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 Blížia sa najkrajšie sviatky ro-
ka, síce bez snehu a ľadu, ale sú 
tu. Všetci sa budeme snažiť po 
každoročnom uponáhľanom ob-
dobí príprav stíšiť a v pokoji ich 
prežiť v kruhu našich najbližších. 

Veríme, že medzi príjemné dar-
čeky budú patriť aj posledné tohto-
ročné Kozárovské noviny s kalen-
dárom. Pri ich zostavovaní sme sa 
snažili zachytiť všetko, čo sa udia-
lo v našej obci počas posledných 
troch mesiacov roka. Teší nás, 
že sa v obsahu nájdu aj príspev-
ky siahajúce do minulosti, ktorú si 
budeme vždy s veľkým obdivom  
pripomínať. 

Ďakujeme všetkým, ktorí počas 
celého roka  prispievali do novín, 
pomáhali informáciami a podnetmi.                      

   

Kultúrny dom v Kozárovciach v pia-
tok, 4. decembra  dvakrát  zaplnili di-
váci zo širokého okolia, ktorí si prišli 
pozrieť nový program jedného z na-
šich najlepších folklórnych súborov - 
Slovenské Vianoce s podtitulom Ko-
média o stvorení sveta a o tom, čo 
prišlo potom. Program bol rozdelený 
do dvoch odlišných častí. Tá prvá o 
stvorení sveta a pobyte Adama a Evy 
v raji až po ich zhrešenie a vyhnanie 
bola ladená moderne. Druhá časť bo-
la ladená v duchu tradičných sloven-
ských vianočných zvykov. Do progra-
mu prispeli aj domáci Kozárovčania zo 
studnice miestneho folklóru, viažúceho 
sa k Vianociam. Všetci tí, čo prišli do 
Kozároviac zo širokého okolia, odchá-
dzali spokojní a účinkujúcich odmeňo-
vali srdečným potleskom.                                                                                       

Text a foto J. Burjaniv

SLOVENSKÉ VIANOCE SO SĽUKOM 

V dvoch vianočných vystúpeniach SĽUK-u, ktoré sa v našom dome kul-
túry uskutočnili 4. decembra sa kozárovskými vinšami a koledami  pred-
stavili aj členovia Vretienka a Konopy a tak svojou trochou obohatili vý-
borný program.

V roku 940. výročia prvej písom-
nej zmienky Kozároviec, na jeho zá-
ver ako symbolická bodka za tým-
to okrúhlym výročím, v spolupráci 
s Obecným úradom Kozárovce bo-
la navrhnutá a vytvorená oficiálna
príležitostná poštová pečiatka Slo-
venskej pošty/POFIS s námetom 
50.výročia vzniku Folklórnej sku-
piny Praslica. 

Námet k uvedenému výročiu bol 
navrhnutý a schválený na počesť 
nepretržitej 50-ročnej činnosti sú-

Poštová pečiatka na počesť Praslice
boru Praslica, počas ktorej 
dostala jubilujúca Pras-
lica  prostredníctvom 
prezentácie auten-
tického folklóru z 
Kozároviec do šir-
šieho povedomia 
obec Kozárovce na 
všetkých možných 
úrovniach Sloven-
ska nielen tých hod-
notiacich kultúru. 

Vydaním poštovej pe-

čiatky obec Kozárovce aj 
takto dostáva folklór-

ny súbor Praslica do 
povedomia Sloven-
ska. Prí leži tost-
ná pečiatka bo-
la navrhnutá ako 
okrúhla, po hor-
nom obvode pe-
čiatky s uvedením 

názvu folklórnej sku-
piny a pripomenutím, 

že ide o súbor, ktorý pre-

zentuje autentický folklór z Kozáro-
viec. Do pečiatky patria; rok vzniku 
folklórnej skupiny Praslica, deň pr-
vého vydania pečiatky, názov po-
šty a v centre je vyobrazený obra-
zový motív praslice, podľa ktorej si 
skupina dala svoje meno. Grafický
návrh pre Slovenskú poštu/POFIS 
vyhotovil grafik Juraj Bedej. Tým-
to sa chcem poďakovať starostovi 
obce Kozárovce Ing. Jozefovi Ma-
jerovi za jeho aktívny prístup v po-
slednej etape prípravy tejto príleži-
tostnej pečiatky. 

 Ing. František Bedej, 
autor návrhu poštovej pečiatky

Všetkým požehnané 
vianoèné sviatky,
nech nás všetkých  

ticho Vianoc naplní 
pokojom, radosśou, 

láskou, zdravím 
a Božím požehnaním  

po celý nový rok,
zo srdca praje  

Ing. Jozef Majer, 
starosta obce Kozárovce 

M. Nemčeková



  


 


Z obecného zastupiteľstva
V zasadacej miestnosti obecného 

úradu sa v pondelok, 14. decembra 
konalo 5. riadne zasadnutie Obec-
ného zastupiteľstva v Kozárovciach. 
Okrem iného na ňom boli predložené  
správy jednotlivých komisií. 

V správe komisii finančnej, plá-
novacej, obchodu a služieb, ktorú 
predložil jej predseda Milan Záhor-
ský, sa uvádza, že komisia prero-
kovala návrh rozpočtového opatre-
nia č.5/2015 a navrhuje ho schváliť. 
Komisia  ďalej posudzovala nákla-
dy stravovania cudzích stravníkov 
v školskej jedálni, navrhla vyradiť už 
nepoužiteľné kroje, poškodené  kni-
hy z obecnej knižnice a prerokovala 
termíny umiestňovania veľkokapa-
citných kontajnerov v obci tak, aby 
sa posunuli na obdobie po vyčiste-
ní záhrad občanmi.

Správa o činnosti komisie kultú-
ry, športu, školstva, sociálnych ve-
cí a zdravotníctva, ktorú predkla-
dala jej predsedníčka Ivana Švoli-
ková, veľmi podrobne informovala 
o všetkých kultúrnych podujatiach 
v našej obci za október, november 
a december.

 Za komisiu výstavby, územné-

ho plánu, verejného poriadku a ži-
votného prostredia predložil sprá-
vu jej predseda Marián Majer. Pod-
ľa nej sa komisia zaoberala žiados-
ťami  týkajúcimi sa udržiavania po-
zemkov, vykonala obhliadku pred-
metných parciel a zaslala vlastní-
kom výzvy na ich udržiavanie. Rie-
šila tiež uloženie nelegálnej skládky 
pod Starými vinicami,  predvolala si 
obvineného, uložila mu túto skládku 
odstrániť a upraviť terén do pôvod-
ného stavu.

Na zasadnutí predložil starosta 
obce návrh rozpočtu na rok 2016 
a výhľadové roky 2017- 2018. K to-
muto návrhu predložil stanovisko 
hlavný kontrolór obce Milan Obic-
ký . Prerokovali sa tiež návrhy VZN 
o miestnych daniach na území našej 
obce, o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné staveb-
né úpravy na území obce a návrh 
dodatku k VZN o škole a školských 
zariadeniach v obci, ktoré predkla-
dal starosta Jozef Majer.

Najbližšie  riadne zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva bude vo 
štvrtok, 31. marca 2016.

    M.N.

OZNAMY
Obec Kozárovce, ako správca daní, upozorňuje občanov, ktorí v roku 

2015 nadobudli nehnuteľnosť, ale aj tých, ktorí nehnuteľnosť predali, 
že v termíne od 1. januára .2016 do 31. Januára 2016 sú povinní podať 
daňové priznanie na vznik alebo zánik daňovej povinnosti.

xxx

Upozorňujeme občanov, ktorí neprihlásili svojich psov do eviden-
cie a nezakúpili im známku, aby tak urobili bezodkladne – najneskôr 
do 31.januára 2016. 

Evidencia psov – každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na 
území Slovenskej republiky podlieha evidencii. Držiteľ psa je povin-
ný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posled-
ného dňa l 90 dňovej lehoty  v mieste, kde sa pes v danom roku pre-
važne nachádza.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fy-
zickou osobou alebo právnickou osobou. Za psa v byte držiteľ platí 
16,32 € a za psa v dome 8,16 €.

xxx

Novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ne-
skorších predpisov bol zavedený nový poplatok – za drobné staveb-
né odpady. Obec Kozárovce vo VZN určila sadzbu tohto poplatku na 
0,020 € za kilogram.

V praxi to znamená, že stavebný odpad z drobných úprav už nie je 
súčasťou komunálneho odpadu a nepatrí do zberných nádob. Obča-
nia majú možnosť odovzdať tento odpad na skládku F – partner, bý-
valý kameňolom. 

V zmysle tohto zákona komunálnym odpadom už nie sú pneumati-
ky, ktoré majú občania možnosť odovzdať v ktoromkoľvek pneuser-
vise bezodplatne.

xxx

Pripomíname občanom, že o úľavy pri poplatku za komunálny odpad 
je potrebné požiadať písomne na predpísanom tlačive a doložiť pod-
klady uvedené vo VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kozárovce.

18.1.2016 – Plasty 
22.1.2016 – Papier

15.2.2016 – Plasty
19.2.2016 – Papier

16.3.2016 – Plasty
21.3.2016 – Papier

Slávnostný zápis do pamätnej 
knihy obce Kozárovce je ocenením 
verejnoprospešnej práce občanov, 
zväčša pri ich životnom jubileu. Po-
slednou takto ocenenou jubilantkou 
tohto roka bola Mária Furdová, kto-
rá si v kruhu svojej rodiny nedávno 
pripomenula 75. výročie svojho na-
rodenia. 

Starosta obce Jozef Majer vo svo-
jom príhovore k jubilantke vyzdvihol 
jej pôsobenie po-
slankyne obecné-
ho zastupiteľstva 
počas dvoch vo-
lebných obdo-
bí, kedy z pozí-
cie predsedníč-
ky komisie verej-
ného poriadku sa 
aktívne podieľa-
la na udržiavaní 
noriem zákona 
a na rozhodova-
ní o ďalšom sme-
rovaní našej ob-

ce, na jej skrášľovaní, pričom nevá-
hala  priložiť ruku k dielu a vziať na 
svoje plecia aj zodpovednosť. 

  Aktivita  Márie Furdovej nebo-
la previazaná len  s prácou v obec-
nom zastupiteľstve. Jej voľný čas už 
od mladých liet ovplyvnilo aj účinko-
vanie v Divadelnom súbore  Hron, 
kde  stvárnila nezabudnuteľné po-
stavy v hrách Bátoryčka, Ošklbaný 
páv, Ženba Ďura Šúplatu a napo-
sledy aj v hre Hrob lásky.  Ani v ča-
se zaslúženého dôchodkového od-
počinku po desiatkach   rokov od-
pracovaných v SES Tlmače nezo-

Jubilantka Mária Furdová
stáva bokom od diania v obci, práve 
naopak aktívnou službou pri údržbe 
Domu smútku, ako aj areálu cintorí-
na, nadviazala na tradíciu poriadku, 
ktorú  predtým ako poslankyňa  ak-
tívne budovala..

Starosta jubilantke a záver prího-
voru poďakoval za všetko, čo  dopo-
siaľ pre našu obec urobila a srdečne 
jej  zaželal  do ďalších dní  veľa pev-
ného zdravia, stáleho pocitu šťastia, 

dostatok pokoja a spokojnosti.
Mária Furdová po slávnostnom zá-

pise do pamätnej knihy obce, prijala 
blahoželania z rúk starostu, poslan-
cov, pracovníčok obecného úradu 
a potešilo ju i milé vystúpenie žiakov 
základnej školy. Napokon dojatá po-
vedala: „ Ani sa mi nesnívalo, že by 
sa mi takejto pocty dostalo, skutoč-
ne veľmi som prekvapená a ďakujem, 
že ste si na mňa spomenuli. Ako mô-
žem, ešte pomôžem, čo sa týka cinto-
rína, aby to bolo stále lepšie.“

 M. Nemčeková, 
foto autorka

Harmonogram separovaného zberu
18.4.2016 - Papier
25.4.2016 – Plasty

20.5.2016 - Papier
25.5.2016 - Plasty

20.6.2016 - Papier
22.6.2016 - Plasty

Na snímke zľava starosta obce Jozef Majer, poslankyňa OZ Ivana Švo-
liková, Mária Furdová a zástupca starostu Milan Záhorský



 


 


Povedali si áno

Opustili nás

Narodili sa

Spoločenská rubrika

Eva Kyseľová 
a Peter Mihalík

Ana  Maria Avila Sanchez 
a Štefan Hudec

Eva Gurská,  
dcéra Slavomíry a Ladislava

Jakub Mrozek,  
syn Martiny a Ľudovíta

Juraj Brišák,  
syn Andrey a Juraja

Jakub Brišák,  
syn Andrey a Juraja

Mária Rihová  
vo veku 89 rokov

Sedemdesiatroční jubilanti sa stretli v obradnej sieni OÚ Kozárovce 17. októbra. Otvorili dvere spomienkam na 
školské a mládežnícke roky a po slávnostnom zápise do pamätnej knihy a svätej omši pokračovali v motores-
te STOP

V piatok 13.11 sa stretli v obradnej sieni o desať rokov mladší – teda šesťdesiatnici.Po slávnosti  si uctili pamiat-
ku zosnulých spolužiakov a učiteľov na miestnom cintoríne a symbolicky zapálili sviečku aj  tým,ktorí sú pocho-
vaní mimo Kozároviec. Po svätej omši sa stretli v Stope, kde spomínali, tešili sa zo stretnutia, veľa sa smiali, tro-
chu tancovali . Najvytrvalejší sa rozchádzali po štvrtej hodine rannej.

Najmladší jubilanti z trojice – päťdesiatnici mali svoj deň 14.11. Stretli sa v obradnej sieni a po zápise do pamät-
nej knihy sa ešte odfotili na na námestí padlých pri pomníku Slovenskej brány.
Po svätej omši sa presunuli do Stopu. Ako sa svedčí na najmladších jubilantov – jedli, pili, tancoval a spievali a 
spomínali až do bieleho rána, vraj do siedmej hodiny.

 Texty a foto M. Nemčeková

So základnou školou sme spojení 
všetci. V blednúcich spomienkach sú 
obrázky a momenty zo školských la-
víc. Láskavé slová prvých učiteliek, 
ktoré nás učili prvé písmená, aj prísne 
napomenutia a tresty. Z učiteľov sa 
neskôr, keď sme dospeli, stali osob-
nosti a príjemní spoločníci na rozho-
vor. Pri príležitostných stretnutiach 
sme ani príliš nesledovali ich pribú-
dajúce vrásky, či šediny. Veď napo-
kon pribúdajú aj nám...

Tento rok nás zaskočila správa 
o odchode dvoch učiteľských osob-
ností z našej školy. Úplne odlišných. 
Pána učiteľa Gašpara Švolika  no-
síme v srdci ako náročného, ale sú-
časne i láskavého učiteľa, ktorý sa 
nám pred očami menil a zanietené-
ho historika obce a pamätníka. Je-
ho srdiečko utíchlo v marci, vo ve-
ku 83 rokov...

Pána riaditeľa Milana Kováčika 
si budeme pamätať ako nekompro-
misného, prísneho učiteľa a riaditeľa, 
ktorý vedel udržať disciplínu a poria-
dok. Ale aj ako organizátora a pod-
porovateľa mnohých spoločenských 
podujatí v obci. Na škole pôsobil 34 
rokov.  Jeho životná púť skončia v de-
cembri vo veku 87 rokov.

Ďakujeme za všetko a spomína-
me.

Vaši žiaci

Spomienka



  


 


Pozvanie na tohtoročné predvianočné 
kultúrne popoludnia dostali do každej do-
mácnosti v našej obci. Napriek tomu, že 
počas tejto soboty, 5. decembra,  bolo prí-
jemne teplo a po snehu ani stopy, prícho-
dom do domu kultúry sme zacítili naozajst-
nú predvianočnú atmosféru. Už na chodbe 
voňal  vianočný punč a všakovaké dobroty. 
V divadelnej sále  divákov potešila vokálna 
a gospelová skupina Decorum a cappella 
group. Nielen nádhernými piesňami, ale aj 
tým, že v kvartete v zložení Lucia Králiková 
(Topoľčianky), Rastislav  Brezina (Starý Te-
kov), Lucián Zastko (Ružomberok) spieva 
aj Kozárovčanka Magdaléna Matušková. 
A tak srdečný potlesk divákov mal aj príchuť 
hrdosti na túto talentova-
nú speváčku. Napĺňajú sa 
predpovede tých, ktorí už 
kedysi pri pohľade na ma-
lé spevavé dievčatko a ne-
skôr  školáčku s krásnym 
hlasom hovorili o veľkom 
talente a úspechoch. Kvar-
teto spevákov má za se-
bou množstvo úspešných 
vystúpení aj v našom oko-
lí a je zrejmé, že o nich eš-
te budeme počuť veľa po-
zitívneho.

Druhý koncert  začal 
pred domom kultúry po roz-
svietení vianočného strom-
čeka a pokračoval v diva-
delnej sále. Ľudovými pes-
ničkami a napokon i chrá-

movými skladbami, ktoré vytvorili  atmosfé-
ru najkrajších sviatkov roka sa predstavi-
lo DUO Rytmus, ktoré tvorí Marián Maňo 
s manželkou Danielou. Mnohí túto dvojicu 
poznajú z televíznej relácie Šláger.  Spo-
kojní diváci využili aj možnosť zakúpiť si 
CD  s ich pesničkami. 

Nepovšimnutá nemohla zostať  ani dy-
chová hudba Kozárenka, ktorá svojimi pes-
ničkami dotvárala príjemnú atmosféru.

Súčasťou podujatia bol predaj vianoč-
ných výrobkov, domácich zabíjačkových 
špecialít a rôznych dobrôt.

      M. Nemčeková, 
snímky autorka

V obradnej sieni obecného úradu 
sa  18.decembra konalo slávnost-
né prijatie spojené so zápisom do 
pamätnej knihy obce. Pozvaní bo-
lo  dobrovoľní darcovia  krvi  Miloš 
Botlík (1982) a Pavol Krajči (1962), 
aby si z rúk riaditeľky UzS SČK Oľgy 
Szalmovej  prevzali významné oce-

nenia  za bezpríspevkové darova-
nie krvi.  O. Szalmová pri tejto príle-
žitosti poďakovala obom darcom aj 
v mene tých, ktorí s láskou myslia na 
svojho anonymného darcu . “Ďaku-
jeme vám za túto vysoko humánnu 
činnosť, ktorá nie je samozrejmos-
ťou. Dnes sú v centre pozornosti iné 

darovanie krvi a Pa-
vol Krajči najvyššie 
ocenenie Medai-
lu Profesora MUDr. 
Jána Kňazovického 
za stonásobné da-
rovanie krvi. Treba 
vyzdvihnúť aj sku-
točnosť, že Pavol 
Krajči dosiahol v ro-
ku 2015 najvyššie 
možné ocenenie za 
aktívne darcovstvo 
ako jediný darca v 
okrese Levice.

Ku gratulantom sa pripojil aj sta-
rosta obce, ktorý ocenil nasledova-
niahodný príklad oboch darcov a vy-
slovil nádej, že obaja budú motivovať 
ešte váhajúcich potenciálnych darcov 
a pomôžu budovať v našej obci tra-
díciu darovania krvi. 

Pamiatkou na túto slávnosť zosta-
ne nielen zápis pamätnej knihe a zo-
pár fotografií, ale aj obdiv v očiach
všetkých prítomných. A možno aj 
v radoch žiakov, ktorí spestrili sláv-
nosť svojim vystúpením, sa nájdu 
pokračovatelia tejto ušľachtilej čin-
nosti.                   

M. Nemčeková, 
foto autorka 

hodnoty ako sú empatia, sú-
cit, spolupatričnosť a obeta, 
ale ľudstvo neposúva do-
predu  egoizmus jednotliv-
ca či skupín, ale naopak úc-
ta k človeku a k životu. Prá-
ve preto SČK považuje za 
česť oceňovať a vyzdviho-
vať vás príkladných ľudí . 
Pre mnohých z vás je ce-
loživotným  poslaním ne-
zištne pomáhať a zachra-
ňovať životy a za toto vám 
právom patrí naša nesmier-
na úcta a vďaka.“

Z jej rúk prevzal Miloš 
Botlík Bronzovú Janského 
medailu za desaťnásobné 

Ocenili desaťnásobného a stonásobného darcu krvi

Predvianočné popoludnie

Na snímke zľava členka Územnej rady SČK Levice Oľga Kurpašová, Pavol Krajči, 
Miloš Botlík a riaditeľka ÚzS SČK Oľga Szalmová.



 


 


 Jubilanti štyroch kozárovských 
folklórnych súborov a skupín sa  stre-
tli  v nedeľu, 4. októbra v dome kul-
túry na spoločnej oslave. Pre svo-
jich priaznivcov pripravili výber naj-
krajších piesní a vystúpení zo svojej 
bohatej činnosti. 

Detský folklórny súbor Vretienko si 
pripomenulo 35. výroče svojho vzni-
ku. Pred rokmi ho založili členovia 
folklórneho súboru Praslica pre svoje 
dorastajúce deti. Vretienko má dnes 
za sebou množstvo vystúpení nielen 
na Slovensku,  ale aj v Maďarsku 
a Česku  Predstavilo sa na festiva-
loch vo  Východnej, Myjave, Detve, 
v   Želiezovciach, Šali.  Dvakrát po-
stúpilo na celoslovenskú súťaž det-
ských  folklórnych súborov  a v ro-
ku 1986 získalo na medzinárodnom 
folklórnom festivale  v Strážnici titul 
Laureát  festivalu s pásmom Kole-

dička  koleda. Súbor od jeho vzniku 
vedie  Mária Orovnická. 

Mužská spevácka skupina Mati-
čiar vznikla v roku 1990 pri príleži-
tosti obnovenia činnosti MS v obci, 
kedy prvýkrát  vystúpila na jej sláv-
nostnom zhromaždení . Zo začiatku 
sa zameriavali na interpretáciu ľudo-
vých piesní, neskôr pribudli piesne 
národné a piesne upravené  rodákom 
Jankom Krajčim.  Pri oslavách  15. 
výročia svojho vzniku vydal Matičiar  
svoje prvé CD  Kozárovské šíre po-
le. Nezabudnuteľným zážitkom pre 
mužov vystúpenie v programe Via-
noce na Hrade  1.1. 1993 pri vzni-
ku SR. Súbor vedie od jeho začiat-
ku Igor Benčať.

Vlani oslávila ženská spevácka 
skupina Lipka svoje 40. výročie svoj-
ho vzniku. Vznikla pri  miestnej orga-
nizácii zväzu žien. Postupne ju viedli  

Anna   Jančeková - Petrovičová , Má-
ria Švoliková, Elena Ballová, Alžbeta 
Číková a v súčasnosti skupinu vedie 
Mária Együdová.  Lipka prvýkrát vy-
stúpila na oslavách 30. výročia  SNP,  
dnes má za sebou  mnohé  úspeš-
né vystúpenia doma, na Slovensku 
i v zahraničí. Tvorí ju sedem členiek,  
ale na rôznych akciách  zvyknú  sku-
pine  pomáhať členky z Konopy a za-
sa na oplátku, keď treba  Lipkárky 
pomoc odplatia.

K jubilantom patrí aj folklórna sku-
pina Konopa, ktorá vznikla pred 25 
rokmi. Za jej vznikom stojí rodák Juraj 
Hamar, ktorý v roku 1990 pripravoval 
na festival v Myjave profil obce Kozá-
rovce. Vyzval bývalých členov Pras-
lice, aby nacvičili podľa jeho scenára 
Žatvu. Mala úspech a neskôr skupine 
vybral aj  názov podľa slov Kozáro-
vecká nová partia v skratke KONO-

 Prehliadka ľudových piesní Me-
moriál Márie Švolíkovej  sa za uply-
nulých 21 rokov stala populárnym 
podujatím nielen pre speváčky a spe-
vákov, ale aj pre priaznivcov folkló-
ru. Predseda MO Matice Slovenskej 
v Kozárovciach Igor Benčať na úvod 
podujatia,  konanom v nedeľu 27. ok-
tóbra za organizátorov privítal Alžbe-

tu Szabóovú, predsedníčku Sloven-
skej  samosprávy  v meste Oroszlá-
ny, Mgr. Miroslava Považana, riadi-
teľa Domu Matice Slovenskej , sta-
rostku z Dolnej Tižiny Ing. Ľubicu Ďu-
ricovú a ďalších hostí.

Na úvod podujatia zaznela  báseň 
Pavla Kopála v podaní Silvie Benča-
ťovej. Po nej už pódium patrilo spe-

váčkam z folklórnej skupiny Lipka za 
sprievodu  Františka Bedeja na akor-
deón.  Nasledovné vystúpenia potvr-
dili, že ľudová pieseň má v Kozárov-
ciach budúcnosť. Štyri talentované 
žiačky Kristínku Vitkovičovú, Zuzku 
Belisovú, Majku Kotorovú a Sonič-
ku Slížikovú dal dohromady vedú-
ci speváckeho zboru Tebe spievam 
Pavol Pľuta a pripravil ich na prvé 
vystúpenie pod pracovným názvom 
Svište.  Sonička Slížiková sa pred-
stavila  ako speváčka aj samostatne 
a návštevníci podujatia si mohli pre-
zrieť aj jej výstavku výtvarných prác, 
čo potvrdzuje jej všestranný talent. 
Speváčky ľudovej piesne z Kozáro-
viec si tento rok priviedli na javisko 
aj svoje dcéry. Viktória Gregorová 
dcéru Dorotku a Zuzana Horvátho-
vá dcéru Simonku. Prísľubom do bu-
dúcnosti  je aj 13 ročná Rebeka Ha-
ládiková zo Semerova, ktorá od 8 
rokov hrá na husle, hrá a spieva vo 
FS Matičiarik  a je  primáškou ľudo-
vej  hudby Muzička z Nových  Zám-
kov. V tomto roku v speváckej  súťaži 

Kozárovskí krojovaní jubilanti
PA, ktorá navyše znamenala aj rastli-
nu v minulosti pestovanú v obci. Po-
čas štvrťstoročia vystupuje  Konopa 
na festivaloch na Slovensku i v za-
hraničí. K pamätným vystúpeniam 
patrí reprezentácia Slovenska na Me-
dzinárodnom gajdošskom festivale  
v Strakoniciach  v roku 2000.

 Hosťami spomienkového poduja-
tia boli gajdoš Dominik Garaj z Veľ-
kej Lehoty,  heligonkár Jozef Suchý 
z Novej Bane a spevácka skupina 
Sekera zo  Žiaru nad Hronom , ktorú 
vedie Kozárovčan Ing. Jozef Novák. 
Podujatie moderoval rodák z Kozáro-
viec, bývalý Vretienkár dnes generál-
ny  riaditeľ SĽUKu Mgr.Juraj Hamar 
CSc..Nedávno oslávil významné ži-
votné jubileum a tak na záver podu-
jatia  prijal množstvo gratulácií aj on. 
Spoločne so starostom obce Ing. Jo-
zefom Majerom vyslovili želanie, aby 
folklór v Kozárovciach žil doterajším 
aktívnym životom.

 M. Nemčeková, 
foto autorka

Ľudová pieseň v Kozárovciach omladla Slávik Slovenska obhájila titul Lau-
reát Slovenska za Nitriansky kraj.  
Svedectvo o tom, že láska k ľudovej 
piesni sa zvykne dediť bolo aj vystú-
pene Milady Dávidíkovej a jej dcéry 
Kristínky, ktoré prišli až Terchovského 
regiónu z obce Nová Tižina.

Divákom memoríálu  sa predstavili 
pásmom piesní speváčky  FS Vinička 
z Novej Bane  pod vedením Cecílie 
Tencerovej. Na  heligónke ich sprevá-
dzal  Jozef Suchý, ktorý vystúpil aj sa-
mostatne.  Svadobné piesne  zaspie-
vala Ing. Erika Križanová z Dolného 
Ohaja  a prehliadku ukončili členovia 
mužskej spevácke skupiny Matičiar. 
Podujatie moderoval Peter Beniačik                                                                 
Súčasťou podujatia bola aj výstavka 
dedičstva našich predkov, ktorá náv-
števníkom pripomenula ako sa naši 
starí a prastarí rodičia obliekali  a aké 
úžitkové predmety im každodenne 
slúžili, Autorom myšlienky aj reali-
zátorom bol mladý muž Dávid Hu-
dec, ktorý už na seba upozornil brá-
nou  nádherne vyzdobenou ľudový-
mi odevmi a pracovnými predmetmi 
počas Kozárovského jarmoku.

M.Nemčeková, 
foto autorka



  


 


Neuveriteľných 50 rokov svojej 
existencie oslávila Folklórna sku-
pina Praslica . Pri tejto príležitosti 
pripravili členovia výber zo svojich 
programových blokov, ktorý potešil  
hostí a milovníkov folklóru  17. ok-
tóbra v Dome kultúry v Kozárovciach. 
V plne obsadenej sále vytvorili býva-
lí Prasličiari, hostia i milovníci folkló-
ru neopakovateľnú atmosféru. Spie-
valo sa na javisku i v hľadisku  a nik 
nešetril potleskom. 

V roku1965 sa takmer stovka kro-

jovaných Kozárovčanov vybrala do 
Levíc predviesť pravú kozárovskú 
svadbu. Po tomto úspechu sa Márii 
Ďurovičovej podarilo stmeliť skupinku 
mladých ľudí, čo bol základ Praslice 
a začala sa história úspešnej, oce-
neniami ovenčenej folklórnej skupiny. 
Mnohých začínajúcich členov vystrie-
dali alebo doplnili ich synovia a dcéry, 
ba aj vnúčence. Dôraz skupina kládla 
na zbieranie piesní,  tancov a tradič-
ných  zvykov predkov.

Celkove má skupina za sebou viac 
ako 650 vystúpení na domácej pôde, 
na Slovensku i v zahraničí, množ-
stvo vystúpení v rozhlase i televízii. 
Počas tohto obdobia si Praslica zís-
kala milovníkov folklóru a v odbor-
ných kruhoch  množstvo ocenení. 
Najvýznamnejším stimulom, ktorým  
bola činnosť Prasličiarov ohodnote-
ná bolo udelenie ceny Laureát celo-
štátnej súťaže  prehliadky dedinských 
folklórnych skupín v roku 2009 v Lip-
tovskom Mikuláši.

 Veľmi pekne charakterizoval pol-
storočnú činnosť Praslice starosta 

obce Jozef Majer keď povedal: „  Za 
50 rokov  Praslica postavila  jeden 
krásny most  zvykov našich predkov 
od minulosti do súčasnosti a do bu-
dúcnosti  pre ďalšie generácie.“

Hosť podujatia poslanec EP Ivan 
Štefanec sa pri-
dal ku gratulan-
tov a vyslovil myš-
lienku, že Prasli-
ca sa za uplynu-
lých 50 rokov sta-
la symbolom Ko-

zároviec, takým symbolom ako dobré 
divadlo, dobrý futbal, či  dobré víno. 
Za tento symbol a za to, že toľko ro-
kov nedovolila ľudovým zvykom na-
šich predkov upadnúť do zabudnu-
tia,   patrí Prasličiarom  vďaka  a že-

lanie, aby tak konali ďalej.
Mária Ďurovičová od založenia 

skupiny preberala množstvo vyso-
kých ocenení, najčerstvejšie  deň 
pred spomínanou slávnosťou pre-
vzala v Nitre z rúk predsedu NSK 

Milana Belicu spolu s amatérskymi 
umelcami a vedúcimi najvýznamnej-
ších súborov. Najvzácnejším ocene-
ním pre ňu boli  aj slová vďaky  čle-
nov skupiny, búrlivý potlesk preplne-
nej sály a uznanie, že pre svoju ce-
loživotnú aktivitu získala syna, kto-
rý prevzal vedenie  Praslice, neves-
tu i vnuka.

 Praslica tento rok pokračuje v ces-
te, posilnená dosiahnutými úspech-
mi, so zárukami, ktoré prinášajú jej 
najmladší členovia. A vykročila nao-
zaj veľkolepo a rezko.

 M.Nemčeková, 
foto autorka

Polstoročie tvrdej práce ale aj významných úspechov

 Nie každý človek má to šťastie 
prežiť jeseň svojho života v kruhu 
svojich blízkych. Tým, ktorým to 
nie je dopriate a ocitnú sa v Do-
movoch opatrovateľskej služby sa 
zamestnanci snažia spestriť ich po-
byt  rôznymi aktivitami či kultúrny-
mi podujatiami. A inak to nie je ani 
v DOS v Lontove.

Pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším oslovila pani riaditeľka 
spomínaného zariadenia nášho 
pána starostu, ktorý zasa oslovil 
niektoré súbory v obci s tým, či by 
neboli ochotné pripraviť pre klientov 
domova pekný kultúrny program.

A hoci väčšina našich súborov 
za posledné dva mesiace to ma-
la náročné, účasť na podujatí pri-
sľúbili a nesklamali. Naše súbo-
ry Konopa, Matičiar, Lipka, Tebe 
spievam / hoci nie v kompletnom 

obsadení/, Pavol Šmatlík či kvarte-
to dievčat zo ZŠ s MŠ zanechalo vo 
všetkých  srdiečkach krásne dojmy 
a zároveň veľkú vďačnosť pozorných 
poslucháčov. Veľkou mierou k tomu-

 Najkrajší dar je pieseň to úspechu prispel i náš akorde-
onista  Imrich Švolík, ktorý vzťah 
k folklóru,  či  ľudovej piesni vôbec, 
dostal do vienka, nenecháva si ich 
pre seba, ale krásy ľudovej piesne 
prostredníctvom kozárovských sú-
borov šíri ďalej.

M.E.

Lontov

Prasličiarov pozdravil,  vyzdvihol ich úspechy  a poďakoval za reprezentáciu aj poslanec Eu-
rópskeho parlamentu  Ivan Štefanec .



 


 
 Spoza školskej brány

 Tak ako už niekoľko rokov  do-
zadu, aj v tomto roku /presnejšie 
3.10.2015/, sa na Brôdku v Kozárov-
ciach uskutočnila okresná súťaž mla-
dých hasičov. Našu školu a obec re-
prezentovali  3 družstvá / 2 za staršiu 
kategóriu a 1 družstvo za mladšiu ka-
tegóriu/. Na súťaž deti išli dobre pri-
pravené, a tak si verili, že  skončia 
najhoršie do tretieho miesta. Na trati  
dlhej približne 1600 m  museli uká-
zať vedomosti zo zdravotnej prípravy, 
vedieť aké látky sa akým ručným ha-
siacim prístrojom môžu hasiť, hádzali 
kriketovou loptičkou na terč 2 x 2 m 
na vzdialenosť 10 m, uväzovali štyri 
rôzne uzly, ktoré sa používajú u ha-
sičov pri zásahoch, zostreľovali po-
mocou ručných džberových strieka-
čiek a prúdom vody terče umiestne-
né vo vzdialenosti  2 m a strieľali zo 
vzduchovky každý na tri terče   8cm 
x 8cm zo vzdialenosti 10 m.

V staršej kategórii  si 1. miesto vy-
bojovali tieto dievčatá: Lívia Hlavo-
vá /8.ročník/, Mária Hlavová, Patrí-
cia Švoliková, Lucia Mrázová a Ale-
xandra Briešková / všetky 9. ročník/, 
2. miesto: Lucia Barutíková, Zuzana 
Turnaiová, Janka Benčaťová, Ma-

rek Belis a Matúš Jakab / všetci 9. 
ročník/. 

Za mladšiu kategóriu  súťaži-
li a krásne  2. miesto získali nasle-
dovné mladé hasičky a hasiči: Vik-
tória Švoliková, Barbora Švolíko-

PLAMEŇ 2015 – jesenná časť
vá, Tomáš Fabian, Lukáš Havran / 
všetci 4. ročník/ a Kristína Egyudo-
vá / 5. ročník/.

Uvedomujem si, že súťaž by sa ne-
konala nebyť finančnej podpory pá-
na starostu Ing. Jozefa Majera, obe-

tavých a ochotných mladých, ale aj 
tých starších hasičov a v neposled-
nom rade aj mamičiek a kolegýň zá-
roveň /Márie Hlavovej, Ivany Švoliko-
vej, Daniely Egyudovej, Silvii Kohú-
tovej, Beáty Sedlákovej, Ivany Šus-
tákovej a zlatej tety kuchárky Emílie 
Skačanovej/. Je veľkým darom  mať 
okolo seba ľudí na ktorých sa môže-
te kedykoľvek s prosbou obrátiť a oni 
Vás nesklamú.

 Už na jar sme Vás informovali o tom, že  sa na-
še deti zo ZŠ zapojili do zberu plastových uzáve-
rov pre Sabínku z Košarísk. Predajom týchto vrch-
náčikov rodičia získavajú finančné prostriedky na
jej rehabilitáciu  v Kováčovej. Od  januára do kon-
ca júna sme vyzbierali celkom 19 vriec a ak každý 
dobre počítal, počet odovzdaných  plastových uzá-
verov bol 122 827 kusov. Teší nás, že sa do zbe-
ru zapojili  aj niektorí obyvatelia našej obce, ba do-

AKTIVITY 
KLUBU

Od septembra sme s deťmi z I. oddelenia 
školského klubu podnikli mnoho rôznych 
aktivít. Hneď na začiatku školského roka 
sme si urobili výstavu z jesenných plodov 
– jablká, hrušky, hrozno, tekvice, deti ich 
rôzne kombinovali a z lístia si urobili listové 
húsenice. V mesiaci október, ktorý je me-
siacom úcty k starším, sme už po druhýkrát 
v spolupráci s pastoračným centrom rozná-
šali v obci krásne medovníčky pre dôchod-
cov. Veľmi sme ich potešili a určite pôjdeme 
aj budúci rok. V novembri sme strávili jedno 
z popoludní aj v zrekonštruovanej kuchynke, 
kde sme si  upiekli chutné palacinky plnené 
džemom a spoločne si na nich pochutnali. 
Ako mesiace plynuli ani sme sa nenazdali 
a už bol mesiac december. Mesiac, kedy už 
na každého z nás pomaly dolieha vianočná 
nálada. K Vianociam neodmysliteľne patria 
aj tradičné vianočné trhy . Deti sa rozhodli 
tiež na ne prispieť, a tak sme sa pustili do 
prípravy pečeného čaju, ktorým sme naplnili 
ozdobené poháre . K decembru tiež patrí aj 
sviatok, na ktorý sa tešia deti celý rok- svia-
tok sv. Mikuláša. Pri príležitosti tohto sviatku 
sme si pre starých rodičov a pre všetkých 
dôchodcov pripravili program plný pesničiek 
a básničiek, ktorý sme im predviedli na Mi-
kulášskom popoludní pre dôchodcov v našej 
ZŠ s MŠ. 
Na záver roka všetkým želáme krásne via-
nočné sviatky v kruhu rodiny a blízkych.

Bc. Daniela Egyudová 
vychovávateľka ŠKD I. oddelenie

Pomoc pre Sabínku konca i dôchodkyne z Lipníka, za čo im veľ-
mi ďakujeme.

  Aj v tomto školskom roku pokračujeme so 
zberom plastových uzáverov, pretože nám osud 
Sabínky nie je ľahostajný a chceme, aby aj ona 
zažila radosť zo svojich prvých samostatných 
krokov bez cudzej pomoci. Ak Vás dobrý sku-
tok našich žiakov /na ktorých sme právom hr-
dí/ oslovil, stačí zbierať vrchnáky a podarovať 
hociktorému žiakovi, alebo priniesť do ZŠ. Za 
každý jeden plastový uzáver Vám budeme ne-
smierne vďační.

Jesenná turistika – Nová Baňa
Pekné jesenné počasie využili žiaci 3. ročníka na potulky prírodou. 27. októbra sa vybrali na 

Novú Baňu, kde sa vydali na túru po náučnom chodníku Zvonička. Prvá zastávka patrila Zvonič-
ke odkiaľ pokračovali na Havraniu skalu a Červenú skalu, odkiaľ sa im naskytol nádherný pohľad 
na Novú Baňu a jej okolie.



  


 
Spoza školskej brány

Po úvodných slovách sme sa do-
stali k vyhodnoteniu všetkých športo-
vý súťaží za okres, ale aj kraj. Naša 
škola ZŠ s MŠ Kozárovce v okrese 
Levice obsadila vynikajúce 5. miesto 
a zároveň bola vyhodnotená ako naj-
lepšia škola spomedzi dedinských 
škôl tohto okresu . 

V rámci kraja sme obsadili z 242 
škôl krásne 21. miesto a patrila nám 
tiež popredná priečka v hodnotení 
dedinských škôl. Veríme, že i tento 
rok sa nám v športových súťažiach 
bude dariť a žiaci nebudú mať len 
dobrý pocit z účasti, ale odnesú si 
okrem zážitkov i nejaké trofeje.

Na záver by som spomenul jed-
notlivcov a družstvá, ktorí získali 1. 
miesto v okresnom kole a prebojo-
vali sa vo svojich súťažiach až na 
krajské kolá : 

minifutbal žiakov I. stupňa Mc 
Donald´s Cup – 4.miesto 
/ štvrtáci - Damián Jano-
vický, Gabriel Demian, 
Ľuboš Mihál, Samuel Ba-
logh, Timotej Krištof, tre-
tiaci - Tomáš Fabian, Oli-
ver Lackovič, Samuel Ko-
tora, druháci - Lukáš Hor-
váth, Martin Svorad /, 

gymnastický štvorboj 
žiaci - 4. miesto / prváci 
- Martin Šusták, druháci 
- Lukáš Horváth, Martin 
Svorad, Jerguš Henrich 
Gregor / 

bedminton žiakov – 
4.miesto / Samuel Chor-
vát - 8. roč., Oliver Chlpík 
- 9. roč./,

stolný tenis žiačok – 5.miesto / 
Monika Belisová, Martina Vitkovičo-
vá - 9. roč., Dominika Chorvátová - 5. 
roč., , Lenka Lackovičová - 7. roč/, 

atletika - v súťaži jednotlivcov  
Matúš Száraz  vo vrhu guľou obsa-
dil tiež pekné 4.miesto. 

Veľká vďaka patrí aj pedagógom, 
ktorí aj vo svojom voľnom čase pri-
pravovali našich žiakov na všetky sú-
ťaže a neboli ľahostajní, ako sa žia-
kom našej školy bude dariť a ako bu-
dú reprezentovať našu školu, ale aj 
samých seba. Sú to učitelia telesnej 
a športovej výchovy Jozef Majer, Kor-
nélia Kmeťová, p. učiteľky na I. stupni 
Zuzana Šebová, Katarína Dudeková 
ako aj náš pán riaditeľ Richard De-
mian. Ešte raz všetkým veľká vďaka 
a veľa úspechov v ďalšom školskom 
roku 2015/2016.

Mgr. Jozef Majer

Vyhodnotenie športových súťaží za školský rok 2014/2015

1. v okrese gymnasti v červenom, 2. miesto v okrese gymnasti v mod-
rom vedúca Zuzana Šebová

1. v okrese minifutbal najmladší žiaci, tréneri -  Richard Demian, Mar-
tin Lenard

1. v okrese badminton, Oliver Chlpík a Sa-
muel Chorvát

Mladší žiaci v malom futbale získali 2. miesto  v súťaži majstrovstiev okre-
su. Na snímke s učiteľom  Jozefom Majerom.

Majsterky okresu v stolnom tenise : Dominika Chorvátová, Lenka Lacko-
vičová, Martina Vitkovičová, Monika Belisová, vedúci - Richard Demian, 
tréner - Jozef Uhnák

Tak, ako každý rok Okresný úrad Nitra, odbor školstva pozval dňa 
16.10.2015  na pracovné stretnutie učiteľov telesnej a športovej výcho-
vy okresu Levice zodpovedných za prípravu a účasť žiakov školy na 
športových súťažiach organizovaných OÚ Nitra, odbor školstva na tra-
dičné vyhodnotenie športových súťaží za školský rok 2014/2015, kto-
ré sa konalo v Leviciach.



 


 
 Spoza školskej brány

 Žiaci štvrtého a ôsmeho roční-
ka sa 24. novembra  zúčastnili ex-
kurzie v Bratislave. Navštívili vý-
stavu TITANIC v Inchebe, kde uvi-
deli stovky originálnych artefaktov, 
ktoré boli zachránené zo slávneho 
vraku Titanic. Medzi exponátmi boli 
aj časti vybavenia lode, rôzne kusy 
nábytku, porcelán a osobné pred-
mety cestujúcich 
(šperky, kabel-
ky, či časti oble-
čenia).  Výstava 
bola rozšírená o 
dokumenty, kto-
ré boli poskytnu-
té Slovenským 
národným mú-
zeom. Prostred-
níctvom krátkeho 
filmu sa dozvedeli
všetko od výroby 
lode, cez samot-
nú plavbu až po 
osudnú noc, keď 
sa Titanic potopil. 
Žiaci mali mož-
nosť prezrieť si 
kajuty, pozrieť si 
jedálny lístok v 

jednotlivých triedach, dotknúť sa 
ľadovca.

Výstava Titanic dokonale a prav-
divo zobrazovala historické súvis-
losti, spoločenskú a politickú situ-
áciu na Slovensku aj vo svete na 
začiatku 20. storočia.

Ďalej zavítali a pozreli si vianočné 
trhy, kde si mohli zakúpiť suveníry a 

odfotiť sa pri vianočnom stromče-
ku. Prešli sa pod Michalskou brá-
nou, uvideli budovu Slovenského 
národného divadla, Prezidentský 
palác a zastihli aj výmenu stráže. 
Žiaci si domov odniesli veľa krás-
nych zážitkov a už teraz sa tešia 
na ďalší výlet.

Janka Strelková

Žiaci navštívili výstavu TITANIC

Želania našich žiakov
Nech sme po celý budúci rok všetci zdraví 

a šťastní

Aby sme sa stretli celá rodina a Vianoce prežili 
v pohode

Aby sme sa mali všetci radi a aby posledný rok 
našej školskej dochádzky bol pre nás šťastný 

a hlavne bez hádok

Šťastné a veselé sviatky všetkým, prežite ich 
v zdraví, šťastí a v kruhu svojej rodiny. Skúste 

toto obdobie prežiť aj v týchto
  neľahkých časoch a s úsmevom na tvári

Želám Vám šťastné a veselé Vianoce, aby nikto 
z vás nebol počas  nich sám, aby ste sa mali 
s kým radovať a zasadnúť k štedrovečernému 

stolu

Želám si, aby sa cez tieto sviatky ľudia medzi 
sebou nehádali a trávili voľný čas so svojimi 

najbližšími

Moje želanie je radosť, pokoj, láska, zdravie 
nielen pre mňa, ale aj pre všetkých

Želanie všetkých 
zamestnancov ZŠ s MŠ

Želáme Vám do nastávajúceho roka, aby 
bol bohatý na  stretnutia, v ktorých Vám 
dobrí ľudia, štedrým slovom, rozmnožia 

spokojnosť a šťastie.

MsKS Levice zorganizovalo i ten-
to rok súťaž mladých talentov levic-
kého okresu Levicko má talent 2015. 
Finálový večer sa konal 24.novem-
bra 2015 v CK Junior. Zo 14 finá-
lových čísel rôznych žánrov ako je 
spev, tanec, hra na hudobných ná-
strojoch si 1.miesto vybojovala Vik-
tória Švoliková z Kozá-
roviec so svojim súťaž-
ným vystúpením disco 
show sólo The Tiny Co-
ok. Stala sa zároveň ví-
ťazkou diváckeho hlaso-
vania, kde sa teda porota 
i diváci stotožnili.

Viktória má deväť  ro-
kov a tancu sa venuje od 
svojich štyroch  rokov. Je 
členkou tanečnej skupiny 
BM GENERATION, kde 
tancuje vo formácii, v dis-
coskupine i ako sólová ta-
nečnica. Každoročne sa 
zúčastňuje súťaží v rámci 
Slovenska a rôznych po- 
dujatí. V roku 2015 zís-
kala zlaté umiestnenia na 
súťažiach Pohyb bez ba-
riér v Žiline, Showtime Le-
vice, bronzové umiestne-
nie na podujatí Senecká 
dúha a stala sa majster-
kou Európy v dance show 
sóle v Maďarsku.

Dňa 11. decembra 2015 do na-
šej školy zavítal pán Peter Gaj-
doš z Novej Bane, ktorý svoj voľ-
ný čas prežíva v horách,   venuje 
sa  horolezectvu v letnom i v zim-
nom období. 

Pútavo nám porozprával  o je-
ho poslednej expedícii na najvyšší 
vrch Severnej Ameriky- Mount Me 
Kenley. Pozreli sme si film z ex-
pedície, ktorý sa nám všetkým 
veľmi páčil.

Priniesol nám  ukázať horole-
zeckú výbavu na letné i zimné ob-
dobie. Mnohí z nás prvýkrát v ži-
vote v rukách držali horolezecké 
laná,  mačky,  istenie a  ľadovco-
vé vybavenie.

ĎAKUJEME  za peknú a po-
učnú besedu.

 Marienka
žiačka 9. ročníka

 Levicko má talent 2015
Prvenstvo udelila porota i diváci našej 

Viktorke Švolikovej
V škole je výborná žiačka, venu-

je sa plávaniu, gymnastike a aj po-
žiarnictvu. Je priateľská a má rada 
zvieratá.

Vždy usmiatej Viktorke srdečne 
gratulujeme a želáme veľa úspechov 
v nasledujúcej tanečnej sezóne.                                                                                        

I.Š.



  


 
Spoza školskej brány

V utorok 8.12.2015 prijala moje po-
zvanie do ZŠ s MŠ Kozárovce uzná-
vaná detská psychologička a odbor-
ná garantka projektu Internetové de-
ti Mgr. Mária Tóthová Šimčáková. S 
týmto projektom sa stretli deti v pred-
náškach v dopoludňajších hodinách 
a rodičia mali možnosť zúčastniť sa 
prednášky popoludní, kde sa dozve-
deli viac o problematike bezpečné-
ho používania internetu. Pani psy-
chologička je autorkou kníh pre ro-
dičov a tiež je známa z televíznych 
obrazoviek.

Multimédiá ovládli svet, sú v na-
šom okolí, so svojimi výhodami aj ri-
zikami. Mobil, počítač a televízor, sú 
pre človeka dnešnej doby predmety, 
ktoré využíva dennodenne a potrebu-
je ich k životu. Naše deti nie sú iné. 
Nevedia si predstaviť ako by prežili 
deň bez televízora, či to že niekedy 
neexistovali PC, mobily a internet. 
Mať v rukách televízny ovládač je 
pre nich samozrejmosťou. Už v škôl-
ke, v škole majú kurzy práce na PC 
a podľa skúsenosti je veľa detí pri 
práci s ním šikovnejších a tvorivej-
ších ako rodičia. 

Dieťaťu dávame mobilný telefón 

s tým, aby sme sa mohli kedykoľ-
vek dozvedieť, ako sa má a kde sa 
nachádza. Pre dieťa je dôležité mať 
neustále poruke svojich najbližších 
- rodičov, súrodencov, kamarátov. 
Kladieme si však aj otázku, či dieťa 
používa mobil bezpečne? Skutočne 
vieme, čo dieťa s mobilom či na PC 
robí? Koľko hodín denne sedí pred 
TV, či pri PC, kde a kedy telefonu-
je? Či nenadväzuje náhodne kon-
takty s cudzími ľuďmi, prípadne ne-
chatuje a nezapája sa v rámci disku-
sie do nevhodného diskusného fóra? 
Asi každý rodič by sa z času na čas 
rád pozrel, čo všetko sa nachádza 
v telefóne, v PC jeho dieťaťa. A sto-
jíme tak pred dilemou, ako zabez-
pečiť právo dieťaťa na súkromie na 
jednej strane a niesť zodpovednosť 
za dieťa na strane druhej. 

Pri styku detí s mobilom, TV alebo 
počítačom je nesmierne dôležité do-
hodnúť sa na zásadách, ako s nimi 
zaobchádzať. Majme však pri tom na 
pamäti možné riziká, ktorým sú vysta-
vené a sledujme ich bezpečnosť. Na 
to nám poslúžia spoločné otvorené 
rozhovory s deťmi. A z toho pre nás 
rodičov vyplýva povinnosť vzdelávať 

sa a sledovať nové trendy a technic-
ké vymoženosti. Veď naše deti sú 
v nich často zdatnejšie ako my.

Žiačky 9. ročníka vnímali bese-
du nasledovne... Pani psychologič-
ka mala pripravené veľmi zaujímavé 
videá o tom, ako už od malých detí 
sme obklopení nástrahami internetu. 
Porozprávala nám aj o nástrahách , 
ktoré na nás číhajú na sociálnych 
sieťach, preto musíme byť opatrní 
a dávať pozor, čo o sebe zverejní-
me. Musíme si chrániť naše osobné 
údaje. Oboznámila nás aj s novým 
veľmi aktuálnym problémom – ky-
beršikanou. Je to šikana, ktorá nás 

Internetové deti 

neohrozuje priamo, ale útočí cez in-
ternet. Internet sa zdá byť bezpečný, 
ale neverte všetkému, čo tam nájde-
te. Žiakom sa táto beseda veľmi pá-
čila a dúfame, že si čo najviac detí 
zoberie  ponaučenie.        

Vám všetkým, ktorí  máte záujem 
získať cenné informácie pomôže prí-
ručka a rady, ktoré nájdete na www.
detinanete.sk  

Poďakovanie patrí aj rodičom, kto-
rí prišli na prednášku a svojou účas-
ťou ukázali, že nástrahy internetu 
dnešnej doby im nie sú ľahostajné.          

      PaedDr. Eva Micháliková 
 ZŠ s MŠ Kozárovce                       

MIKULÁŠ
Na svätého Mikuláša vznikla tradícia, že dobré de-

ti dostanú sladkosti a ovocie do svojej čižmičky a zlé 
uhlie či cibuľu. Mikuláš prišiel 7. decembra. aj do na-
šej školy a deti si pre neho pripravili bohatý program. 
Mladší žiaci mu v telocvični pripravili krásne vystú-
penia – spievali koledy, vinšovali, recitovali, no zau-
jali i scénkami s vianočnou tematikou. Žiaci druhého 
stupňa na Mikuláša čakali v triedach, taktiež so za-
ujímavých programom. Za každé vystúpenie rozdali 
Mikulášovi pomocníci – anjeli a čerti - žiakom balíčky 
plné sladkostí, ale tým, čo sa počas roka nesprávali 
práve najlepšie, dali uhlie a cibuľu. Po tomto progra-
me sa Mikuláš, čerti a anjeli presunuli do telocvične, 
kde už na neho čakali starí rodičia, pre ktorých si de-
ti zo škôlky, školy, družiny a pastoračného centra pri-
pravili pekné vystúpenie. 



 


 


Sme tu pre milovníkov dychovky
Tak a už sú tu zase Vianoce a sme 

o rok starší. To je konštatovanie, kto-
ré so sebou prináša nutkanie zhod-
notiť uplynulý rok a prípadne dať si 
nejaké predsavzatie. Rok, ktorý má-
me za sebou, priniesol jedno pozití-
vum. Sme stále tu  a máme za se-
bou skupinu priateľov a milovníkov 
dychovej hudby, pre ktorých s ra-
dosťou hráme. Bohužiaľ, povinnosti 
dnešného sveta nám nedovolia veno-
vať sa tejto záľube v takom rozsahu 
ako by sme chceli,  čo so sebou pri-
náša menej hraní a určitú nezohra-
tosť pri hraní, čo po sľubnom rozbe-
hu v minulom roku je určité sklama-
nie. Krídlováci sú v maturitnom roč-
níku, bubeník chodí na „týždňovky“, 
niektorí majú umelecké povinnosti aj 
mimo územia Kozároviec a je stále 
ťažšie a ťažšie zísť sa v plnom poč-
te na skúškach či hraní. Ale aj na-
priek tomu sa nám podarilo v roku 
2015 odohrať (prípadne ešte odo-
hráme) 15 hraní. 

Medzi tradičné patria hrania na fa-
šiangy, sviatok sv. Urbana, stavanie 
mája, Kozárovský jarmok, či hranie 
na jeseň na sviatok sv. Michala a na 
konci roku sú to Kozárovské viano-
ce a hranie pred polnočnou sv. om-

šou. Medzi tradičné hrania s nepra-
videlným termínom patria aj pohreb-
né obrady. Aj v tomto roku sme na 
poslednú cestu odprevadili dvoch 
zomrelých.

Po dlhých siedmich rokoch sme 
sprevádzali do a z kostola mlado-
manželov. Spomenuli si na nás dnes 
už manželia Uhnákoví v Rybníku, 
kde sme hrali sprievod od domu žení-
cha po dom nevesty a potom spoloč-
ný sprievod oboch 
snúbencov do kos-
tola. Po skončení 
obradov sme novo-
manželom spríjem-
nili sprievod od kos-
tola k autobusu.

Novinkou v re-
pertoári hraní bolo 
hranie na oslavách 
70.výročia oslobo-
denia okolitých obcí 
od nemeckých voj-
sk. Zúčastnili sme 
sa osláv v Kozárov-
ciach, kde sme hu-
dobne sprevádza-
li kladenie vencov 
a v Tekovských Ne-
mciach, kde sme 

hrali aj počas slávnostnej sv. omši 
a tiež počas kladenia vencov.

Aj tento rok sme sa snažili pokra-
čovať v tradícii posedení s dôchod-
cami, či v hraní v motoreste STOP. 
O oboch akciách som písal v minu-
lom čísle Kozárovských novín. 

Koncom roka nás ešte čaká jedno 
dôležité vystúpenie a to v rámci Via-
nočných trhov v Leviciach. Pozvali 
nás aby sme Levičanom spríjemnili 

nedeľné predpoludnie 20.decembra 
2015. A samozrejme by sme chceli 
hrať, už tradične, aj pred polnočnou 
sv. omšou v Kozárovcich.

Na záver by som chcel popriať 
všetkých priaznivcom dychovej hud-
by veľa pekných zážitkov pri počúva-
ní tohto žánru, našim trom mladým 
krídlovákom veľa úspechov pri matu-
ritách, všetkých veľa zdravia a šťas-
tia v novom roku 2016, kedy dychová 
hudba Kozárenka oslávi 25 rokov.

 Miroslav Kopál, 
DH Kozárenka

DH Kozárenka na Kozárovských Vianociach 2015

Milí Kozárovčania na tomto mieste 
vám chcem priblížiť rok 1965, tak ako 
je zaznamenaný na stránkach Kroni-
ky obce Kozárovce. Záznam urobil 
Ing. Jozef Vajda, ktorý práve od tohto 
roku vykonával aj funkciu kronikára. 
Rok 1965 bol charakteristický chlad-
ným a daždivým počasím. V kronike 
je zmienka, že teploty v januári bo-
li okolo mínus 19 - 22°C. Leto bolo 
krátke a úroda slabá. Prvý mráz na 
jeseň mal byť už 10. októbra a spô-
sobil problém vinohradníkom, preto-
že museli hrozno zbierať zo zeme. 
Presný údaj o počte obyvate-
ľov sa v kronike neuvádza, ale 
ostatné údaje áno. Z nich sa 
dozvedáme, že v  uvedenom 
roku sa narodilo 29 detí (19 
chlapcov a 10 dievčat) a zo-
mrelo 15 obyvateľov (9 mužov 
a 6 žien). Na úrade sa uzav-
relo 17 sobášov. V kronike je 
aj zmienka o tom, že farár vy-
konal 30 krstov, 15 sobášov a 
rovnaký počet pohrebov. 

Predsedom Miestneho ná-
rodného výboru bol od ro-
ku 1964 Ján Valentíny.V ob-
ci nedošlo k výraznej výstav-
be.Rozšírilo sa však verejné 
osvetlenie. Konkrétne malo 
ísť o dvadsať kusov neóno-
vých svietidiel. Dokončila sa 
stavba trinástych nových ro-
dinných domov. Z kronikárske-
ho záznamu sa ešte dozvedá-

me, že sa v obci podarilo presadiť vý-
stavbu novej budovy základnej ško-
ly. Ide o súčasnú budovu základnej 
školy, ktorej stavba začala až v ro-
ku 1968. Vo vedení základnej školy 
sa v roku 1965 uskutočnila význam-
ná zmena. Odišiel dovtedajší riadi-
teľ Ambróz Greguš a jeho nástup-
com sa stal Milan Kováčik, ktorý tú-
to funkciu zastával do roku 1989. V 
školskom roku 1964/1965 školu na-
vštevovalo 383 žiakov.

V kronike je aj informácia o Jed-
notnom roľníckom družstve (JRD). 

Konštatuje sa, že družstvo vlastni-
lo 819 ha pozemkov, ale z toho bolo 
len 714 ha ornej pôdy. Na JRD vte-
dy pracovalo 90 ľudí, ale členov bo-
lo 216. Čo sa týka živočíšnej výroby, 
tak sa chovalo 277 kusov hovädzie-
ho dobytka a 472 kusov ošípaných. 
Súkromne sa obhospodarovalo 585 
ha pôdy. Na Majery Helena začala  
výstavba kravína, dokončila sa ohra-
da, elektrifikácia a vodovod.

Kronika obsahuje zaujímavé údaje 
aj o chove v domácnostiach. V roku 
1965 sa totiž robil súpis hospodár-
skych zvierat. Podarilo sa napočítať 
517 chovateľov, ktorí chovali naprí-
klad 2949 kureniec, 2471 sliepok, 
120 kohútov, 3001 husí, 909 kačíc, 
70 kôz a capov, 336 prasiat.  Okrem 
toho sú spomínané tiež počty moria-

kov, hovädzieho dobytka i koní.
Obec žila bohatým kultúrnym, spo-

ločenským a športovým životom. Di-
vadelný súbor Hron naštudoval pod 
vedením Milana Kováčika hru Fra-
jerôčka od Mirka Hanáka. Premiéru 
mala v Kozárovciach, ale predstave-
nie sa konalo aj v Čajkove. Vedúcim 
futbalového mužstva bol v roku 1965 
František Ďurovič a trénerom Michal 
Salenka. Mužstvo dospelých hralo 
v II. triede, ktorá bol považovaná za 
najvyššiu okresnú súťaž. Okrem to-
ho sa do súťaži zapojili aj dve doras-
tenecké mužstvá. V tomto roku za-
čal úspešne svoju činnosť stolnote-
nisový oddiel. V okresnej súťaži hrali 
dve družstvá. Jedno z nich postúpi-
lo následne do krajskej súťaže, kde 
súperilo napríklad s Levicami, Nitrou 

a Komárnom. Do súťaží sa za-
pojili aj hokejisti. Krajskú súťaž 
hrali dorastenci a žiaci bojovali 
v okresnej. V spomínanom roku 
sa dokončovali práce na klubov-
ni a začalo sa so stavbou šatní. 
Na verejnom živote sa podieľa-
li aj poľovníci a organizácia vý-
boru československých žien. V 
kronike je aj časť venovaná ta-
nečným zábavám. Uvádza sa, že 
v dedine sa konala fašiangová, 
prvomájová, hodová, pierková i 
silvestrovská zábava. Zmienka 
je aj o tanečnej zábave v príro-
de pri Hrone. 

V kronikárskom zázname za 
rok 1965 je aj zmienka o tom, že 
v tom roku bola, dnes už zanik-
nutá, osada Korlat daná spolu 
s pôdou do užívania obci Malé 
Kozmálovce. 

 Peter Ivanič

Frajerôčka- ľudová spevohra s cigánskou hudbou Štefana Lakatoša z Levíc. Réžia: Mi-
lan Kováčik. Hlavné úlohy sediaci zľava: Mikuláš Hlava, Emília  Švoliková, Michal Valen-
tíny, Anička Lipovská, Elena Lipovská, Ján Hudec, Barbora Valkovičová, Ladislav Mráz, 
Ing. Vincent Drozdík. Vpredu sedí Cyril Beniačik. Hrala aj kozárovská mládež, spolu 
24 hercov.                                                                                   Foto: archív L. Mráza
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Vo víre času ktorý neuveriteľne rýchlo odkrajuje 
hodiny, dni, ba aj roky nášho života, sme letmo za-
znamenali, že naša kaplnka Panny Márie Lurdskej 
oslavuje už  10. výročie svojho vysvätenia.

Čo predchádzalo jej vybudovaniu? Čo viedlo 
nadšených a obetavých ľudí našej farnosti vzdať 
týmto dielom vďaku našej nebeskej Matke. Roz-
hodujúci bol príchod vdp. dekana Štefana Rus-
náka, veľkého ctiteľa Panny Márie a jeho schop-
nosť rozvíriť stojaté vody našej farnosti a okrem 
pastoračnej činnosti zanechať budúcim generáci-
ám, a aj nám súčasníkom, pamätníky pre živú vie-

ru. Bol veľkým realizátorom sakrálnych pamiatok 
v našej farnosti. Za jeho pôsobenia sa budovalo 
a reštaurovalo niekoľko objektov,  ktoré svedčia 
o našom vrelom vzťahu k nim.

 Aj vybudovanie kaplnky Panny Márie Lurdskej 
bola jeho zásluha. Osud sochy Panny Márie a sv. 
Bernadetty bol dlho zahalený tajomstvom. Sochy 
boli vo farnosti už za pôsobenia zosnulého vdp. 
dekana Michala Müllera. Ich majiteľom bol zosnulý  
Viktor Benčať, po ňom ich zdedil  Miroslav Švolik, 
ktorý ich daroval farskému spoločenstvu. 

 Pôvodne sa na návrh architekta Biskupského 
úradu v Trnave uvažovalo, že kaplnka bude vy-
budovaná medzi hlavnou bránou a plotom pri Já-
novi Majerovi. Následná porada na farskom úra-
de však jednoznačne určila, že pre kaplnku musí 
byť vybraté dôstojnejšie miesto a teda musí byť 
vypracovaný nový projekt spĺňajúci význam tohto 
diela. Záruku za finančnú a materiálnu výstavbu
prevzal náš vzácny rodák Stanislav Orovnický, 
majiteľ firmy VODOSTAV Zlaté Moravce. Svoje
slovo aj dodržal, uhradil veľkú časť nákladov, da-
roval kamenársky materiál a poskytol všetku sta-
vebnú mechanizáciu potrebnú pri výstavbe. Nech 
mu to naša nebeská matka tisícnásobne odpla-
tí. Následne sa začali aj farské zbierky a pomoc 
prisľúbil aj Obecný úrad. Pôvodne sa uvažova-
lo o vybudovaní kaplnky a 14 zastavení Krížovej 
cesty. Od tohto zámeru sa však upustilo a vypra-
coval sa nový projekt.

  Asanovala sa stará farská hospodárska budo-
va a upravil terén pre výstavbu. Základný kameň 
posvätil 10.februára 2002 opát Bronislav Ignác 
Kramár, opát želivský. Prípravné práce začali do-
vážaním ryolitových blokov z kamenárskej dielne 
v Zlatých  Moravciach. Opracovávanie segmen-
tov sme začali 26.júna 2004, pripravilo sa spolu 

740 kusov a to už bol dobrý základ pre výstavbu. 
Tu treba poďakovať a vyzdvihnúť našich majstrov 
kamenárov Vlada Šimu a jeho šikovných synov, 
Štefana Žemberyho, Milana Skačana, Vlada Vasa-
rába, Stanislava Kabáta a jeho syna, Jozefa Fur-
du, Filipa Betina so synmi,  ale aj Ľudovíta Smrť-
ku, Ing. Viliama Holečku, Karola Ivaniča, Marti-
na Kabáta, Jozefa Benčaťa, Jozefa Žemberyho 
a Jozefa Hudeca.

 Rozhodujúci bol rok 2005. Po príprave stave-
niska zemné práce, výkopy, armovanie a betó-
novanie základov robili  pod vedením Ing. Vikto-

ra Sitára pracovníci 
VODOSTAVu. Traja 
odborní pracovníci - 
kamenári zo SATES 
a.s. Považská Bys-
trica položili 21. júna 
2005 prvý blok na 
ryolitový obojstran-
ný múr. Treba jedno-
značne povedať, že 
pomocní pracovní-
ci, ktorí sa zúčastnili 
výstavby kaplnky bo-
li naši dôchodcovia. 
Im patrí veľká vďaka 
a uznanie. Pracova-
lo sa denne dvanásť  
hodín, v dvoch sme-
nách, v horúčavách 
teplého leta, ale cieľ, 
ktorý sme mali pred 
sebou sme dokázali 

splniť. Tí najobetavejší páni Ľudevít Smrťka, Mi-
kuláš Valach, Ján Majer, Imrich Kúkel, Vlado Ši-
ma, Ján Straca, Ing.Viliam Holečka, Stanislav 
Kabát, Jozef Krajči, Imrich Ištván, Jozef Benčať, 
Ján Holečka, Štefan Žembery, ale aj mnohí ďal-
ší urobili záslužnú, namáhavú robotu pri samot-
nej výstavbe.

Sporadicky nám boli prideľovaní aj pracovní-
ci z Obecného úradu, ktorí boli na aktivačných 
prácach, najviac pomohli Vladimír Kabát a Er-
nest Thón. Vlastná výmurovka skončila 28. júla 

Výročie vysvätenia kaplnky Panny Márie Lurdskej 
Už desať rokov sa utiekame pod jej ochranu

2005. Potom pracovníci VODOSTAVu kládli dlaž-
bu. Zabetónovali sme aj priestory pri fare a zho-
tovili oplotenie. Na obojstrannom múre sa zača-
lo robiť škárovanie segmentov a začali dokončo-
vacie a upratovacie práce. Tu boli najviac aktív-
ni páni Ľudevít Smrťka, Mikuláš Valach, Imrich 
Kúkel, Ing.Viliam Holečka, Jozef Benčať, Martin 
Ištván, Ján Straca, Vlado Šima, Vojtech Hofferík, 
Ján Majer, Anton Majer, Jozef Krajči, Jozef Kotora, 
Emil Bajan, Jozef Majer a Gabriel Benčať. Veľký 
kus práce urobili aj ženy a miništranti. Pôvodne 
sa uvažovalo aj  s rozvodom vody okolo celej ka-
plnky, ale nedošlo k dohode, kto bude uhrádzať 
celoročné náklady za spotrebu vody. Preto všet-
ky priľahlé priestory boli vysadené podľa rozhod-
nutia vdp. dekana Rusnáka okrasnými rastlinami 
a zeleňou a dnes, p desiatich  rokoch vidíme vý-
sledky jeho práce.

 Spomíname aj na naše starostlivé gazdinky, naj-
mä Irenku Benčatovú, Gabrielu Lukáčovú a Naďu 
Kúkelovú, ale aj ďalšie, ktoré nám po celodennej 
práci pripravovali chutné pohostenie. Po skonče-
ní všetkých prác sme túžobne očakávali deň sláv-
nostného vysvätenia našej kaplnky. Stalo sa tak 
25. septembra 2005. Svätiteľom bola jeho Excelen-
cia Mons. Stanislav Zvolenský, vtedajší pomocný 
biskup Bratislavsko-Trnavskej diecézy. Slávnos-
ti sa zúčastnilo veľké množstvo veriacich, nielen 
našich, ale aj zo širokého okolia. Mons. Zvolen-
ský vyjadril veľké uznanie a spokojnosť s vybu-
dovaným dielom a povzbudil nás k úcte Panny 
Márii Lurdskej.

 Ubehlo prvých desať rokov a my prichádza-
me k našej Nebeskej Matke. Pri vstupe na ka-
mennom pylóne je modlitba: „ Pod Tvoju ochra-
nu sa utiekame...“   Áno, utiekame sa a prosíme 
Teba Panna Mária Lurdská ochraňuj nás. Ochráň 
svojho služobníka, vdp. dekana Štefana Rusnáka 
i nášho duchovného otca Patrika. Ochráň a po-
môž nám všetkým, ktorí sme toto dielo vybudo-
vali pre Tvoju večnú slávu a ktorí Ti prednášame 
svoje prosby, žiale, želania a modlitby, Tebe Pan-
na Mária Lurdská.

     Ladislav Mráz, 
koordinátor výstavby



 


 


Do redakčnej pošty sme dostali 
veľmi zaujímavý list od nášho rodáka 
Jána Nemčeka. Veríme, že vás za-
ujme rovnako ako redakč-
nú radu Kozárovských no-
vín. Uverejňujeme ho v pl-
nom znení.

Pozdravujem Vás, aj 
moje rodisko Kozárov-
ce.  Dovoľte, aby som sa 
Vám predstavil. Som Ján 
Nemček, mám 86 rokov, 
narodil som sa v Kozárov-
ciach, kde som žil do skon-
čenia štúdií. Z Kozároviec 
som odišiel po štúdiách a 
od roku 1952 som praco-
val na Stavoprojekte vo Zvolene a v 
Banskej Bystrici, ako projektant vod-
ných stavieb, až do roku 1990, do 
odchodu na dôchodok. Na Kozárov-
ce mám krásne spomienky, veď tam 
som prežil moje detské a študentské 
roky. Ako študenti tej doby, keď nebo-
la televízia, venovali sme sa kultúrnej 
činnosti. Ako jedenásťročný som hral 
slepého chlapca v operete Kaplnka v 
lese. Tie krásne piesne si aj teraz ešte 
zaspievam, bol by som rád, keby sa v 
Kozárovciach spievali. Počas štúdia 
na Gymnáziu v Zlatých Moravciach 
a v Leviciach ako študenti sme hrali 
mnoho divadiel. Pre mňa najúspešnej-
šia bola hra Kubo, kde som hral Ku-
ba a Morálka pani Gdulskej v úprave 
môjho spolužiaka a priateľa, režisé-

ra SND Paľa Haspru z Topoľčianok. 
Som šťastný, že ako projektant Stavo-
projektu Banská Bystrica, som praco-

val na projekte kultúr-
neho domu. Projekto-
val som kanalizačný 
zberač pre túto časť 
obce a čistiacu stani-
cu pre kultúrny dom. 
Areál kultúrneho do-
mu nie je dostavaný 
tak, ako bol projek-
tovaný. Tam kde je 
pošta bolo navrhnuté 
obchodné stredis-
ko a na hornej čas-
ti areálu za reštau-

račnou časťou bola navrhnutá bu-
dova MNV a JRD. To by bolo všet-
ko o mne.

Občas sa dostanem k Vášmu ob-
časníku Kozárovské noviny. Rád si 
prečítam od prednej strany po po-
slednú, odkladám si ich, aby som 
si ich znovu prečítal, veď ma pote-
ší všetko pekné a dobré, čo sa deje  
v Kozárovciach. Písali ste o mojom 
bratrancovi Vinckovi Závodskom. 
Žili sme v jednom dome, mali sme 
spoločné detské zážitky a tak Vám 
posielam fotografiu z detských čias
prvej kapely, v ktorej účinkoval ako 
bubeník na hrnci, sprevádzajúci hra-
júcich na ústnych harmonikách, On-
dro Benčat a ja. To posielam ako hu-
mornú fotografiu v spomienke, ako
sme sa vtedy ako deti hrávali.

 Ale k veci, píšem Vám naj-
mä preto, že Vás chcem požia-
dať, ak je to možné, aby ste sa 
v Kozárovských novinách zmie-
nili o veciach, ktoré ja už roky  
neviem zistiť. Bude to iste zaují-
mať aj občanov Kozároviec. Bol 
by som Vám povďačný, ak by 
Vám to bolo možné, keby ste zis-
tili, kde je vzácna drevená socha 
Panny Márie, ktorá bola na hlav-
nom oltári a pôvodná vzácna ole-
jomaľba Filipa a Jakuba, viď fo-
tografia. Kde je pôvodný betle-

hem od rezbára z Banskej Štiavni-
ce. To sú moje srdečné záležitosti, 
ale aj občanov.

Ďakujem Vám za ochotu a želám 
Vám dobré zdravie a mnoho úspe-
chov Vašim a našim Kozárovským 
novinám.                      Ján Nemček

Redakčná rada sa rozhodla hľadať 
odpovede na otázky Jána Nemče-
ka, sme totiž presvedčení, že každé 
ohliadnutie do minulosti a hľadanie 
spojovacích nití udalostí a faktov je 
dôležité tak pre súčasnosť, ako i bu-
dúcnosť našej obce a jej občanov.

Ak teda máte nejaké informácie, 
alebo  odporúčanie, kde by sme ich 
mohli nájsť, kontaktujte nás. A páno-
vi Nemčekovi želáme pevné zdra-
vie, veľa životného optimizmu a ve-
ríme, že mu čoskoro odpovieme na 
jeho otázky.            

– RR -

Nenadarmo sa hovorí : “ trinásť , 
Pán Boh pri nás“. Cítili sme to celý 
deň, 13. decembra, keď sme ráno ro-
zospatí  počítali,  či sme všetci. Ve-
ru, malo nás byť viac, keď sme vy-
štartovali z Ko-
zároviec na ces-
tu do Orosláňu , 
kde nás pozva-
li naši krajania, 
aby sme bo l i 
súčasťou osláv 
Dňa Oroslán-
skych Slovákov. 
Ale tak ako sln-
ko, ktoré sa po-
maly predieralo 
pomedzi hmlu 
a mraky, tak aj 
my sme sa s od-
hodlaním – kaž-
dý spieva za dvoch – rozcvičovali už 
v autobuse.

Cesta nám rýchlo ubehla a  po sr-
dečnom privítaní sme sa hneď pre-
súvali do blízkeho Evanjelického 
chrámu na služby Božie, ktoré sme 
svojím spevom sprevádzali. Veľmi 
si ceníme snahu tamojšej pani fa-
rárky, ktorá sa veľmi snažila aspoň 
mimikou naznačiť, o čo  jej v káz-

Spevácky zbor TEBE SPIEVAM v Orosláni
ni ide. Akoby náhodou sme vybra-
li aj pieseň Otče Teba chválim, kto-
rú si ona, aj niektorí Oroslánski far-
níci zaspievali spolu s nami v ma-
ďarčine. Na oplátku sme dostali od 

nej pozvanie na večerný koncert v 
ich chráme.

Hlavný popoludňajší program za-
čal zapálením troch sviec na advent-
nom venci, ktoré symbolicky zapálili 
– pani farárka, primátor mesta a náš 
pán starosta.Spolu s ďalšími účinku-
júcimi nás slovenské  koledy naladili 
na atmosféru Vianoc.

Naše vystúpenie sa veľmi páči-

lo a pani Betka Sabová nás nazva-
la „zlatým klincom programu“. Pria-
teľská nálada, skvelé pohostenie a 
dobrá hudba v podaní DUO seni-
or zo Šale nás sprevádzala celým 
večerom. 

Stihli sme aj miestny koncert, kde 
vystupoval chrámový asi 40-členný 
zbor s orchestrom a dvomi sólistka-
mi z Budapešti.

Pieseň „Na Pohroní“, na želanie 
nášho pána starostu, sme zaspie-

vali s takým oduševnením, že sme 
mali zimomriavky a podaktorí aj sl-
zy v očiach. 

Dobrá nálada nás neopustila ani 
cestou domov, spievali sme až po 
„konečnú“. Veľké poďakovanie patrí 
pani Betke Sabovej, ktorá to znova 
všetko skvele zvládla a všetkým jej 
spoluorganizátorom. Tešíme sa na 
ďalšie spoločné stretnutia s našimi 
Oroslánskymi priateľmi.   

           M. Vitkovičová

Slávnostné zapaľovanie troch sviec na adventnom 
venci

Časť speváckeho zboru TEBE SPIEVAM

Naši rodáci sledujú Kozárovské noviny a prejavujú živý záujem

Ján Nemček

Hlavný oltár

Malí hudobníci  z roku 1941



  


 


V motoreste Stop sa v sobotu, 
12. decembra 2015 v neskorých 
popoludňajších hodinách stre-
tli kozárovskí vinohradníci a vi-
nári, aby ochutnali a zhodnoti-
li plody svojej ce-
loročnej práce vo 
vinohradoch, ale 
najmä vo svojich 
pivničkách. Pia-
ty ročník tohto už 
tradičného poduja-
tia privítal 57 vzo-
riek mladého ví-
na z južných sva-
hov Starých viníc 
a Pustej hory. Ako 
aj po minulé roč-
níky, víno hodno-
tili všetci účastní-
ci degustácie pod 
odborným dohľa-
dom našich vino-
hradníckych pria-
teľov, predsedov 
vinohradníckych 
spolkov z Nemči-
nian  Jozefa Nízla 
a z Rybníka Joze-
fa  Uhnáka.

Ročník 2015 mô-
žeme hodnotiť ako 
dobrý ročník a na 
červené vína do-
konca ako výbor-
ný. Náš vinohrad-
nícky spo lok s i 
v tomto roku pri-
pomína 5. výročie 
svojho vzniku. Pri 
jeho zakladaní bol okrem iné-
ho aj záväzok zvyšovať kvali-
tu kozárovských vín. Pred kaž-
dou oberačkou robíme školenia 
v snahe zlepšiť znalosti spraco-
vania hrozna a výrobe vína. Aj 
samotný spôsob koštovky mla-
dých vín prebieha tak, že každý 
účastník podujatia hodnotí jed-
notlivo všetky vzorky a má mož-
nosť porovnať svoje hodnotenia 
s hodnotením odbornej komisie. 

Týmto spôsobom sa učíme hod-
notiť vína. Myslím, že ak chce-
me v kvalite napredovať, musí-
me vedieť rozlíšiť dobré vína od 
horších a od tých, ktoré sú cho-

ré. Každý vinár, ktorý mal od-
vahu a priniesol svoje víno, má 
možnosť sa nielen porovnávať 
v kvalite vína, ale aj po skončení 
koštovky využiť prítomných od-
borníkov, aby mu poradili, ako 
zlepšiť svoj produkt, prípadne 
sa vyvarovať chýb, ktoré robí, 
do budúcnosti. 

Tento ročník bol pozitívny vy-
sokou účasťou vinohradníkov 
z našich Starých viníc, kde sú 

veľmi dobré podmienky na pes-
tovanie hrozna. Dúfam v opä-
tovné oživenie v tejto doteraz 
opúšťanej lokalite.

Príjemným prekvapením bo-

la aj účasť nových, pre Kozá-
rovce netypických odrôd, ako 
Tramín, Sauvignon a Aurelius. 
Pekným záverom ochutnávky 
bola kolekcia štyroch červených 
novošľachtencov Hron, Dunaj 
a dvoch Dornfelderov. Tieto 

vzorky boli už teraz hodnote-
né na úrovni strieborných a zla-
tých medailí.

A ako dopadli mladé vína na 
spomínanej ochutnávke? V jed-
notlivých skupinách 

vzoriek najvyšší počet bodov 
získali vinári Ján Kubica (Rizling 
vlašský). Gaži a syn    (Pesec-
ká leánka), Gaži a syn (Char-
donnay), Juraj Benčať (Tramín 
červený), Ján Mráz (Sauvignon 
Blanc), Pavol Šmatlík (Cuvée),  
Mikuláš Betin (Rose frankovka), 
Filip Betin  (Frankovka modrá), 
Gaži a syn (Dunaj), František 
Gálik (zmes červená)   a od-
borná porota ocenila kvalitu je-
diného zástupcu Otela  z pivni-
ce Viliama Šimkoviča. 

Výbor vinohradníckeho spol-
ku osloví všetkých úspešných 
vinárov, aby reprezentovali na 
jarných vinohradníckych súťa-
žiach náš spolok, ale aj obec 
Kozárovce a jej tradičné a histo-
rické vinohradnícke lokality. Ve-
rím, že tieto vína v konkurencii 
čestne obstoja.                                                          

   Štefan Gaži,
 predseda VS Kozárovce

snímky M. Nemčeková

Koštovka mladých vín 2015

K dobrej nálade hneď na úvod prispela mužská spevácka skupina Ma-
tičiar.

Z rúk odborníka J. Uhnáka preberajú diplomy za 
ocenené vína sprava Mikuláš Betin, Pavol Šmat-
lík a Ján Majer.

Na snímke zľava tajomník VS Juraj Benčať, starosta obce Jozef Majer, predseda spolku 
Štefan Gaži a odborní hodnotitelia Jozef Nízl a Jozef Uhnák



 


 


Juraj Švolík hrá Karola Vyslúžila, 
Rastislav Dvorák sa predstavuje v 
úlohe Janka Kvetňanského,  veľ-
kou posilou je Martin Kabát v po-
stave Beňa, Ján Hrmo zo Starého 
divadla Nitra hrá sluhu Alfonza, dl-
horočný divadelník Ladislav Mráz  
hrá Pištu Bolebrucha, fiškáľa, v po-
stave Aničky diváci uvidia Veroniku 
Ihradskú, Katku hrá Monika Žem-
beryová, ako Dona Lucia d´Alva-
dores sa predstavuje Eva Hude-
cová a Katarína Valkovičová hrá 
Ellu Dolehájovú. 

Ohlasy divákov potvrdzujú, že 
Karčiho tetu si doslova zamilovali. 
Dobrý chýr o skvelom predstavení 
sa nesie veľmi rýchlo a tak má Di-
vadelný súbor Hron pozvánky do 
viacerých ďalších obcí. 

Kde všade už tlieskali Karči-
ho tete okrem spomínaných Ko-

Máme za sebou úspešný rok, 
plný vydarených podujatí a krás-
nych zážitkov.

Najvýznamnejším vstúpením bol 
pre nás náš výročný koncert pod 
názvom „Ako spieva Hron“, na kto-
rý sme sa pripravovali takmer ce-
lý rok. Ale výsledok stál za to; eš-
te dlho nám zneli hronské piesne 
v ušiach, keď sme sa v noci prebú-
dzali a vstrebávali atmosféru tohto 
koncertu. 

Niektoré z nich odzneli aj v jú-
ni, na našom Kozárovskom jar-
moku.

V septembri tohto roku  sme sa 
zúčastnili Krajskej súťaže spevác-
kych zborov pod názvom „Zlatý ve-
niec“ v Topoľčanoch. Medzi ostrie-
ľanými zbormi s vyše 30-ročnou 
tradíciou sme boli nováčikmi, no 
napriek tomu sme obsadili bron-
zové pásmo.

V októbri sme absolvovali dva 

Komédia Karčiho teta v poda-
ní Divadelného súboru Hron pri 
MO - MS v Kozárovciach úspeš-
ne brázdi okresom Levice. Súbor 
sa už predstavil  v Mani,  v Želie-
zovciach, v Rybníku, a opakovane 
na domácej pôde v Kozárovciach.  
Aj doma bola atmosféra vynika-

Karčiho teta vo februári v  DAB Nitra
júca,  všetky tri predstavenia boli 
beznádejne vypredané.  Sála bu-
rácala smiechom a nadšení divá-
ci nešetrili potleskom. 

Pod režijnou taktovkou Antona 
Živčica z DAB Nitra sa v hre pred-
stavujú Marek Nichta, a.h. Starý 
Tekov, ako Plukovník Kvetňanský, 

zároviec, Mani a Želiezovciach?  
Divadelníci rozosmiali divákov 
v Rybníku, v Bánove, v Čajkove, 
v Hronských Kľačanoch, vo Veľ-
kých Janíkovciach a v Novom Te-
kove.

Na prahu nového roka, presnej-
šie 31. januára, ich čaká ešte vy-
stúpenie v Čiernych Kľačanoch. 
A potom senzácia –  náš divadel-
ný súbor Hron a jeho Karčiho te-
ta  sa predstavia na profesionál-
nej scéne v Divadle Andreja Ba-
gara v Nitre.  Bude to 7. februára  
o 15.00 a 18.00.

Držíme našim palce,  nech sa im 
každý krok na tomto významnom 
javisku podarí  a dajú opäť svetu 
na známosť, že ochotnícke divadlo 
v Kozárovciach má cveng.

-vap-
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Úspešný rok speváckeho zboru TEBE SPIEVAM
benefičné koncerty; jeden v Do-
move sociálnych služieb v Lonto-
ve spolu s „výberom“ z Matičiaru, 
Lipky a Konopy , kde sme zažili 
krásnu atmosféru, ktorá nás pre-
svedčila, že hudba je spoločným 
jazykom pre všetkých ľudí a hud-
bou sa dajú vypovedať rôzne ľud-
ské pocity.

Druhým bol benefičný koncert,
ktorý sme pripravili spolu s ďalší-
mi dvoma zbormi – Zborom  Cirkvi 
Bratskej v Leviciach a speváckym  
zborom  z Kalnej nad Hronom -  ku 
krásnemu 200. výročiu Gymnázia 
Andreja Vrábla v Leviciach.

Adventné dni sme obohatili svo-
jim vystúpením na ekumenickom 
koncerte v Kalnej nad Hronom 
12.decembra, kde sme pocítili, že 
napriek rôznym vierovyznaniam 
vedia ľudia pokojne spolunažívať 
a rešpektovať sa.

Hneď na druhý deň sme cesto-

vali do Orosláňu, kde sme účinko-
vali na oslavách Dňa Orosláňskych 
Slovákov.

Tento rok bude pre nás zvláštny 
tým, že v jednom roku budeme mať 
dva výročné koncerty. Jeden z nich 
bol s menším posunom  v apríli a 

druhý chystáme 27.12.2015 v na-
šom farskom kostole. Bude to Via-
nočný koncert, ktorý sme pre Vás 
pripravili spolu s Ľudovou hudbou 
Javorinka.

Srdečne ste všetci vítaní!
 M. Vitkovičová

Spevácky zbor čoraz častejšie počuť a vidieť na mnohých podujatiach 
v obci. Snímka M. Nemčekovej ich zachytáva na podujatí venovanom  
70. výročiu oslobodenia Kozároviec, ktoré sa konalo 29. marca 2015  
na námestí padlých pri pamätníku.



  


 


Žiaci:
Je až obdivuhodné, ako pripravuje 

náš tréner Martin Lenárd naše naj-
menšie futbalové nádeje. Každý rok 
sa mu mení káder hráčov, neustále 
pribúdajú ďalší noví mladí futbalisti 
a aj napriek tomu, vždy predvádzajú 
pekný futbal a umiestňujú sa v hor-
nej časti tabuľky. Po vlaňajšej sezó-
ne, kedy  obsadili vo finále v Novom
Tekove krásne 2.miesto, aj v jesennej 
časti vyhrávali všetky svoje zápasy. 
Jediná prehra hneď v prvom zápa-
se ide na vrub skorého začiatku sú-
ťaže, keď ešte veľká väčšina našich 
chlapcov bola na prázdninách a do-
volenkách so svojimi rodičmi. Zisk 
24 bodov zo skóre 54:12 v koneč-
nom dôsledku vyniesol našich chlap-
cov na priebežné 2.miesto. Verím, 
že v jarnej časti budú naši najmenší 
športovci pokračovať v dobrých vý-
konoch, ktoré ich znova privedú až 
do žiackeho finále, ktoré aj v budú-
com roku budú organizovať 
v Novom Tekove.

Dorast 
Pôsobenie našich doras-

tencov v uplynulom roku sa 
určite zapíše do histórie kozá-
rovského futbalu. Po fantas-
tickej jarnej časti uplynulého 
futbalového ročníka prvýkrát 
postúpili do 4.ligy. Pod vede-
ním trénera Miloša Benčaťa 
pokračovali vo skvelých výko-
noch a výsledkoch, ako keby 
ani nehrali vyššiu a náročnej-
šiu súťaž. Až v deviatich zá-
pasoch dokázali zvíťaziť nad 
svojím súperom a tak zisk 
30 bodov zo skóre 53:25 im 
priniesol priebežné 2.miesto 
v tabuľke po jesennej časti. 
Veľká škoda posledného do-
máceho zápasu s Tekovskými Lu-
žanmi, v ktorom chlapci len remizo-
vali a tak sa pripravili o prezimovanie 
na fantastickej 1.priečke. Aj napriek 
tomuto drobnému nezdaru,  musím 
hodnotiť celoročné úsilie našich do-
rastencov ako vynikajúce. Najviac ma 
teší nielen zisk takého množstva bo-
dov,  ale hlavne hra v jednotlivých zá-
pasoch. Okrem zápasu v Ivanke pri 

Nitre, kde si vybrali slabšiu chvíľku, 
dominovali v každom zápase, svojou 
útočnou hrou prevalcovali všetkých 
súperov a zaslúžene získavali bo-
dy. V jarnej časti to budú mať určite 
ťažšie, pretože súperi si na nich už 
dajú pozor, ale aj tak verím, že budú 
naďalej svojou hrou rozdávať radosť 
všetkým našim fanúšikom.

Dospelí 
V uplynulej sezóne 2014/15 naši 

hráči dosiahli pekné 3.miesto v ko-
nečnej tabuľke 5.ligy východ.  Pred 
novým ročníkom sa Výbor TJ rozho-
dol pre angažovanie nového trénera 
Miroslava Gregušku. Po krátkej ale 
intenzívnej príprave  naši hráči nastú-
pili na prvé zápasy a dosiahli strieda-
vé úspechy. Po veľmi dobrých výko-
noch na domácom ihrisku nasledo-
vali podstatne slabšie zápasy u sú-
perov. Znovu sa prejavil diametrál-
ny rozdiel, s ktorým sme sa stretli aj 
v predchádzajúcom ročníku.  Nie je 

predsa možné, aby po dobrej hre do-
ma hneď nasledujúci týždeň sme na-
šich hráčov nespoznávali. Zisk len 6 
bodov na súperových ihriskách nám 
pomohol k 3.miestu v priebežnej ta-
buľke. V domácich zápasoch sme 
až na nešťastný zápas s Bánovom 
v každom zvíťazili, ale konečný zisk 
28 bodov a hlavne strata na vedúce 
mužstvo Okoličnej je miernym skla-

maním. Ja viem, 3.miesto sme do-
siahli aj vlani a boli sme spokojní, ale 
predsa vždy sa musíme snažiť zlep-
šovať, napredovať, nie uspokojovať 
sa s tým, čo sme dosiahli, hlavne keď 
tréningová úroveň i účasť na nich zo 
strany hráčov sa veľmi zlepšila. Ča-
ká nás jarná časť súťaže, v kolektí-
ve nastane zopár zmien, opustia ho 
hráči, ktorí nás svojimi výkonmi ne-
uspokojili. Mužstvu sme pripravili via-
ceré prípravné zápasy, sústredenie, 

halový turnaj v Leviciach a tak dú-
fam, že na odvetnú časť súťaže sa 
pripravia svedomito a ťažkú prípra-
vu zúročia v jarnej časti na futbalo-
vých ihriskách.

Výbor TJ Lokomotíva Kozárovce 
sa po celý rok snažil o vytvorenie 
čo najlepších podmienok pre všetky 
tri naše kolektívy. V letných mesia-
coch sme po určitej odmlke opäť zor-

ganizovali futbalový turnaj za účasti 
mužstiev z vyšších súťaží, ktorý sa 
skončil nielen športovým, ale určite 
aj organizačným úspechom. Pre mlá-
dež sme opäť zorganizovali futbalový 
kemp, ktorý sa teší čoraz väčšiemu 
záujmu nielen našich detí ale aj tých 
zo širokého okolia. Pustili sme sa do 
skvalitnenia osvetlenia na našej ume-
lej tráve ale aj na hlavnom ihrisku, za-
čali sme s osádzaním nového oplote-
nia okolo hlavnej plochy. Všetky tieto 

aktivity však 
nezvládneme 
sami, pomáha 
nám veľa dob-
rých ľudí, ktorí 
sú radi, že ich 
deti, vnuci sa 
pohybujú rad-
šej na športo-
viskách a ne-
vysedávajú 
v reštauráci-
ách alebo za 
počítačmi.

 Dovoľte mi, 
aby som sa 
všetkým hrá-
čom, funkcio-
nárom, fanúši-
kom, starosto-

vi obce a pracovníkom OÚ ,všetkým 
vám, ktorí ste nám počas celého roka 
akýmkoľvek spôsobom pomohli veľ-
mi pekne poďakoval, poprial Vám prí-
jemné prežitie Vianočných sviatkov 
a do Nového roku 2016 hlavne pev-
né zdravie a spokojnosť.

Dušan Mráz
Predseda TJ 

Lokomotíva Kozárovce
Foto: Jozef Bedej 

jarmok + foto celá trana
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Prezimujeme na dvoch strieborných 
a jednej bronzovej priečke

TJ Lokomotíva Kozárovce

Končí nám kalendárny rok 2015, futbalové ihriská načas osireli, je 
čas zhodnotiť a bilancovať ako sa darilo  našim trom mužstvám  
v doterajšej časti súťaže. O stručné hodnotenie sme požiadali tak 
ako po iné roky  predsedu TJ Lokomotíva Dušana Mráza.


