvom zápase chytili druhý dych a napokon
si vo ﬁnále poradili aj s MFK Nová
Baňa 5:4 na penalty.
Výsledky:
Kozárovce – Levice 3:3 (2:3), na
penalty 3:2, góly: Kosmáli, Havran,
Chlpík – Kalman 2, Demian.
Nová Baňa – Vráble 1:1 (1:0) na
penalty 4:3, góly: Kosák – Huszár.
Zápas o 3. miesto Vráble – Levice 3:1 (1:0), góly: Pichňa, Fekiač,
Müller – Kazár.
Finále: Kozárovce – Nová Baňa 2:2 (1:0) na penalty 5:4, góly:
Kosmáli, Chlpík – Jenes 2.
Konečné poradie: 1. TJ Lokomotíva Kozárovce, 2. MFK Nová Baňa,
3. FK Spartak Vráble, 4. FK Slovan
Levice.

Najlepší hráč turnaja: Omar
Ahmad, Kozárovce
Najlepší brankár: Urban Krnčan, Nová Baňa
Najlepší strelec: Jakub Chlpík,
Kozárovce
- red Foto: Laco Mereš
Zľava František Ďurovič, Ing. Jozef Majer a Martin Lenard.

Najmenší futbalisti sú našou perspektívou
V našom futbalovom klube sa
v súčasnosti venujeme aj našim
najmenším športovcom, ako sú prípravka a žiaci. Za prípravku môžu
hrať žiaci 10 – roční a mladší. Našim cieľom je zvýšiť záujem a účasť
detí a mládeže na športových aktivitách – futbale, vhodnou formou motivácie a sebarealizácie prispievať
k budovaniu dobrých športových a
sociálnych návykov, zabezpečiť pre
klub výchovu nových hráčov, zmysluplne vyplniť voľný čas detí a mládeže.
Naši prípravkári začali počas
prázdnin trénovať pod vedením trénera Richarda Demiana od 4. augusta. Trénovali 2 až 3-krát týždenne. Do letnej prípravy sa zapojili
Christian Paulovics, Tomáš Fabian,
Tobiáš Fabian, Lukáš Horváth, Marko Ivanov, Damián Janovický, Samuel Kotora, Oliver Lackovič, Ľuboš Mihál, Šimon Solčánsky, Martin Svorad, Matej Švolik, Nicolas Tomo, Matias Tomo, Dávid Šimkovič.




Aj keď nie je naším prvoradým
cieľom umiestnenie družstva v súťaži, vedie si pomerne dobre. Na
dvoch turnajoch v Kalnej nad Hronom a v Tlmačoch si naši chlapci schuti zahrali. Vyhrali všetky štyri zápasy, keď si postupne poradili s Novým Tekovom, Kalnou, Veľkým Ďúrom a Tlmačmi. Súperom
nastrieľali 34 gólov a dostali iba jeden gól. Hrali sme aj jeden prípravný zápas s o rok mladšími hráčmi
U10 Levice, ktorých sme tiež jednoznačne porazili.
Potešiteľné je to, že naši najmenší hráči vo všetkých zápasoch ukázali, na svoj vek, veľké technické
zručnosti a pohybové schopnosti,
na ktoré sa v tréningoch stále zameriavame. Prezentovali sa kolektívnou hrou, aj keď aj v tejto činnosti je stále čo zlepšovať.
Žiacke mužstvo začalo letnú prípravu 3.augusta v domácich podmienkach, po veľmi dobrej uplynulej sezóne. Skončili celkovo na tre-

ťom mieste po ﬁnálovom turnaji organizovaným Obfz Levice v Novom
Tekove, na ktorom si zmerali sily
so súpermi z Kalinčiakova, Tekovských Lužian a Hronských Kosíh,.
Trénujeme 3 krát do týždňa v poobedných hodinách na futbalovom
ihrisku, kde máme k dispozícii aj
novovybudované ihrisko s umelou
trávou, ktoré je hlavne v prípade nepriaznivého počasia veľkou pomocou. Po minulej sezóne, keď kvôli veku odišli do dorastu 5 hráči zo
základnej zostavy Samuel Ráchela a Sebastián Vlčko (obaja Psiare)
Lukáš Laurinc, Marek Belis a Juraj
Šabo, ktorý sa presadil v kategórii
starších žiakov vo Vione Zlate Moravce, sa budeme túto sezónu snažiť zapracovať hlavne maličkých
žiakov z kategórie prípravky. Už minulú sezónu sa výborne ukázali Tomáš Fabián, Lukáš Horváth, Samuel Kotora, Oliver Lackovič. Okrem
toho nás posilnili Maťko Lovecký a
Timko Šimkovič, obaja z Levíc, kto-

rí výbornými výkonmi a prístupom
k tréningom získali miesto v základnej zostave.
Doteraz sme odohrali 3 zápasy.
Hneď v prvom sme nestačili na súpera zo Starého Tekova, v ktorom
sme prehrali 1:3, lebo sme nastúpili len s 10 hráčmi (prázdniny, tábory, dovolenky s rodičmi) V ďalších
dvoch zápasoch, keď sme boli v plnej sile sme si poradili so súpermi z
Veľkých Kozmáloviec 3:0 a z Rybníka dokonca 12:1.Vo všetkých zápasoch podali chlapci veľmi dobré výkony. Predviedli množstvo krásnych
akcií. Celkový herný prejav je veľmi
dobrý, čoho dôkazom je aj stúpajúci počet divákov na žiackych zápasoch. Okrem spomínaných chlapcov ešte nastupujú Alex Kacian, Nicolas Mareček, Sebastián Laurinc,
Angelo Mohajer Shojaii, Samuel
Chorvát, Stanislav Kabát, Matúš Jakab, Marek Legíň, Damián Janovický, Dávid Michalovič. Chlapcom želáme do budúcna hlavne veľa zdravia šťastia a športových úspechov.
Richard Demian
Martin Lenard
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