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Slovo na úvod

V našej obci sa vždy niečo zaujímavé deje. Nebolo tomu inak
ani za posledné tri mesiace, ktoré
sme sa snažili zmapovať na stránkach našich obecných novín. V máji
sme spoločne prežili slávnosť birmovky a prvého svätého prijímania, slávnosť sv. Urbana na Pustej hore, Prasličiari nás reprezentovali v zahraničí, Matičiar získal
ocenenie v krajskej súťaži, členovia JDS sa stretli na výročnej členskej schôdzi, vinohradníci žali cenné medaily na vinárskych súťažiach,
spevácky zbor TEBE SPIEVAM pripravil úžasný koncert ku Dňu otcov
a uviedol svoje prvé CD, školáci nás
zasypali príspevkami o svojich aktivitách, TJ Lokomotíva zhodnotila
ukončenú sezónu... a ešte veľa zaujímavostí. Príjemné čítanie.
M. Nemčeková,
šéfredaktorka

Folklórna skupina Praslica v máji tohto roku reprezentovala našu obec a náš folklór v Jihlave (Česká
republika) a v rumunskom meste Varzali, odkiaľ je aj spoločná fotograﬁa členov súboru. Viac sa o reprezentácii a aktivitách folklórnej skupiny Praslica dočítate v obsahu Kozárovských novín.






VITAJTE MEDZI NAMI, DROBCE!
Obecné zastupiteľstvo

O poslednom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo 10. marca 2016, sme informovali v marcovom vydaní obecných novín. Od tohto termínu sa 27.
apríla konalo 6. neplánované zasadnutie. Na programe bolo prerokovanie záverečného účtu obce
a rozpočtové hospodárenie za minulý rok. Podľa záverečného vyjadrenia, ktorý odporučil na schválenie
hlavný kontrolór a poslanci jednomyseľne schválili, bol rozpočet vyrovnaný. Obec ukončila rok 2015 bez
úveru v banke či akýchkoľvek dlhov,
navyše dosiahla zisk 118 13 a podnikateľskou činnosťou zisk 4236 €.
Na programe zasadnutia bol aj
návrh a následne schválenie VZN

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
a území obce. Z diskusie poslancov vyplynulo, že od 1.7. už nesmú prichádzať do našej obce vykupovať staré batérie, je to zakázané. Zavádza sa zber použitých jedlých olejov, končí zber pneumatík,
ktoré už povinne musia odoberať
pneuservisy.
Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu obce a krátkodobý úver z banky na
zakúpenie nehnuteľnosti (bývalé
potraviny).
Najbližšie 7. riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 30. júna 2016.
-red-

Ako separovať odpad
Obec Kozárovce na svojom území separuje papier, plasty, sklo, kovy, textil, elektrospotrebiče, batérie
a akumulátory.
Papier a plasty sa zvážajú od domu vo vreciach podľa harmonogramu a okrem toho budú vybudované
stojiská, kde sa bude dať do označených kontajnerov vyseparovať papier , sklo, plasty a kovy.
Šatstvo sa zbiera dvakrát do roka
na obecnom úrade a okrem toho sú
umiestnené v obci dva kontajnery.
Elektrospotrebiče sa zberajú dvakrát do roka na obecnom úrade.

Batérie a akumulátory sa zberajú do špeciálneho kontajnera na
obecnom úrade.
Konáre sa po dohode s občanmi zbierajú spred domov a štiepkujú sa.
Od 1. júla 2016 začne platiť ďalšia časť nového zákona o odpadoch
a v zmysle tohto zákona sa budú občanom distribuovať vrecia na separovaný zber vyššie uvedených komodít, zvážaných spred domov. Po tomto termíne budú do domácností distribuované aj propagačné materiály,
ktoré sa budú zaoberať separovaním

John Ruskin povedal úžasnú myšlienku: Aký strašný by bol svet, keby sa ustavične nerodili deti, ktoré
so sebou prinášajú možnosť dokonalosti a nevinnosti. Deti sú našou
budúcnosťou a pokračovaním našich snov.
Každý rok sa koná v obradnej sieni
Obecného úradu v Kozárovciach neopakovateľná slávnosť uvítania najmenších občiankov do života obce.
Bolo tak i v piatok 3. júna 2016, kedy

Harmonogram
separovaného zberu
18. júla 2016 - Papier
22. júla 2016 - Plasty
19. augusta 2016 - Papier
19. augusta 2016 - Plasty
19. septembra 2016 - Papier
23. septembra 2016 - Plasty
a triedením zložiek odpadov.
Zmenou oproti minulým rokom je
drobný stavebný odpad, ktorý už nie
je zahrnutý v poplatku za komunálny odpad a v minulosti sa mohol dávať do veľkokapacitných kontajnerov.
Teraz ho občania odovzdávajú na
skládke inertného odpadu a poplatok za tento odpad platia na obecnom úrade.
Celá problematika je podrobne
spracovaná vo VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Kozárovce, ktoré je zverejnené
na stránke obce ako aj vo vývesnej
tabuli pred obecným úradom.
A. Čavojcová

sa stretla skupinka možno budúcich
kamarátov či spolužiakov. Zvedavo
hľadeli okolo seba, dožadovali sa pozornosti a len s vypätím všetkých síl
vydržali celú slávnosť od slávnostného príhovoru pána starostu, veršov
dospelých i o niečo starších detí, až
po podpisovanie rodičov do pamätnej
knihy obce. Ešte záverečné fotografovanie a potom už hajde von.
Do veľkej rodiny Kozárovčanov pribudlo sedemnásť detí - Lujza Benčaťová, Jakub Brišák, Juraj Brišák,
Vanesa Gogová, Ela Gurská, Tamara Horniaková, Veronika Ižoldová,
Tomáš Jókay, Kristián Korčok, Natali Kotorová, Jakub Kováč, Paulína
Krajčiová, Marco Kúkel, Vivien Majerníková, Dominik Miklóš, Jakub Mrozek, a Zara Vasarábová.
Vitajte medzi nami, drobce!
M. Nemčeková, snímka autorka

O Striebornú
prúdnicu Pohronia

Pri príležitosti 80. výročia založenia Dobrovoľného hasičského
zboru v Kozárovciach sa v sobotu 9. júla o 13.00 bude konať hasičská súťaž o Striebornú prúdnicu Pohronia. O cennú trofej budú
súťažiť družstvá mužov, žien a mužov nad 35 rokov.
Samotnej súťaži bude predchádzať slávnostný akt posvätenia
nového hasičského auta, ktorý sa
uskutoční v ten istý deň o 11,30
hod. pred hasičskou zbrojnicou na
námestí. Posvätenie auta vykoná
správca našej farnosti vdp. Patrik Adam.






Dôležité medzníky v živote kresťana
Mesiac máj je v mnohých farnostiach na Slovensku v znamení slávností birmovky a prvého svätého prijímania. Aj v našej farnosti sme mali
birmovku, pri ktorej prijalo 59 birmovancov sviatosť birmovania. Stalo
sa tak 22. mája počas slávenia sv.
omše, ktorú celebroval Mons. Peter
Brodek, generálny vikár našej diecézy. V príhovore povzbudil birmovancov i ostatných veriacich, aby
svoj život žili zodpovedne a v slo-

bode, ktorú nám daroval Boh. Kresťan nesmie unikať do virtuálnej reality „umelého“ sveta, ale s Božou
pomocou má pracovať a budovať
svet okolo nás.
Slávnosť prvého svätého prijímania sa v našej farnosti konala 29.
mája, kedy 17 detí prijalo prvýkrát
Pána Ježiša vo svätom prijímaní.
Dostali dar, ktorý Pán Ježiš zanechal všetkým, ktorí mu uveria a budú chcieť žiť podľa jeho príkladu. Vo

svätom prijímaní im chce v tomto ich
rozhodnutí pomáhať.
Obe sviatosti sú v živote veriaceho
kresťana určitým medzníkom. Niečo
sa končí a niečo začína. Niečo sme
dosiahli a niečo nové sa nám ponúka. Verím, že všetci, ktorí prijali Božiu milosť pri oboch slávnostiach, zužitkujú tento Boží dar na ceste, ktorú
majú pred sebou. Nech ich Pán naďalej požehnáva a sprevádza.
Patrik Adam

Spoločenská rubrika

Narodili sa
Lujza Benčaťová,
dcéra Daše a Jozefa

Opustili nás

Jozef Hudec,
vo veku 76 r.
Peter Vajda,
vo veku 63 r.
Ján Krajči,
vo veku 91 r.
Jozef Havran,
vo veku 71 r.

Rozlúčka
Veľkým dňom v živote detí, ale aj ich najbližšej rodiny sa tento rok stal 29. máj 2016, kedy sa v našom chráme
Sv. Filipa a Jakuba konala slávnosť prvého svätého prijímania. Po prvýkrát prijalo Pána Ježiša vo svätom prijímaní sedemnásť detí - Oliver Barutík, Emma Benčatová, Lea Beneová, Viktor Boroš, Emma Együdová, Jerguš
Hoľka, Lukáš Horváth, Marko Ivanov, Sára Ižoldová, Matúš Jakubík, Jakub Kabát, Nikoleta Kabátová, Šimon
Solčánsky, Martin Svorad, Šimon Švolík, Nikolas Tomo a Pavol Závalec.

Výročia kňazských vysviacok
V týchto dňoch si pripomínajú „naši“ kňazi okrúhle výročia svojich kňazských vysviacok. Trochu si
ich pripomeňme a myslime na nich vo svojich modlitbách.
Krásne 50. výročie svojej
kňazskej vysviacky si 5. júna
pripomenul vdp. Jozef Nagy,
ktorý pôsobil v našej farnosti v úlohe výpomocného duchovného a ktorého si ešte živo
pamätáme. Pri tejto príležitosti
ho nitriansky diecézny biskup
Mons. Viliam Judák menoval za
„honorárneho dekana“. Ako veriacim oznámil správca farnosti
vdp. Patrik Adam na nedeľnej
svätej omši, vdp. Nagy sa v minulých dňoch zastavil v Kozárovciach, všetkých srdečne pozdravuje, ďakuje za modlitby
a na pamiatku nechal obrázky
vydané k jeho výročiu.
O niečo menšie, ale predsa okrúhle 20. výročie kňazskej vysviacky si v júni pripomenul aj Mgr. Dušan Berta,
ktorý pôsobil v našej farnosti

v rokoch 2007 – 2013 a počas
týchto rokov si získal srdcia veriacich od tých najmenších po
najstarších. Vdp. Dušan Berta momentálne pôsobí ako duchovný v Liptovskom Mikuláši,
časť Okoličné.
Kozárovským rodákom je
vdp. Lukáš Jókay, ktorý si
17. júna pripomenul 10. výročie svojej kňazskej vysviacky. Rástol nám pred očami, ešte si ho pamätáme ako chlapca, ale vyrástol a kráča
po zvolenej ceste. Pôsobí vo farnosti Olováry, v okrese Veľký Krtíš.
V nedeľu 19. júna mal primície v Handlovej novokňaz Jozef Benčat, ktorého sme tiež vídali ako malého
chlapca s otcom Eugenom
Benčatom, rodákom z Kozárovoviec, prichádzať do kostola. V stredu, 22. júna bude v našom farskom kostole
o 18. hod. slúžiť omšu a pri
tejto príležitosti udelí prítomným novokňazské požehnanie. Bude pôsobiť vo farnosti Hriňová.

Zhruba pred rokom vyšiel
v Kozárovských novinách článok
k významnému životnému jubileu
pána Jána Krajčiho. Vtedy, ešte
pri relatívne dobrom zdravotnom
stave, ako sa hovorí, odpovedajúcom veku, oslavoval 90. narodeniny. V tej dobe sme ešte netušili, že o rok na to, krátko po dožití
91. narodenín, ho budeme odprevádzať na poslednej ceste. Článok o živote Janka Krajčiho vyšiel
v novinách pred rokom, preto teraz len krátko. Pán Krajči zanechal vo svojej rodnej obci hlbokú
brázdu. Celý svoj život venoval
hudbe a pomocou hudby sme sa
s ním aj rozlúčili. Zostane v našich
srdciach ako spomienka na časy,
kedy sme sa s ním osobne stretávali pri rôznych verejných vystúpeniach, nácvikoch či len tak, pri
náhodných stretnutiach.
Česť jeho pamiatke!
DH Kozárenka






PRASLICA reprezentovala v zahraničí
Záverom minulého roka sme zrekapitulovali naše pôsobenie v roku 2015 a následne prinášame pre našich priaznivcov informácie o
aktivitách našej folklórnej skupiny PRASLICA v prvom polroku roku 2016.
Po takmer už tradičnom Trojkráľovom stretnutí členov folklórnej skupiny PRASLICA, na ktorom sme vyhodnotili predošlý rok a nastavili ciele pre rok 2016, nasledovala ďalšia
spoločná akcia - sústredenie členov
FSk PRASLICA 27. - 28. februára
2016 v Penzióne Iveta v Radave.
Cieľom sústredenia bolo precvičiť
a doplniť program vystúpenia, ktorý
sme prezentovali na oslavách 50.vý-

ročia vzniku FSk PRASLICA v októbri 2015.
Prvým vystúpením v tomto kalendárnom roku bolo vystúpenie na fašiangovom karnevale v KD v Kozárovciach 7. februára 2016 aktuálnou
scénkou Oplakávanie a pochovávanie basy. Nasledujúci deň sme s uvedenou fašiangovou scénkou pobavili
i hostí Divadelného súboru Hron na
slávnostnej recepcii v Divadle An-

dreja Bagara v Nitre po divadelnom
predstavení Karčiho teta.
Na pozvanie organizátorov – Združenia Vysočina Jihlava – 7. mája začali kultúrne družobné vystúpenia
medzi našou obcou a uvedeným
združením. Našimi scénkami Sa-

li dvojdňový zájazd do Rumunska.
Vo Varzali a okolí žije početná komunita potomkov vysťahovalcov zo
Slovenska, predovšetkým z oblasti
Kysúc a Gemera, ktorá sa pred vyše 200 rokmi vysťahovala za prácou
do tejto oblasti. Išlo hlavne o drevo-

Fašiangy v Divadle A. Bagara v Nitre

Tradičné Trojkráľové stretnutie

Fašiangy v Kozárovciach

Vystúpenie v ČR v Jihlave

denie mája a Regrútska odobierka
sme zaujali vďačných divákov na námestí v Jihlave. Na základe odozvy
na mieste počas a po vystúpení, ako
i na základe hodnotenia miestnej
tlače v nasledujúci deň je možné
povedať, že naše vystúpenie malo
úspech a zaujalo prítomných divákov, čo ocenili i organizátori podujatia poďakovaním starostovi obce
Kozárovce za vzornú reprezentáciu. Vďaka organizátorom podujatia sme mali možnosť navštíviť pamätihodnosti Jihlavy. Domov sme
sa vracali vo večerných hodinách
– ako inak – spevom počas cesty v
autobuse. V krátkom čase by sme
mali privítať folklórny súbor z Jihlavy v našej obci.
Na pozvanie Demokratického zväzu Slovákov a Čechov z Rumunska
z miestnej organizácie Varzali sme
v dňoch 21. – 22. mája absolvova-

Vystúpenie v ČR v Jihlave

rubačov, ktorí za odmenu za vyklčované lesy obdržali pôdu pre obrábanie. Lokalita bola v minulom storočí
významnou baníckou oblasťou a vyznačovala sa i sklárskym priemyslom. Snahou organizátorov podujatia je udržať slovenský jazyk v tejto
oblasti, vyučuje sa tu slovenský jazyk na základných školách i na slovenskom lýceu. Na naše prekvapenie nebol žiaden problém v lokalite, nachádzajúcej sa bezmála 400
km južne od našich hraníc, stretnúť
na ulici človeka hovoriaceho naším
rodným jazykom.
V nedeľu dopoludnia sme sa zúčastnili v miestnom kostole svätej
omše, ktorá bola celebrovaná kňazmi zo Slovenska a Českej republiky. Miestnym kňazom, ktorý má na
starosti šesť dedín, je pán farár zo
Slovenska. Popoludní pokračovala slávnosť vystúpením folklórnych




skupín a súborov, pričom v programe vystúpilo 10 kolektívov, všetky
hovorené slová ako i piesne boli v
slovenskom jazyku.
Cestu do Varzali sme využili i na
krátku prehliadku hlavných dominánt
Budapešti, hradu a jeho okolia, sídla prezidenta a nevynechali sme
ani prechádzku po Reťazovom moste (Széchenyi Lánchíd), ktorým sme
sa dostali na náprotivný breh Dunaja,
a následne popri rieke sme prešli až
k maďarskému parlamentu. Počas
pobytu v Budapešti nás celým po-


bytom ochotne sprevádzal Ing. Ján
Jókay i členovia nášho obecného
zastupiteľstva Mgr. Martina Holečková a Marián Majer.
Po príjemne strávených dňoch,
počas ktorých nám prialo i počasie,
sme sa vrátili domov až v pondelok v
skorých ranných hodinách. V pamäti nám určite zostanú zážitky z tejto
cesty a sme hrdí, že naše kozárovské piesne zneli počas májových dní
aj za hranicami našej vlasti.
Ing. Miloš Ďurovič
snímky archív FSk
Vysúpenie v rumunskom Varzali

Vysúpenie v rumunskom Varzali

Vysúpenie v rumunskom Varzali

Vysúpenie v rumunskom Varzali

Zastávka v Budapešti

Obdiv ku geografii ho zaviedol až do Číny

Meno Michala Vitkoviča sa skloňovalo na stránkach našich novín najmä počas jeho žiackych rokov, keď ešte ako žiak miestnej školy na rôznych olympiádach žal jeden úspech za druhým. Najmä geograﬁa mu prirástla k srdcu a nič sa na tom nezmenilo ani
počas jeho štúdia na Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach. Tento rok v celoštátnom kole olympiády v geograﬁi obsadil 1. miesto v kategórii B,
druhé miesto v kategórii Z a súčasne postúpil
na medzinárodnú olympiádu v geograﬁi, ktorá
sa bude konať v auguste v Pekingu. Pri tejto
príležitosti sme Michalovi položili pár otázok.
A v auguste mu, samozrejme, budeme všetci
držať palce.
• Koľkokrát si sa v minulosti zapojil do geograﬁckej olympiády a z ktorého úspechu si mal
najväčšiu radosť? Čím ťa zaujal
tento odbor?
Do geograﬁckej olympiády sa
zapájam už od piateho ročníka na
ZŠ, čiže tento rok to je už 7. krát.

Každý úspech ma potešil, no najmä tie, ktoré som tak úplne nečakal. Tento rok sa mi však prvýkrát
podarilo dostať sa na medzinárodnú geograﬁckú olympiádu iGeo, preto je pre mňa výnimočný. Tiež som
na celoštátnom kole dostal až štyri ocenenia, čo ma celkom prekva-

pilo. Už od detstva som sa zaujímal
o mapy, pozeral som si ich a kreslil.
Páči sa mi na nich to, že zachytávajú skutočnosť, môžete sa z nich dozvedieť veľmi veľa informácií a pritom sú to, dá sa povedať, umelecké
diela. V geograﬁi si tiež musíte všímať veľa vecí okolo seba, hľadať súvislosti, porovnávať, cestovať, stále
objavujete niečo nové. Navyše sa v
nej prelínajú asi všetky vedné odbory a oblasti života, takže geograﬁa
sa môže zaoberať hocičím od rozmiestnenia zmrzlinových stánkov
na ulici, po globálne otepľovanie a
vojnu v Sýrii.
• Ako sa pripravuješ na najvyššie kolo súťaže? Tešíš sa do
Číny?
Zúčastnil som sa dvoch prípravných sústredení na UK v Bratislave,

kde sme mali prednášky, terénne
výskumy a konzultácie. Teraz je to
už ale na mne a na domácej príprave. Je ešte čo zlepšovať. Možno vás to prekvapí, ale Čína ma
osobne veľmi neláka, dokonca sa
mi na nej nepáči dosť veľa vecí. No
teším sa, že navštívim takú vzdialenú a odlišnú krajinu, do ktorej by
som sa inak asi ťažko dostal. Dúfam, že po jej návšteve zmením
svoj názor.
• Študuješ na gymnáziu, vieš
už, akému študijnému smeru sa
chceš v budúcnosti venovať?
Veľmi jednoduchá otázka, ale
veľmi ťažká odpoveď. Som dosť
nerozhodný človek a aj keď už by
som mal mať v tomto čase premyslené ako pokračovať, nie som si
celkom istý. Láka ma architektúra,
urbanizmus, či možno aj geograﬁa,
ale ešte nie som rozhodnutý.
Pripravila M. Nemčeková






Ako spieva Hron po roku
Spevácky zbor TEBE SPIEVAM minulý rok pripravil nezabudnuteľný program pod názvom Ako spieva Hron, ktorý mal mimoriadne dobrý ohlas. Po roku sa rozhodli nadviazať na tento projekt, pripravili podľa podobného scenára program Ako spieva Hron po roku
a celý koncert venovali pri príležitosti Dňa otcov všetkým oteckom,
deduškom a starým otcom za všetko, čím obohacujú životy svojich
detí a vnukov. Koncert sa konal v nedeľu 19. júna.
Aj v tohtoročnom programe nás ky ostatné, vyjadrili diváci búrlivým
na ceste proti prúdu Hrona sprevápotleskom postojačky.
dzala moderátorka Silvia Benčaťová,
Zlatým klincom večera však boaby sme sa na vlnách ľudových pies- lo záverečné prekvapenie. Starosta
ní doplavili až k prameňu tejto rieky.
obce Jozef Majer ho uviedol slovaTu zaznela pieseň Na Kráľovej holi, mi: “...aj k nám prišla tradícia Dňa otktorá rozospievala aj hľadisko.
cov, v Kozárovciach nad ňou prevzal
V kratučkom predele putovania po
patronát zbor TEBE SPIEVAM. Táto
Hrone bol priestor venovaný otcom.
tradícia zapísala zbor nielen k tým,
Zazneli verše v podaní Moniky Beli- ktorí sa venujú tomuto ušľachtilému
sovej i vrúcne poďakovanie z úst mo- sviatku, ale aj to, že otcom sa stal aj
derátorky.
samotný zbor. Pretieklo veľa vody v
Potom už nasledovala cesta od Hrone, odohrali veľa koncertov, veľaprameňa Hrona do našich Kozárokrát reprezentovali našu obec a našli
viec. Ľudové piesne vystriedali
vlastné skladby, pri ktorých autorom hudby je vedúci zboru Pavol
Pľuta a textárkou Marta Vitkovičová. Pri prameni Hrona, Piesne Horehronia, Banská Bystrica, Hron a napokon aj nádherná pieseň Domov, ktorá by čestne zastala aj post hymny Kozároviec.
Darčekom nielen pre otcov,
ale pre všetkých prítomných bola premiéra novej piesne z dielne P. Pľuta a M. Vitkovičová pod Prvé CD zboru uviedli do života hronnázvom Len pár chvíľ. O tom, skou vodou. Zľava P. Pľuta, M. Vitkoviže sa páčila, rovnako ako všet- čová a J. Majer

Darček dostal každý otec.

Zľava Monika Belisová, Zuzana Belisová a Kristína Vitkovičová
aj čas, aby nahrali CD, ktoré mapuje
ich doterajšiu tvorbu. Teraz ho uvedieme do života hronskou vodou.“
Napokon zaželal celému zboru, aby
sa vždy plavili na vlne úspechu, aby
ich ťahal dopredu prúd diváckej podpory, vďačnosti a potlesku. CD Ako
spieva Hron si budú môcť zakúpiť
záujemcovia v sobotu na Kozárovskom jarmoku a priniesť si nádhernú atmosféru koncertu do svojich
domovov.
Pri odchode zo sály boli všetci
otcovia a starí otcovia obdarovaní
malým darčekom - štvorlístkom pre
šťastie, ktorý pripravili deti zo školy.
Monika Nemčeková,
snímky autorka




Úvodník
Leto sa nezadržateľne blíži,
ozvenu jeho krokov počuť každým dňom zreteľnejšie. Je to vari najobľúbenejšie ročné obdobie. Tešíme sa naň všetci – deti,
ktoré budú môcť byť o čosi dlhšie
vonku na pieskoviskách, parkoch
či kúpaliskách, žiaci, ktorým odbudne z ich denno-denných „pracovných“ povinností v škole a pribudnú bezstarostnejšie dni zaliate
slnkom, ovlažené vodou, voňajúce ovocím či zmrzlinou v sladkom
kornútiku. Rovnako však i študenti
či dospelí, ktorí si dožičia trochu
viac oddychu. Staré mamy a starí
otcovia sa zasa tešia na prázdninujúce vnúčatá.
V lete akoby sa na chvíľočku
spomalil tok času. Možno je to
spôsobené tým, že väčšina ľudí
ho trávi na dovolenkách pri vode, v horách alebo len tak doma
oddychujú a vychutnávajú si neskoré západy slnka v spoločnosti
svojich najbližších.
Áno. Od tohto prázdninového obdobia nás delí doslova pár
dní. Ešte stále však sedíme v laviciach, pripravujeme sa na záverečné písomky a opakovania,
mysľou sme už však kdesi na prahu bezstarostných letných dní.
Skôr, ako sa zatvoria školské brány a my budeme slávnostne nastúpení bilancovať rok, pomyslime i na to, aby sme počas voľna nepodcenili svoju bezpečnosť,
ochránili svoje zdravie a predišli
nepríjemných situáciám. Pamätajme, že sa do školských lavíc
chceme vrátiť zdraví a spokojní. Pretože ďalší školský rok bude minimálne taký náročný, ako
bol tento.
Želám všetkým pekné leto a tie
najúžasnejšie prázdniny!
Mgr. Lucia Tulová

Spoza školskej brány

Z našich ďalších aktivít
Počas tohto školského roka sme
toho naozaj veľa postíhali, a to nielen prebrať predpísané učivo. Žiaci
mali možnosť navštíviť mnohé zaujímavé miesta či zažiť aktivity, motivované významnými dňami v našom
kalendári. O akciách prvého polroka
sme dali vedieť v predchádzajúcom
čísle novín, preto spomenieme iba
tie, ktoré sa týkajú druhého polroka

výbornú, pokochali sa krásne rozkvitnutým parkom
a spokojní sa vrátili
domov. Mladší žiaci mali takisto pripravený zaujímavý
program. Zorganizovať ho pomohli naši
deviataci. Boli rozlantis v Leviciach, ktorú absolvovali žiaci šiesteho ročníka spolu s ich
triednou pani učiteľkou. Deviataci v
rámci geograﬁe navštívili Komárno,
prešli sa Nádvorím Európy, pozreli si
významné pamiatky tohto mesta a z
exkurzie sa i oni vrátili s peknými zážitkami. O ostatných aktivitách školy sa dozviete v samostatných článkoch i na samotnej webovej stránke
našej školy.
Už pomaly stojíme na prahu prázdnin, no ešte stále sme nesplnili všetko. Čakajú nás škola v prírode, koncoročné výlety, ale aj klasiﬁkácia,
odovzdávanie učebníc, úprava tried

školského roka 2015/2016.
Z toho množstva spomeňme aspoň Deň matiek, pri príležitosti ktorého sme pre všetky mamičky i staré
mamy pripravili zaujímavý, nápaditý
a vtipný program, ktorý sa, veríme,
páčil všetkým zúčastneným. Žiaci sa
naň pripravovali naozaj svedomito a
pod vedením svojich paní učiteliek
ho zvládli na výbornú.
Ďalšou našou aktivitou bol výstup
na Inovec, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti Dňa Zeme, a žiaci si ho naozaj užili. Cestou na vrch pozbierali odpadky a aspoň malou mierou
prispeli k tomu, aby bolo na kúsku
našej planéty pekne a čisto.
Prvý jún je medzinárodným dňom
detí, a preto sme sa rozhodli i tento rok žiakom vymyslieť zaujímavý
program. Tí starší sa pod vedením pána riaditeľa vybrali na cyklistickú túru
do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch.
Túto náročnú akciu zvládli všetci na

hodcami na šiestich stanovištiach, ktoré deti museli prejsť a absolvovať. Či
už išlo o vedomostnú alebo športovú
disciplínu. Ohlasy po skončení tohto
pekného dňa boli pozitívne a veríme,
že i budúci rok podnikneme niečo v
podobnom duchu.
Z ďalších akcií spomeňme návštevu vedecko-zábavného centra At-

Návšteva Kubánskeho veľvyslanectva
Podobne ako v predchádzajúcich
školských rokoch aj teraz sa naši šikovní žiaci zapojili do množstva zaujímavých súťaží. Jednou z nich bola
aj súťaž s názvom Naši národní buditelia Ľudovít Štúr a José Martí, ktorú
organizuje Kubánske veľvyslanectvo
na Slovensku. Spomedzi množstva
výtvarných prác boli vybrané aj práce
našich dvoch žiačok - Terezky Ester
Gregorovej, ktorá sa umiestnila na
krásnom 2. mieste v druhej kategórii, a Henriety Valovej, umiestnenej na
3. mieste tretej kategórie. Preto sme
sa jedno krásne sobotné ráno vybrali
do Bratislavy na slávnostné vyhodnotenie, kde si dievčatá prevzali ceny.
Odovzdávanie cien sa konalo v budove Slovenského rozhlasu. Najskôr
sme si pozreli pripravený spevácky



a tanečný program a potom prišlo na
rad dlho očakávané odovzdávanie
diplomov a cien. Výhercom odovzdá-

vala ceny pani veľvyslankyňa Loipe
Sanchez Lorenzo. Keď už boli všetky diplomy a ceny rozdané, presu-

a mnohé iné povinnosti. Veríme, že
keď budeme v ostatný deň školského roka stáť nastúpení na školskom
dvore a počúvať vyhodnotenie školského roka z úst pána riaditeľa, budeme právom hrdí na to, ako sme
tento školský rok zvládli.
Mgr. Lucia Tulová

nuli sme sa na slávnostnú recepciu,
pripravenú pre ocenených, na ktorej
nesmeli chýbať ani tradičné kubánske košíky plné sladkostí, čo sa deťom veľmi páčilo, a kde sme si pochutili aj na iných dobrotách kubánskej kuchyne. Po dobrom jedle sme
si trochu oddýchli, popozerali aj ostatné vystavené práce
a pomaly sme sa pobrali domov. V toto popoludnie nás
však čakal ešte malý výlet
na hrad Devín. Chvíľku sme
sa poprechádzali a spomínali sme, že práve sem sa
chodil prechádzať Ľudovít
Štúr a jeho spolupracovníci. Po tejto krátkej zastávke
však nadišiel čas, aby sme
sa pobrali domov. Tento pekný deň sme si spoločne užili
a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Mgr. Júlia Beniačiková,
fotky: JB
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Výchovný koncert
Naša škola v spolupráci
s Obecným úradom Kozárovce zorganizovala výborný výchovný koncert. Chcela by som sa touto cestou s vami podeliť o niekoľko zážitkov, ktoré sme si z neho odniesli.
Prišiel a vystúpil Miro slav Žilka. Je to tanečník, kto rého umelecké meno znie Bruise. Zároveň je učiteľom moderných tancov, ako sú lockin, poppin, break dance. Mnohí ho poznáme zo známych televíznych show,
ako napr. Česko Slovensko má talent. Tancuje so známou tanečnou
skupinou Old School Brothers,
s ktorou podobnú súťaž vyhral.
Bruice nielen tancoval, ale aj hovoril o tom, ako ho inšpiroval svetoznámy spevák a tanečník Michael Jackson, vie teda i veľmi dobre
napodobniť jeho preslávený moonwalk. Tanečník chodí vystupovať aj do zahraničia, kde je takisto

obdivovaný a uznávaný. Spomínal
i ťažšie začiatky, kedy si napríklad
zarábal tancom na námestí vo Viedni, a pripomenul nám, že sa nemáme vzdávať svojich snov a mali by
sme rozvíjať svoje zručnosti, talent
a vytrvalo ísť za svojím cieľom.
Jeho vystúpenie bolo super a veľmi milé bolo, že zavolal k sebe malé deti, aby s ním išli tancovať. Čiže
do svojho programu zapojil i žiakov,
ktorých učil tanečné kreácie. Po vystúpení sme sa s ním mohli odfotiť
či získať jeho autogram.
Najviac ma zaujalo a nadchlo to,
že tanečník na výchovnom koncerte
žiakov motivoval k tancovaniu, športovaniu a k aktívnemu životnému
štýlu. V mene všetkých žiakov, ktorí
sa tohto programu mohli zúčastniť,
ďakujem za sprostredkovanie tohto
nevšedného zážitku.
Noemi Jenesová,
7. ročník

VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD

V jedno ráno sme sa my - štvrtáci vybrali na vlakovú stanicu, odkiaľ sme
cestovali do Zvolena. Po príchode sme išli na túru na Pustý hrad. Výstup
na kopec nebol náročný, aj keď nám to trvalo dlhšie, ale to len preto, lebo sme si vychutnávali krásu prostredia. Boli s nami pani učiteľky J. Strelková a K. Kmeťová. Keď sme vyšli hore, začalo slabo pršať, výhľad z kopca bol však nádherný. Cestou späť sme „stretli“ dve salamandry škvrnité.
Dole nepršalo a bolo tam príjemne teplo. Z diaľky sme videli aj Zvolenský
hrad. V meste sme si dali zmrzlinu a kúpili niečo malé na pamiatku. Domov
sme prišli unavení, ale nie smutní, pretože zo Zvolena sme si odniesli veľa
zážitkov. Dodnes na túru spomíname s radosťou a sme za to vďační našej
pani učiteľke Janke Strelkovej. Keď bude príležitosť opäť ísť na takýto výlet, určite všetci pôjdeme.
Kamila Benčatová, 4. ročník




Návšteva v Atlantise
Žiaci 4. ročníka navštívili 16. februára zážitkové centrum Atlantis Center
v Leviciach. Spomedzi viacerých zaujímavých tém si vybrali Spoznaj krásy
ľudského tela. Spoločne sa oboznámili s jeho funkciami, zaujímavosťami a
cennými radami pri záchrane života a stali sa tak aspoň na chvíľu súčasťou lekárskeho tímu. Vyskúšali si vzdelávanie aj relax interaktívnym spôsobom. To, čo zažili v ATLANTIS CENTRE vďaka originálnym exponátom, im
pomôže lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme. Na vlastnej koži sa presvedčili, ako fungujú niektoré fyzikálne javy a zákony. Žiaci si odniesli kopec zážitkov, množstvo zaujímavých
informácií, ktoré im určite pomôžu aj
v ďalšom štúdiu.
Strelková Janka, triedna učiteľka

Beseda so špeciálnym
pedagógom
Žiaci 6. ročníka na hodine občianskej náuky absolvovali
besedu so špeciálnym pedagógom PaedDr. Evou Michalíkovou i rôzne aktivity na tému Typy
osobností človeka. Pracovali v
skupinách a dokázali rozdeliť
podľa pozitívnych a negatívnych
vlastností jednotlivé typy osobností, pričom sa snažili zaradiť
i svoje osobnostné vlastnosti.
Hodina bola pre žiakov netradičná a zaujímavá.

Absolventi
Školský rok 2015/2016 bol výnimočný nielen pre žiakov prvého ročníka,
ktorí prvýkrát okúsili školský život so všetkými jeho strasťami i slasťami.
Bol výnimočný aj pre žiakov deviateho ročníka, ktorí posledný júnový deň
ukončia dochádzku v našej základnej škole. Že ide o veľmi dobrú triedu,
dokazujú i výsledky celoslovenského testovania žiakov deviatych ročníkov MONITOR. Z proﬁlujúcich predmetov dosiahli nadpriemerné výsledky. Zo Slovenského jazyka boli takmer 12% nad celoslovenským priemerom a z matematiky 16% nad celoslovenským priemerom.
Reprezentovali našu školu v najrôznejších olympiádach, vedomostných či športových súťažiach, kde dosahovali výborné výsledky. Svojím
správaním boli príkladom pre mladších spolužiakov a veríme, že i naďalej budú šíriť dobré meno základnej školy, v ktorej vyrástli a získali
potrebné vedomosti. Všetci im želáme, aby sa im v ich nových školách
darilo, aby dosahovali čo najlepšie výsledky a nasmerovali svoje životy
tým správnym smerom.
Mgr. Lucia Tulová, triedna učiteľka

Umiestnenie deviatakov na stredné školy
v školskom roku 2015/2016

Gymnastický workshop
Gymnastický workshop pre našich žiakov, členov gymnastického krúžku a účastníkov okresného kola súťaže Gymnastický štvorboj, sa uskutočnil 16. mája u nás v škole, kam zavítala Katarína Krekáňová, vedúca
Klubu športovej gymnastiky v Detve a reprezentačná trénerka športových gymnastiek Slovenska. S deťmi sa podelila o skúsenosti zo svojej
trénerskej práce či o zážitky z rôznych súťaží, spomenula aj účasť na
olympiáde. Jej súčasné zverenkyne - juniorské reprezentantky predviedli žiakom svoje športové umenie a správne žiakov namotivovali
k potrebe aktívneho športovania. Naši gymnasti dostali zároveň pozvanie na návštevu gymnastického klubu v Detve, aby si mohli v profesionálnych priestoroch pozrieť prípravu gymnastiek, prípadne aj vyskúšať
svoje schopnosti. Poďakovanie patrí pani učiteľke Evke Michalíkovej za
sprostredkovanie tohoto podujatia.

Barutíková Lucia, Pedagogická a sociálna akadémia, Levice
Belis Marek, Gymnázium A. Vrábla, Levice
Benčať Kristián, SOŠ technická, Tlmače
Benčaťová Jana, Pedagogická a sociálna akadémia, Levice
Briešková Alexandra, Obchodná akadémia, Levice
Dvorák Patrik, Stredná priemyselná škola, Levice
Hlavová Mária, Gymnázium A. Vrábla, Levice
Chorvát Samuel, KSŠ – Gymnázium, Levice
Jakab Matúš, Gymnázium A. Vrábla, Levice
Laurinc Lukáš, SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce
Látečka Dávid, SOŠ technická, Tlmače
Mrázová Lucia, Obchodná akadémia, Zlaté Moravce
Mohajer Shojaii Angelo, Gymnázium A. Vrábla, Levice
Švoliková Patrícia, Gymnázium A. Vrábla, Levice
Turnaiová Zuzana, Gymnázium A. Vrábla, Levice
Valová Henrieta, Obchodná akadémia, Levice
Rafaelová Erika, Nová Baňa
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Šiestaci na plaveckom výcviku
Plavky, cukríky, preplnené kufre –
takto sme sa pripravovali na plavecký
výcvik do Štúrova. V ráno odchodu
sme vzali batožinu a vyrazili na železničnú stanicu, kde sme nastúpili
do vlaku, ktorý smeroval priamo do
cieľa nášho výletu. Cestou pristúpili

do vlaku žiaci z Levíc, ktorí tiež cestovali na plavecký kurz.
Ubytovaní sme boli v menšej, no
útulnej chatke, kde sme sa hneď po
príchode vybalili. Po tejto aktivite nasledovalo prvé kúpanie, ktoré sme si
veľmi užili. Chutná večera nás nasý-

tila a poslala rovno do postele, aby
sme načerpali nové sily na ďalšie
dni v bazéne.
V jeden deň nás pani učiteľky Švoliková a Kmeťová zobrali na výlet do
Ostrihomu, kam nás doviezol zelený vláčik. Prešli sme si miestne trhy, videli nádhernú ostrihomskú baziliku a dokonca sme nabrali odvahu vyliezť až na samý vrch. Dlhé
a točivé schody nás priviedli
ku krásnemu výhľadu. Poviem vám, bola to dosť veľká výška, ale ten výhľad stál
za to!
Posledné dni sme si zaplávali v plaveckom bazéne. Pravdaže, nie všetci,
niektorí ešte nevedeli dobre plávať a nechceli zbytočne preceňovať svoje sily. Plávali sme
rôznymi štýlmi – prsia, kraul, znak.
Všetci sme dostali magnetky za snaživosť počas celého týždňa. Bol to
krásny týždeň, na ktorý budeme dlho spomínať.
Dominika Chorvátová, 6. ročník



Deň detí s netradičnou hrdinkou
Medzinárodný deň detí je sviatok,
ktorý oslavujú deti v mnohých krajinách sveta. Zvyčajne sa oslavuje
1. júna a na Slovensku sa oslavuje
od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej
konferencii pre blaho detí v Ženeve

vo Švajčiarsku v roku 1925.
V súvislosti s Medzinárodným dňom detí prišla nadácia Dobrý
anjel s myšlienkou osláviť tento deň
s netradičnou hrdinkou princeznou
Bezvláskou. Príbeh o Bezvláske napísala pre deti detská spisovateľka
Gabriela Futová. Nie je to však tradičný príbeh o princeznej s dlhou hrivou, ale o princeznej, ktorej nenarástli vlásky. Hlavnou myšlienkou príbehu je dodať sebavedomie chorým deťom a zdravé deti učiť tolerancii. Kniha bola rozdávaná v nemocnici a na
onkológii, kde ju autorka deťom prečítala. I my deti z I. oddelenia ŠKD
sme podporili túto krásnu myšlienku. V spolupráci s obecnou knižnicou a pani vychovávateľkou sme si
knihu prečítali. Takto sme aspoň na
diaľku podporili deti, ktoré tento deň
strávili v nemocnici. Kniha sa nám
veľmi páčila a naučila nás, že človek nie je krásny tým, ako vyzerá,
ale tým, aké je jeho srdce.
Bc. Daniela Együdová, DiS.

Obyčajné Bojnice?

DEŇ V ROZPRÁVKE
Do školy sme prišli ako obvykle,
ale pre našu, štvrtú triedu nebol tento deň len taký obyčajný. Keďže bol
marec, mesiac kníh, na vyučovanie
sme si mali priniesť svoju obľúbenú knihu. Samozrejme, každý si doniesol inú.
Najprv každý svoju knihu predstavil ostatným spolužiakom, potom
z nej niečo prečítal a povedal spolužiakom, prečo by si ju aj oni mali prečítať. Potom nasledovala hra,
zameraná na našu pozornosť. Knihy sme si schovali pod stoličku a pani učiteľka Strelková niekoho vyvolala. Ten si mal zapamätať, akú kniž-

ku predstavil spolužiak a povedať
niečo o nej.
Ďalej pani učiteľka vyvolala jedného z nás pred tabuľu a podala mu
rozprávkový text. Prečítal ho a my
sme mali odpovedať na otázky ohľadom danej rozprávky. Odpovede sme
písali do zošitov z čítania. Dostali
sme aj pracovné listy, ktoré sa týkali kníh. Tento deň bol zaujímavejší
ako ostatné všedné školské dni, len
tak naň nezabudneme a dúfame, že
podobných hravých dní budeme mať
s našou pani učiteľkou ešte veľa.
Kamila Benčatová, 4. ročník

Pre väčšinu z nás, ktorí sme ich
navštívili už niekoľkokrát, možno áno.
No pre deti zo špeciálnej triedy, s ktorými sme sa tam 26. mája vybrali na
výlet, to bol deň neobyčajný a museli sme si naň doslova počkať. Výlet sme plánovali niekoľko týždňov
dopredu a kvôli nepriazni počasia
sme ho párkrát museli presunúť, no
oplatilo sa, pretože si nás počkal jeden krásny deň, kedy sme do ZOO
mohli vyraziť.
Deti sa pred výletom veľa pýtali.
Zaujímalo ich, čo všetko uvidia. Ich
predstavy nevedeli vystihnúť realitu. Mali veľké očakávania, veľký záujem. V encyklopédii sme si pohľada-

veľkosťou, zaujímavosťou alebo rešpektom, ktorý šelmy či zvieratá v teráriu vzbudzujú.
Po náročnej, ale krásnej prehliadke ZOO sme si oddýchli pri malom
občerstvení a obohatení zážitkami
z niečoho, čo deti nikdy nevideli
a možno ani neuvidia, sme sa vracali domov.
Tak ako pri každej akcii mimo školy, aj na tomto výlete sme si okrem
nových vedomostí z vlastivedy prehĺbili poznatky medzipredmetovo.
„Vyskúšali“ sme si pravidlá slušného správania pri cestovaní, pri posedení na terase, pri stretnutí s inými
ľuďmi. Naučili sme sa, ako sa sprá-

li obrázky zvierat, ktoré by sme mali
v ZOO stretnúť a prečítali si zaujímavosti, aby sme základné informácie
o zvieratách vedeli a následne v teréne ich mohli dopĺňať a reagovať na
už získané vedomosti.
Pri príchode do Bojníc deti upútal Bojnický zámok, ktorý ich očaril
svojou veľkosťou, krásou, majestátnosťou... Hneď ako sme vstúpili do
ZOO, rozbehli sa k zvieratám. Každé
dieťa zaujalo iné zviera - či už svojou

vať a ako reagovať v krízovej situácii, keby sa niekto stratil. Našťastie
sme posledne menované nemuseli použiť.
Aby sme sa k nášmu výletu mohli
vracať aj mimo Bojníc, v triede si robíme výstavu zvierat, ktoré sa nám
páčili, a snažíme sa o nich niečo viac
naučiť. Tešíme sa, že neobyčajný zážitok z obyčajných Bojníc sme našim
deťom mohli sprostredkovať.
PaedDr. Eva Michalíková
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Návšteva kláštora Misijných sestier v Ivanke pri Nitre
Žiaci deviateho ročníka navštívili posledný májový deň provinciálny
dom Misijných sestier v Ivanke pri
Nitre. Túto netradičnú historicko-náboženskú exkurziu im sprostredkova-

života zasvätených, o histórii a práci
Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, o slovenských sestrách
pôsobiacich na misiách. Zároveň mali možnosť prezrieť si kláštor či po-

modliť sa v miestnej kaplnke. Mohli
si vyskúšať odevy prinesené z Afriky či Ázie a urobiť si fotograﬁe. Veľmi milým prejavom pohostinnosti bolo
aj výborné občerstvenie, ktoré žiaci
nemohli odmietnuť. Nakoniec sestry

la Mgr. Ľudmila Bagová, ktorú naši žiaci poznajú pod menom sestra Tarzícia. Vyučuje
v našej škole náboženskú výchovu a zároveň
je jednou z misijných
sestier, ktoré v kláštore žijú a pracujú.
Pre žiakov bol pripravený zaujímavý
program. Mohli sa dozvedieť viac o spôsobe

Dievčatá tretie v Nitrianskom kraji

OROL TATRANSKÝ
Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, spolu so žiakmi špeciálnej triedy sa 19. apríla zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle J. G.
Tajovského vo Zvolene.
Hra niesla príznačný názov - Orol
tatranský a týkala sa života a práce jedného z našich najvýznamnejších národných buditeľov Ľudovíta Štúra.
Počas predstavenia sa žiaci
správali vzorne, sledovali dej so
zaujatím. O tom, že sa im naozaj
páčilo, zaiste svedčia ich vyjadrenia na hodinách slovenského jazyka a literatúry:
„Divadelné predstavenie Orol tatranský sa mi veľmi páčilo. Herci

vyskúšali žiakov, ako vedia pracovať v tíme, a zahrali sa s nimi vonku zopár hier. Domov sme sa vrátili obohatení novými skúsenosťami
a zážitkami.
Mgr. Lucia Tulová

hrali všetko precítene a celkovo
predstavenie na mňa urobilo dobrý dojem.“
„Páčilo sa mi, ako sa herci snažili svoju rolu zahrať čo najpresnejšie.“
„Mne sa páčilo všetko. Dej, kostýmy, atmosféra, ale zo všetkého
najviac sa mi páčila herečka, ktorá v hre spievala.“
„Super bolo, že herci dokázali dobre zahrať a zakryť aj drobné
chybičky.“
„Domov som si odniesol parádny pocit z predstavenia i z prehliadky mesta.“
Mgr. Ivana Šustáková,
Mgr. Lucia Tulová

Krajské kolo v stolnom tenise žiačok sa v tomto školskom roku konalo
4. februára v Spojenej škole na Slančíkovej ulici 2 v Nitre, organizačnej
zložke Športového gymnázia v Nitre.
Našu školu reprezentovali: Dominika
Chorvátová - 6. roč., Lenka Lackovičová - 8. roč., Henrieta Valová - 9.
roč., Mária Hlavová - 9. roč.
Výsledné poradie :
1. Základná škola svätého Ladislava - Lipová 3868/10, Topoľčany
2. Základná škola Mateja Korvína
s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Alapiskola - Školská
6, Kolárovo
3. ZŠ s MŠ, Kozárovce 927
4. Základná škola - Podhorany-Sokolníky 8
5. - 6. Základná škola - Nábrežná 95, Nové Zámky

Základná škola s materskou školou
Jozefa Murgaša - Horná 22, Šaľa
Naše výsledky:
V skupine sme obsadili 2. miesto
po nasledovných stretnutiach:
ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 - ZŠ
s MŠ, Jozefa Murgaša - Horná 22,
Šaľa 3 : 0 (Chorvátová - 1b, Lackovičová - 1b, Valová - 1b)
ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 - ZŠ Mateja Korvína s vyuč. jaz. maď. , Kolárovo 2 : 3 (Chorvátová - 1b, Lackovičová - 1b)
Semiﬁnále:
ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 - ZŠ svätého Ladislava - Lipová 3868/10, Topoľčany 0 : 3
Oo 3. miesto :
ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 - Základná škola - Podhorany-Sokolníky 8 4 : 1(Chorvátová - 2b, Lackovičová - 2b)

Majstrovstvá okresu v atletike základných škôl
V pondelok 23. mája sa naši žiaci a
žiačky zúčastnili Majstrovstiev okresu
v atletike základných škôl na atletickom štadióne v Šahách. Prinášame
vám ich umiestnenia do 15. miesta
a dosiahnuté výsledky:
Beh na 60 m
8. miesto Jana Benčaťová /9.tr./ 9,54 s.
12. miesto Juraj Šabo /8.tr./ - 8,46 s.
Beh na 300 m
9. miesto Juraj Šabo /8.tr. / - 42,95 s.
Beh na 800 m
5. miesto Nikol Pivarčiová /5.tr./
- 2:50,48
13. miesto Lenka Lackovičová /8.tr./
- 3:08,83
Beh na 1000 m
6. miesto Matúš Jakab /9.tr./ - 3:13
Skok do diaľky
4. miesto Jana Benčaťová /9.tr./ - 379
cm

13. miesto Simona Kabátová /8.tr./
- 342 cm
12. miesto Samuel Chorvát /9.tr./ 445 cm
Skok do výšky
8. miesto Angelo M. Shojaii /9.tr./
- 140 cm
Štafeta 4 x 60 m
chlapci - 10. miesto /M. Jakab, J. Šabo, M. Belis, J. Benčať/ - 33,91
dievčatá - 11. miesto /J. Benčaťová,
S. Kabátová, D. Chorvátová, Z. Turnaiová / - 38,60
Celkové poradie družstiev:
chlapci - 12. miesto /z 25 škôl v
okrese Levice/
dievčatá - 11. miesto /z 23 škôl v
okrese Levice/
Všetkým žiakom a žiačkam našej
školy, ktorí boli ochotní nás reprezentovať, ďakujeme.
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Majstrovstvá Slovenska
v gymnastickom štvorboji
V Poprade sa v utorok 17. mája
konali Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji, v ktorom sa súťaží v štyroch disciplínach:
akrobacia, preskok, hrazda, člnkový beh. Vyhlasovateľom súťaže je
okrem MŠVVaŠ, Slovenskej asociácie športu na školách aj Slovenská
gymnastická federácia. V tomto roku
sa až do celoslovenského kola prebojovali aj mladí gymnasti zo ZŠ s MŠ
v Kozárovciach.
Školu, okres i celý kraj pod vedením
Mgr. Zuzany Šebovej
a Mgr. Márie Hlavovej úspešne reprezentovali: Tobiáš
Fabian (1. roč.), Jerguš Henrich Gregor
(3. roč.), Lukáš Horváth (3. roč.), Martin
Svorad (3. roč.), Pavol Závalec (3. roč.).
Ich cesta z Kozároviec až do Popradu
nebola jednoduchá.
Najskôr museli svoje schopnosti a zručnosti predviesť žiaci
v marci na okresnom
kole v Leviciach. Ví-

ťazstvo im zabezpečilo postup do
krajského kola. V apríli sa v Ludaniciach stali víťazmi Nitrianskeho kraja
a postúpili na školské majstrovstvá
Slovenska. Ani v Poprade, kde sa
stretli víťazi krajských kôl z celého
Slovenska, sa chlapci nedali zahanbiť. V konkurencii veľkých mestských
škôl skončili na 5. mieste. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí nás bezpečne odviezli na všetky kolá.

Dôvera Cup 2016
Futbalisti našej základnej školy
(siedmaci s rokom narodenia 2003
a mladší) si zmerali svoje sily vo ﬁnále MO mladších žiakov v malom futbale pod názvom Dôvera Cup 2016.
Do turnaja nastúpili dievčatá a chlapci z celého okresu Levice.
Základná skupina sa odohrala dňa
27. apríla na Základnej škole sv. Vincenta de Paul Levice.
V skupine sme hrali tieto zápasy:
Základná škola, Pri Podlužianke 6,
Levice - ZŠ s MŠ Kozárovce 1 : 2
ZŠ Veľký Ďúr - ZŠ s MŠ Kozárovce 0 : 11
Základná škola sv. Vincenta de
Paul - ZŠ s MŠ Kozárovce 1 : 3
Bez prehry sme postúpili do okresného ﬁnále, ktoré sme odohrali 5. mája na štadióne v Leviciach. Rozlosovali nás do dvoch skupín a my sme
odohrali tieto zápasy :
Základná škola, Školská ul. 14, Le-

vice (Vinohrady) - ZŠ s MŠ Kozárovce 6 : 2 /Demian, Mareček/
ZŠ L. Pongrácza Šahy - ZŠ s MŠ
Kozárovce 1 : 8 /Kacian, Laurinc 4,
Mareček 2, Demian/
ZŠ Pohronský Ruskov - ZŠ s MŠ
Kozárovce 2 : 3 /Laurinc 2, Demian/
V skupine sme obsadili druhé
miesto, a tak sme hrali o 3. miesto
so ZŠ Pukanec. Vyhrali sme 8 : 6
/Demian 3, Laurinc 2, Mareček, Fabian 2/ a obsadili sme konečné 3.
miesto na Majstrovstvách okresu Dôvera ŠP.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás reprezentovali: Gabriel Demian /5.
roč./, Damian Janovický /5. roč./, Ľuboš Mihál /5. roč./, Tomáš Fabian /4.
roč./, Dávid Červenák /5. roč./, Alex
Kacian /7. roč./, Nicolas Mareček /7.
roč./, Sebastián Laurinc /7. roč./, Adrián Frick /6. roč./.

JEDNOTA CUP 2016

3. miesto v okrese pre ZŠ s MŠ Kozárovce
v súťaži Mc Donald´s Cup 2016
Najmenší futbalisti základných
škôl si zmerali svoje sily vo ﬁnále
Majstrovstiev okresu najmladších
žiakov v malom futbale pod názvom
Mc Donald´s Cup 2016. Uvedený
turnaj je najväčším futbalovým turnajom pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Tento rok je to už 18. ročník. Do turnaja, ktorého patrónom
je slovenský reprezentant Marek
Hamšík, hráč SSC Neapol, nastupujú dievčatá a chlapci (ročníky narodenia od 1.9.2005 a mladší) z celého Slovenska.
Finálový turnaj sa uskutočnil 27.
apríla na Základnej škole Andreja
Kmeťa v Leviciach. Celkovo sa do
súťaže prihlásilo 26 základných škôl
z okresu Levice. V základných kolách sa postupne do ﬁnálového turnaja Majstrovstiev okresu prebojovali 4 školy:
Spojená špeciálna škola internátna, Levice
Základná škola, Sv. Michala 42,
Levice (2. ZŠ Levice)
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice (4.
ZŠ Levice).
Upršaný deň spôsobil, že futbalové zápasy sa odohrali v Hale T - 18.
V každom tíme bolo vidieť, že medzi
najmenšími futbalistami rastie mnoho



futbalových nádejí a talentov. Nakoniec sa z celkového prvenstva tešila
ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice (4. ZŠ
Levice) a na 3. mieste sa zo všetkých
škôl v okrese umiestnila naša škola
- Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927.
Finálové kolo :
Spojená špeciálna škola internátna, Levice - ZŠ, Pri Podlužianke 6,
Levice (4. ZŠ Levice) 1 : 8
ZŠ, Sv. Michala 42, Levice (2. ZŠ
Levice) - ZŠ s MŠ, Kozárovce 927
4:1
Spojená špeciálna škola internátna, Levice - ZŠ, Sv. Michala 42, Levice (2. ZŠ Levice) 1 : 3
ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice (4.
ZŠ Levice) - ZŠ s MŠ, Kozárovce
927 2 : 2
Spojená špeciálna škola internátna, Levice - ZŠ s MŠ, Kozárovce
927 2 : 10
ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice (4.
ZŠ Levice) - ZŠ, Sv. Michala 42,
Levice (2. ZŠ Levice) 4 : 0
Konečné poradie:
1. ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice
(4. ZŠ Levice)
2. Základná škola, Sv. Michala 42,
Levice (2. ZŠ Levice)
3. ZŠ s MŠ, Kozárovce 927
4. Spojená špeciálna škola internátna, Levice,

Obvodné kolo mini futbalového
turnaja Jednota cup starší žiaci sa
konalo 10. mája na Základnej škole Pri Podlužianke 6 (4. ZŠ) v Leviciach. Zúčastnili sme sa ho a hrali
sme nasledovne :
Kozárovce : ZŠ, Pri Podlužianke
6 (4. ZŠ) Levice 2 : 1
Kozárovce : ZŠ Tlmače 8 : 1
Kozárovce : Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza Levice 5 : 2
Postúpili sme zo skupiny a 16. mája sme sa zúčastnili Okresného kola na štadióne v Leviciach. Družstvá
boli rozlosované do dvoch skupín, v
tej našej sme hrali takto:
ZŠ Kozárovce : Základná škola,
Ul. sv. Michala 42, Levice ( 2. ZŠ

Levice) 1 : 2
ZŠ Kozárovce : ZŠ Kalná n/H
5:2
ZŠ Kozárovce : ZŠ Želiezovce
0:3
V našej skupine sme obsadili
3. miesto a hrali sme celkove o 5.
miesto so Základnou školou na Školská ul. 14 v Leviciach, ktorá napokon
vyhrala 0 : 1, a tak sme napokon obsadili 6. miesto v Okresnom kole.
Za reprezentáciu školy ďakujeme
týmto žiakom: Benčať Ján /8.tr./,
Chorvát Samuel /9.tr./, Kabát Stanislav /8.tr./, Kacian Alex /7.tr./, Laurinc Sebastián /7.tr./, Mareček Nicolas /7.tr./, Matúš Jakab /9.tr./, Angelo Mohajer Shojaii /9.tr./, Šabo Juraj
/8.tr./, Belis Marek /9.tr./

Ako sme vyhrali futbalový turnaj
Vrcholom tejto futbalovej sezóny
bol ﬁnálny turnaj prípraviek, na ktorý
ma nominoval pán riaditeľ aj preto,
že mohli hrať hráči narodení v roku
2005 a mladší.
Turnaj sa konal 4.Júna na ihrisku v
Rybníku. Hralo sa v dvoch skupinách,
v každej boli štyri družstvá. Najskôr
si sily zmeral každý s každým v limite dvadsať minút bez výmeny strán.
Prvý zápas sme hrali s Tlmačmi, ďalší s Pukancom a v závere s Veľkými

Túrovcami. Celkom sa nám darilo, a
tak sme sa dostali až do ﬁnále, kde
nás čakali Šahy.
Zápas bol vyrovnaný a rozhodnúť
sa muselo až penaltovým rozstrelom.
Podarilo sa nám dať dva góly, Šahám
o jeden menej. Takže sme získali prvenstvo a zlaté medaily, ktoré nám
odovzdávali tesne pred búrkou. Domov sme išli mokrí, ale šťastní.
Damián Janovický,
5. ročník






Nižšia cena mlieka vyvolala zvýšený záujem
Pozornosť verejnosti sa v poslednom období upriamuje na poľnohospodárov, na ich snahu plniť si úlohy aj napriek vrtochom počasia,
ale najmä na prehĺbenie už aj tak zložitej situácie v prvovýrobe mlieka. O rozhovor na túto tému sme požiadali predsedu Poľnohospodárskeho družstva v Kozárovciach Ing. Petra Repiského.
• Ako sa darí PD Kozárovce plniť tohtoročné úlohy a plány?
- Prvou jarnou operáciou, ktorú
sme v tomto roku v porastoch ozimín
uskutočnili, bola jarná nitratácia ozimín, konkrétne repky ozimnej, pšenice a ozimného jačmeňa. V dôsledku
nadmerných zrážok sme boli nútení
posunúť termín týchto prác o 14 dní
oproti štandardným rokom. Po týchto prácach nasledovala sejba jarín,
konkrétne ovsa, kukurice a slnečnice, ktorú sa nám podarilo uskutočniť v požadovaných agrotechnických
termínoch. Momentálne realizujeme
senážovanie lucerny, ktorá je pre dobytok významným objemových krmivom bielkovinového charakteru.
Môžem spomenúť, že porasty repky a lucerny boli čiastočne poškodené dôsledkom neobvykle silných
mrazov, ktoré sme pocítili všetci, no
asi najviac vinohradníci a ovocinári,
kde poškodenie malo takmer fatálne následky.
• Veľa sa hovorí o prehlbovaní
krízy s mliekom. Ako sa tento vývoj dotýka vášho družstva?
- Momentálna situácia v sektore
prvovýroby mlieka je kritická. V dôsledku súbehu rôznych politických
rozhodnutí, akými bolo zrušenie produkčných kvót, ktoré platili do marca

2015 a regulovali produkciu mlieka
v rámci EÚ, zavedeniu ruského embarga na dovoz mliečnych výrobkov
na ruský trh, zníženie dopytu Číny
po sušenom mlieku, vznikol na vnútornom trhu EÚ významný prebytok

chádza aj k likvidácii celých chovov.
Pre porovnanie uvediem príklad, keď
súčasná cena mlieka je o 1/3 nižšia,
ako to bolo v roku 2014.
• Zachytili sme, že v máji ste predávali mlieko v automate po 0,40 €.
Aký bol zámer tejto akcie?
- Touto akciou sme chceli umožniť
kupujúcim, aby bolo pre nich mlieko cenovo dostupnejšie, a aby si aj
tí, ktorí ho doteraz nekupovali, sa-

mlieka. Tento výrazne stláča cenu
komodity na veľmi nízku úroveň, ktorá je výrazne nižšia, ako sú výrobné
náklady, a tým chovateľom vznikajú
straty, ktoré nie sú schopní vykrývať
a zhoršuje sa ich ekonomická situácia. Mnohí pristupujú k znižovaniu
stavov dojníc, ale čoraz častejšie do-

mi vyskúšali jeho kvalitu a porovnali ho s mliekom odtučneným, ktorého nutričná a výživová hodnota je
omnoho nižšia. Verili sme, že tento krok bude mať pozitívny ohlas u
spotrebiteľov a prejaví sa zvýšením
predaja mlieka. Táto akcia bola naplánovaná na mesiac máj a na zá-

Z bohatej činnosti seniorov
V nedeľu 17. apríla sa konala
výročná členská schôdza ZO JDS.
Schôdzu otvoril predseda ZO JDS
František Ďurovič a na úvod privítal
hostí: predsedníčku OO JDZ v Leviciach Emíliu Nichtovú, starostu ob-

vaním schôdze hovoril o podvodníkoch, ktorých terčom sú seniori, a o
praktikách, ktorými sa snažia zapôsobiť na dôchodcov. Niektoré praktiky podvodníkov aj názorne ukázal
a zdôraznil, ako sa majú zachovať

ce Ing. Jozefa Majera, kultúrnu referentku pri OÚ Mgr. Ivanu Švolíkovú,
PhD., predsedu MS Ing. Igora Benčaťa a odovzdal slovo pánu starostovi,
ktorý predstavil kapitána Petra Poláka z policajného zboru Levice.
Kapitán Peter Polák pred roko-

pri styku s nimi. Starosta obce mu
poďakoval za prednášku a pripomenul seniorom, aby akékoľvek prípady
nahlásili ihneď na OÚ.
Potom sa ujal slova podpredseda
ZO JSD Cyril Beniačik, ktorý viedol
rokovanie VČS a informoval o pláne

práce na nastávajúce obdobie. Predseda predniesol správu o činnosti za
uplynulé obdobie. Predseda revíznej komisie Ing. Vladimír Hrnčiar prítomných oboznámil o hospodárení v
uplynulom období a tiež s návrhom
rozpočtu na nastávajúce obdobie.
V diskusii pani Emília Nichtová hovorila o úlohách a práci OO v Leviciach a zmienila sa aj o pripravovaných akciách. Požiadala ZO, aby svoju činnosť zamerala na rozširovanie

klade dosiahnutých výsledkov sme
boli rozhodnutí cenu buď ponechať
alebo ju vrátiť na pôvodnú hodnotu.
Na zníženie ceny mlieka zareagovali zákazníci pozitívne, objem predaného mlieka nám stúpol, preto sme
sa rozhodli ponechať zníženú cenu aj v mesiaci jún. Táto cena platí
nielen v Kozárovciach, ale takisto aj
v 2 automatoch, ktoré prevádzkujeme v Leviciach.
• Zúčastníte sa aj v tomto roku
na Agrokomplexe, aby ste nadviazali na doterajšie úspechy v súťaži s vašimi kravičkami?
- Účasť na tohtoročnom Agrokomplexe ešte zvažujeme, pretože chceme aj touto formou ukázať kompetentným orgánom a aj širokej verejnosti, že ak sa nezačne aktívne pristupovať k riešeniu tejto kritickej situácie minimálne tak, ako sa to deje
vo všetkých okolitých krajinách V4,
tak prázdnymi nezostanú len miesta
na výstaviskách, ale aj v maštaliach
a nebude čo vystavovať.
• Ako sa vám darí s chovom a
predajom plemenných zvierat?
- Najmä v dôsledku dobrých reprodukčných ukazovateľov si môžeme dovoliť aj predaj plemenných
zvierat, najmä vysokoteľných jalovíc. Minulý rok sa nám ich podarilo
predať 40 ks a v tomto roku plánujeme predaj ešte navýšiť. Ide predovšetkým o exporty na zahraničné trhy, najmä do Turecka. Touto činnosťou sa nám darí čiastočne kompenzovať straty, ktoré momentálne vo
výrobe mlieka vznikajú.
Pripravila M. Nemčeková
Snímka: autorka
členskej základne, hlavne z radov
mladých dôchodcov. Starosta obce
zodpovedal na príspevky týkajúce sa
OÚ, informoval o práci OÚ a akciách,
ktoré sa pripravujú, ako aj o príprave zveľaďovania obce. Kultúrna referentka oboznámila prítomných s kultúrnymi akciami pripravenými až do
konca roka.
Po odsúhlasení uznesenia podpredseda ZO JSD schôdzu ukončil
a poďakoval za účasť. Dobrú náladu
počas stretnutia robili dychová hudba
Kozárenka a spevácka skupina Matičiar, pričom do spevu sa zapojili aj
prítomní členovia.
F. Ďurovič,
foto: M. Kopál






Máj, máj, máj zelený...
História stavania májov na Slovensku sa datuje podľa niektorých údajov už do 15. storočia. Vtedy sa máje stavali na znak úcty, väčšinou len

pred kostol, vo väčších mestách pred
radnicu či významných mešťanov.
Neskôr niektorý z mládencov prišiel
s nápadom takto obdarovať aj svoju
milú, pravdaže, ostatným sa to zapáčilo a
tradícia bola zrodená :). Odvtedy až
donedávna mládenci so zapálenými lýtkami sa predháňali,
kto postaví tej svojej
vyvolenej krajší máj.
No neviem, ako sa
tvárili gazdovia, keď
náhodou našli máj
postavený pred svojím domom a v dome
nebývalo žiadne slobodné dievča. Len
gazdiná vtedy možno tušila, čo sa deje
(možno niečo tušil aj
gazda).
A aby vraj neobišli
naprázdno ani dievčatá, o ktoré veľký
záujem nebol, prípadne mali nápadníka, ktorý svoju náklonnosť dával najavo iným spôsobom,
tak sa mládenci rozhodli stavať jeden
„obecný“ máj. Ten
stával v strede obce
a mal byť najvyšším v
okolí. Dievčatá ozdobili vetvičky mája farebnými stužkami, do

Z kroniky obce
Milí Kozárovčania, na tomto
mieste vám chcem priblížiť informácie o roku 1966 tak, ako sú zaznamenané na stránkach Kroniky
obce Kozárovce. Zápis urobil vtedajší kronikár obce Ing. Jozef Vajda. Počasie v tomto roku bolo veľmi daždivé. V kronike sa spomína,
že ľudia museli často čerpať vodu
zo zaplavených pivníc a studní. Až
koncom septembra nastalo zlepšenie počasia. Prvý mráz bol 9. decembra. V obci sa v uvedenom roku narodilo 31 detí (17 chlapcov a
14 dievčat) a zomrelo 24 obyvateľov (16 mužov a 8 žien). Na úrade
uzavrelo sobáš 17 párov. Základnú
deväťročnú školu v školskom roku
1965/1966 navštevovalo 383 žiakov. Vyučovalo sa až v troch zmenách, pretože k dispozícii bolo šesť
učební pre štrnásť tried.
V roku 1966 prebehla v katastri
Kozároviec výstavba plynovodu
smerom od Tlmáč na Zlaté Moravce. V samotnej obci sa usku-

Rok 1966

točnila úprava areálu pre pomník
padlým. Pokračovala výstavba súkromných domov, ktorých bolo skolaudovaných sedemnásť. Vtedajšie
Jednotné roľnícke družstvo dalo do
užívania sušiareň na kukuricu, kravín a budovy pre stroje.
Hospodáreniu Jednotného roľníckej družstva je venovaných niekoľko stránok. Dozvedáme sa z
nich napríklad, že družstvo malo 266 členov a ich priemerný vek
bol 55 rokov. Jeho pôdna základňa mala 818, 53 ha poľnohospodárskej pôdy a na záhumienky sa
využívalo 100, 02 ha. Družstvo
chovalo napríklad 109 kráv a 420
prasiat. V súkromnom vlastníctve
zostávalo 453 ha poľnohospodárskej pôdy. Tiež je tu zmienka o
tom, že ide väčšinou o starších ľudí, ktorí obhospodarujú túto pôdu.
Kronika obsahuje údaje aj o chove v domácnostiach. V roku 1966
sa podarilo napočítať 3429 kureniec, 2372 sliepok, 122 kohútov,

koruny sa priviazala fľaša s páleným (asi preto, aby o mesiac, keď
bolo treba máj odpratať, tak sa našiel niekto, kto ho odpíli a odprace)
a za spevu a tanca sa máj postavil.
Mládenci potom ešte celú noc držali stráž. To aby zo susednej dediny
neprišla škodná a máj už prvý deň
nespílila. Samozrejme sa nestrážilo na sucho a neskoro v noci sa už
spev mládencov menil skôr na vytie
statných vlkov na mesiac, za čo boli
určite vďační všetci dedinčania bývajúci neďaleko.
Prečo takýto dlhý úvod? Preto, lebo tento rok bolo u nás všetko inak :).
Tento rok sa máj nestaval. Pretransformoval sa naň vianočný stromček,
ktorý už deň predtým do podoby mája
upravili a vyzdobili pracovníci obecného úradu. V korune mája priviazali
aj tradičnú pálenku.

Ľudové zvyky vzťahujúce sa k
predvečeru 1. mája si pripomenuli
dychová hudba Kozárenka a deti z
folklórneho súboru Vretienko. Deti z
Vretienka ozdobili stužkami svoj minimáj a, chvalabohu, som na tomto
máji už nevidel žiadnu pálenku. Po
prvé preto, lebo, ako vieme, deťom
takýto trúnok do ruky nepatrí a po
druhé, v tejto výške by fľaša nevydržala ani jeden deň. Deti v kolese
okolo teraz už dvojmája zaspievali
ľudové piesne, dychová hudba zahrala zopár veselých ľudoviek. O občerstvenie sa postaral obecný úrad a
obsluhujúcim dievčatám patrí aj tento rok naša vďaka.
Hádam na rok sa už stretneme pri
tradičnejšom stavaní mája za hojnejšej účasti miestnych súborov a
divákov.
Ing. Miroslav Kopál

3336 husí, 670 kačíc, 16 moriek,
75 kôz a capov, 8 oviec a baranov,
284 prasiat, 331 kusov hovädzieho dobytka a 57 koní.
Časť kroniky sa venuje aj problematike dopravy. Predovšetkým sú
tu údaje zo železničnej stanice. V
tomto roku bolo evidovaných vyše
270 000 prepravených osôb a vypravených 28 202 vlakov. Naložených bolo 4 735 a vyložených 529
vagónov. Nakladal sa väčšinou štrk
z kameňolomu a vykladal stavebný
materiál i drevo.
Kronikársky záznam popisuje
tiež bohatý kultúrny, spoločenský
a športový život v obci. Divadelný súbor Hron naštudoval pod vedením Pavla Ábelovského hru z
dedinského prostredia s názvom
Pytliakova žena od Ferka Urbánka. Miestna organizácia výboru
žien usporiadala 20. marca výstavu ručných prác, ktorá mala veľký
úspech. Členky sa zúčastnili s ručnými prácami aj výstavy v Starom
Tekove. Na tomto podujatí vystúpil
s kultúrnym programom tiež súbor
mládencov a dievčat, pre ktorý sa
neskôr ujal názov Praslica.
Telovýchovná jednota Kozárovce
mala v roku 1966 futbalový, hokejový, stolnotenisový a šachový od-

diel. Najúspešnejšie bolo futbalové
mužstvo dospelých, ktoré vyhralo súťaž v II. A triede a získalo 30
bodov. No bohužiaľ Okresný výbor Československej telovýchovy
v Leviciach zrušil dodatočne platnosť výsledku zápasu v Kalnej a
odobral Kozárovčanom bod. Postup do I. B triedy si tak zabezpečil Dolný Pial. Hokejisti súťažili s
družstvom dospelých a dorastu v
okresnej súťaži, kde sa umiestnili
v strede tabuľky. V uvedenom roku
sa pokračovalo vo výstavbe šatní a
bytu pre hospodára v areáli TJ. Zároveň sa podarilo zakúpiť autobus
na prepravu športovcov.
V kronike sa uvádzajú podrobne tanečné zábavy a ich organizátori. Spomína sa júlová tanečná zábava pri Hrone na tanečnom
parkete zhotovenom z pontónov
spustených na vode. Konkrétne je
tu zmienka aj o maškarnom plese,
fašiangovej, prvomájovej, júnovej,
hodovej, oberačkovej, pierkovej,
katarínskej, štefanskej a silvestrovskej zábave. V časti o verejnom živote v obci kronikár opísal tradičný
priebeh svadby, chodenie dievčat
so zelenou vŕbou, ale aj prvomájové oslavy.
Peter Ivanič






Slávnosť sv. Urbana na Pustej hore
Svätá omša omša venovaná sviatku sv. Urbana sa v našej obci konala v lokalite Pustá hora v stredu 25. mája. Počasie vyšlo na jednotku,
akoby si sv. Urban chcel udobriť vinohradníkov
za veľké mrazy, ktoré nedávno postihli túto ob-

dila vinohradníkov zorganizovať pravidelné stretnutie na Pustej hore, pri kaplnke zasvätenej sv.
Urbanovi. Svätú omšu slúžil vdp. Patrik Adam. Vinári a ich priaznivci prichystali, ako každý rok, po
sv. omši pohostenie, tentoraz pri kaplnke, niektorí

lasť. Pri tejto príležitosti nedá nespomenúť, že vinohradníci v minulosti niesli zničenie akejkoľvek
úrody bolestne. Niet sa čo čudovať, od úrody boli závislé životy roľníkov a ich rodín. Preto aj plní
zúfalstva v takejto chvíli robili veci, ktoré za normálnych okolností sú nemysliteľné. Nie raz po takomto zničení vinohradov sa vinohradníci zamerali na sochu sv. Urbana a tá skončila v blízkom
jarku, prípadne inak poškodená či zneuctená. Z
rôznych končín nášho Slovenska sú zaznamenané takéto protivenstvá.
Dnešná „moderná“ doba už nie je naklonená tomu, aby ľudia chápali tieto výčiny počasia až tak
tragicky. Aj keď nikomu asi nemôžeme zazlievať
bolesť v srdci, keď sa mu jeho vinohrad v podstate zo dňa na deň premení z krásne zelených výhonkov na niečo, čo pripomína tabak.
Ani táto tohtoročná nepriazeň osudu neodra-

otvorili pivnice a dolinou sa rozliehali rezké
tóny miestnej dychovej hudby Kozárenka,
ktorá sprevádzala aj
sv. omšu.
V prestávke medzi
hudobnými kolami Kozárenky vinohradníci
spomínali časy minulé
aj súčasné, každý vytiahol vínko (dúfajme
:)) z toho najlepšieho

suda, zajedalo sa pagáčikmi a postupne sa zabúdalo na všetky príkoria tohto sveta.
Na záver ešte, tak ako minulý rok, želám všetkým
vinohradníkom, aby vinohrady, ktoré nezamrzli, mali už len priaznivé počasie po celý rok a na
konci roka, aj keď z menšieho množstva hrozna
vyrobili o to kvalitnejšie víno.
Ing. Miroslav Kopál

ZLATÉ PÁSMO PRE MATIČIAR

Spomienka na
Veľkú noc
Na „polievací“ pondelok poobede som sedela v tichu mojej izby a v spomienkach som
zaletela až do svojich mladých čias.
Vtom ma vyrušil hlas zvončeka. Pozriem
von oknom a tam dvaja chlapci s fľaškami
s vodou.“To sú polievači!“ Otvorila som im
dvere, pretože polievačom sa otvoriť musí.
Pozvala som ich ďalej. Fľaše s vodou nechali
vonku, mňa však poliali „voňačkou“. Porozprávali sme sa, obdarovala som ich, poďakovala som sa a odišli.
Po nejakom čase zvonček zazvonil zas.
Pozriem oknom a tam traja oblievači. Pozvala som ich tiež. Obliali ma so slovami „aby
ste boli vždy voňavá a zdravá“. Trochu sme
tiež porozprávali, svojimi otázkami a odpoveďami ma tak rozveselili, že ešte stále na
nich spomínam. V mojej izbe štebotali tak,
ako vtáci vonku. Po mene ich nepoznám,
ale tieto tváre vidím často v kostole pri oltári. Áno, boli to mladí miništranti, nielenže
chcú zachovať veľkonočné tradície, ale aj
nás starých ľudí rozveselia.
Chlapci, tak ako sme sa dohodli, čakám
vás aj na rok.
Helena Hamarová

„Idú hudci dolinou“ pod týmto mottom sa niesla Krajská
postupová súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych
skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov. Súťaž sa konala 22. mája v Dome kultúry v Topoľčiankach. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže bolo Národné osvetové
centrum Bratislava a usporiadateľom Krajské osvetové stredisko Nitra. Súťaže sa zúčastnila aj MSSk Matičiar a medzi súťažiacimi sa nestratila. Predstavila sa s dvoma piesňami, ktorými zaujala odbornú porotu, ktorá ju ocenila zlatým pásmom. Postup na celoslovenskú súťaž jej tak ušiel
iba o vlások, ale bola to výborná reprezentácia našej obce,
nášho okresu a našej kultúry. Množstvo nácvikových hodín
bolo ocenené, potešilo to všetkých členov uvedeného kolektívu a zároveň dodalo pozitívny priestor do ďalšej činnosti.
I. B.






Úspechy vinohradníkov na súťažiach
Ročník 2015 doprial kvalitné víno aj na
našich Starých viniciach a Pustej hore a
kozárovskí vinári, členovia vinohradníckeho spolku, už zavŕšili svoju účasť na
tohtoročných vinárskych súťažiach. Ako
sa im darilo?
Koštovka mladých vín v Kozárovciach vlani v decembri nás v našom spolku motivovala predstaviť kozárovské vína na súťažiach. Cieľom bolo čo
najviac našich vinárov zapojiť do súťaží a získať
dôstojné ocenenia. V nedávnej minulosti naši vinári nemali ambície porovnávať
sa v kvalite vína s okolitými vinármi, a tobôž už nie na súťažiach s medzinárodnou
účasťou. Po znovuobnovení vinohradníckeho spolku v roku 2010 sa nám túto situáciu darí postupne meniť. Našou snahou
je dostať Kozárovce do povedomia ako
tradičnú vinársku obec s dobrým vínom.
V tomto roku sa prezentovalo jedenásť
našich členov na 8 súťažiach.
Koncom februára už tradične plejádu
súťaží otvárajú v Žitavanoch s oblastnou
výstavou vín. Na tejto súťaží sme obstáli nasledovne: Mikuláš Betin získal striebornú medailu za Devín, Vladimír Majling
získal striebornú medailu za Dornfelder
rosé a zlatú medailu za Dornfelder, Filip
Betin získal bronzovú medailu za Frankovku modrú, Ján Majer striebornú medailu za Peseckú leánku a bronz za Hron, Víno Gaži a syn zlatú medailu za Cuveé biele, striebornú za Devín a tiež
za Peseckú leánku, Milan Záhorský získal striebro za Peseckú leánku a Zmes červenú.
V marci sme sa zúčastnili v moravských Trapliciach na súťaži s medzinárodnou účasťou a traja
členovia spolku Vladimír Majling, Milan Záhorský
a Víno Gaži a syn získali strieborné medaily.

Ani v marci na oblastnej výstave vín v Rybníku
sa to nezaobišlo bez našej účasti. Vladimír Majling získal zlatú medailu za Dornfelder, Ján Majer striebornú za Peseckú leánku, Milan Záhorský
získal striebornú medailu za Peseckú Leánku, Víno Gaži a syn zlato za Devín a Peseckú Leánku
a striebro za Dunaj a zároveň ocenenie Víťazná
kolekcia vín.
Nasledovala výstava vín v Čajkove, kde získal
Milan Záhorský dve strieborné medaily za Peseckú leánku a bronz za Cuvée červené, Štefan
Mlynka bronzovú medailu za Pálavu, Ing. Bencuľák získal tri bronzové medaily za André, Víno

Gaži a syn získalo striebro za Devín, Chardonnay
a Dunaj a bronz za Peseckú leánku.
Nasledovala výstava vín vo Vieske nad Žitavou.
Táto súťaž je zaujímavá tým, že okrem požitavských vinárov sa zúčastňujú súťaže aj vinári zo zahraničia a najmä množstvo profesionálnych výrobcov vína. Vo Vieske nás reprezentovali : Vladimír
Šusták, ktorý získal bronz za Rizling rýnsky, Juraj
Vereš získal bronz na Rulandské biele a Víno Gaži
a syn striebro za Dunaj a Peseckú leánku.

Ďalšou súťažou v poradí bola výstava v Topoľčiankach. Mikuláš Betin tu získal bronzovú medailu za Devín, Ján Majer veľmi peknú zlatú medailu
za Peseckú leánku, Milan Záhorský získal striebro a dvakrát bronz za Peseckú leánku a striebro
za Cuvée červené, Víno Gaži a syn bronz za Peseckú leánku a striebro za Dunaj, Vladimír Majling
získal striebornú medailu za Dornfelder a bronz
za Dornfelder rosé.
Tiež sme sa zúčastnili na základe pozvania vinohradníckeho spolku Zlaté Moravce 11. ročníka
tamojšej výstavy vín. Vladimír Majling získal bronzové medaily za Dornfelder a Dornfelder rosé, Milan Záhorský striebro za Peseckú leánku,
Peseckú leánku 2014 a Cuvée červené, Víno Gaži a syn získalo bronz za Dunaj 2013,
rovnako aj za Dunaj 2015. Mikuláš Betin získal striebornú medailu za Devín.
Vyvrcholením tejto sezóny bola súťaž
s medzinárodnou účasťou Dni vína Nemčiňany. Táto súťaž je zároveň nominačnou
do Národného salónu vín. Vína, ktoré získajú viac ako 84 bodov, získavajú nomináciu a za určitých podmienok môžu byť vystavované v slovenskom Národnom salóne
vín. V Nemčiňanoch nás reprezentovali: Milan Záhorský s Peseckou leánkou a Cuvée
červeným ocenenými striebornou medailou,
Vladimír Majling s Dornfelderom získal bronzovú medailu, Víno Gaži a syn s Cuvée biele získalo zlato (nominácia), Dunaj bol ocenený striebrom (nominácia), Chardonnay bronzovou medailou.
Chcel by som poďakovať všetkým účastníkom
súťaží, členom spolku za reprezentáciu spolku,
ale aj obce Kozárovce a vysloviť nádej, že napriek tohtoročným jarným mrazom, ktoré nás pripravili o veľkú časť úrody, budeme aj budúci rok
pokračovať v dobrej prezentácii našich vinárskych
schopností.
Štefan Gaži

Futbalové výsledky, na ktorých sa dá stavať
A zasa máme jeden futbalový ročník za
sebou. Čas neúprosne beží a minulý víkend
nám uzatvoril sezónu 2015/2016. Dovoľte mi,
aby som sa v krátkosti obzrel za jarnou časťou, keďže jesennú časť sme už na stránkach Kozárovských novín v zimných mesiacoch zhodnotili.

Mužstvo dospelých
Výbor TJ počas zimnej prípravy pripravil viacero
prípravných zápasov a tiež i sústredenie mužstva
v priestoroch ligového klubu VION Zlaté Moravce, kombinované s našou umelou trávou. Hráči
pod vedením trénera Miroslava Gregušku absolvovali množstvo tréningových jednotiek, ktoré sa podpísali pod výkony našich hráčov v jarných kolách. Začiatok jarnej časti nám vyšiel
vcelku dobre, bohužiaľ, líder tabuľky Okoličná
pred nami neustále zvyšovala náskok, pretože
oproti nášmu mužstvu, súper pravidelne bodoval najmä na súperových ihriskách. Pre nás bola nešťastná hlavne dohrávka práve u vedúceho
tímu tabuľky, v ktorej sme po jasne lepšom výkone ako domáci len remizovali, navyše sme na
dlhšie obdobie stratili až päticu hráčov základnej zostavy. Nasledovalo niekoľko nevydarených
zápasov, v ktorých sme postrácali dôležité body,
hlavne na domácom ihrisku so Starým Tekovom,

Muži ZsFZ V. liga Východ, 3. miesto, horný rad zľava: Stanislav Bohuš - masér mužstva, Jakub Chlpík, Jakub Krajči, Pavol Havran, Martin Lenárd, Kristián Hagara, Miloš Ďurovič, Jakub Skačan, Miroslav Greguška - tréner mužstva. Dolný rad zľava: Šimon Nemček, Dávid Solčiansky, Branislav Janček, Viliam Rakica, Juraj Ďurina, Tomáš Balážik, Vladimír Hoľka, Martin Furda. Chýba: Juraj Kosmály, Radovan Gáfrik, Lukáš Bíňovský
Hurbanovom a Marcelovou. Ku koncu súťažného ročníka sme zlepšenými výkonmi nakoniec
obhájili vlaňajšie 3. miesto zo ziskom 52 bodov
a skóre 67:40. Tretíkrát po sebe sme skončili v V.
lige východ na treťom mieste. V predchádzajú-

cich sezónach sme boli s umiestnením v tabuľke
spokojní, tento rok však už nás umiestnenie mrzí, pretože členovia výboru TJ sa snažili hráčom
poskytnúť ešte lepšie podmienky ako v rokoch
(Pokračovanie na str.16)






Futbalové výsledky, na ktorých sa dá stavať
(Dokončenie zo str. 15)
minulých a určite sme sa o 1. miesto mali pobiť
viac a ku každému jednému zápasu pristupovať
zodpovednejšie a kvalitnejšie.

Mužstvo dorastu
Chlapci, ktorí tvorili tento kolektív, si zaslúžia
za to, čo v uplynulých dvanástich mesiacoch dokázali, najväčšiu pochvalu. Nielen počas jesennej časti ale aj v jarnej predvádzali pekný, kvalitný
futbal. Samozrejme, ani oni sa nevyhli niektorým
slabším zápasom, ale hlavne v domácom prostredí boli jednoznačne lepší ako ich súperi. Tréner
Miloš Benčať mal pohromade 16-17 chlapcov,
ktorí príkladne spolu trénovali a kvalita ich hry bola hlavne v posledných zápasoch na veľmi dobrej úrovni. Prvýkrát v histórii nášho futbalu ukončili sezónu v IV. lige, a to hneď na výbornom 6.
mieste, kde nám len jeden jediný bodík chýbal na
umiestnenie na krásnom 3. mieste. Počas celého

Dorast ZsFZ IV.liga JV, 6. miesto, horný rad zľava: Miloš Benčať - tréner, Adam Benčať, František
Molnár, Viktor Krajči, Andrej Petrovič, Sebastián Vlčko, Samuel Ráchela, Erik Valo, Luboš Chmelo, Ivan Havran, Štefan Krajči - vedúci mužstva. Dolný rad zľava: Rafael Kotlár, Ján Martiš, Mikuláš
Márius Huszár, Ján Kossuth, Lukáš Betin, Tomáš Furda, Lukáš Bíňovský. Chýba: Juraj Ďurovič, Marián Šebeňa, Samuel Chorvát.
ročníka získali 46 bodov a vysoko aktívne skóre 86:49. V budúcom
ročníku už rady našich dorastencov opustí 7 hráčov, ktorí aspoň
dúfam, sa posunú do kategórie dospelých, avšak pevne verím, že
mužstvo po vhodnom doplnení si svoje miesto aj v nadchádzajúcej sezóne určite zastane.

Mužstvo žiakov

Žiaci ObFZ Levice 2. miesto základná časť, ObFZ Levice 4. miesto ﬁnálová skupina, horný rad zľava: Martin Lenard - tréner mužstva, Timotej Šimkovič, Alex Kacián, Matúš Jakab, Angelo Mohajer Shojaii, Damián Janovický, Anton Búry, Stanislav Kabát, Marek Legíň, Samuel Chorvát, dolný rad zľava: Tomáš Fabián, Christián Paulovics, Marco Ivanov, Luboš Mihál, Ján Benčať, Martin Lovecký, Lukáš
Horváth, Sebastián Laurinc

Prípravka ObFZ Levice 1. miesto základná časť, ObFZ Levice 1. miesto ﬁnálová skupina, horný rad zľava: Alex Kacian, Christián Paulovics, Nicolas Tomo, Damián Janovický, Lukáš Horváth, Luboš Mihál, Tomáš Fabian, Marco Ivanov, Oliver
Lackovič, Martin Lenard - asistent trénera, dolný rad zľava: Samuel Kotora, Jakub
Záhorský, Dávid Šimkovič, Tobiáš Fabián, Martin Svorad, Matias Tomo, Šimon Solčanský, chýba: Richard Demian - tréner mužstva, Adam Mihál




Trénerovi Martinovi Lenárdovi každý rok vzniká problém s veľkou obmenou kádra prakticky každý futbalový ročník. Po vlaňajšom úspechu a postupe našich žiakov do ﬁnále turnaja v Novom
Tekove sa naši mladí futbalisti aj tento rok úspešne s týmto problémom vyrovnali a po celosezónnych výborných výkonoch aj v tomto ročníku obsadili postupové druhé miesto, keď získali 43 bodov
a skóre 89:30. Finálová časť sa hrala novým spôsobom, keď sa štyri najlepšie mužstvá v okrese stretli so svojimi súpermi na domácom i súperovom ihrisku. V tomto zápolení sme síce až takí úspešní neboli, ale konečné 4. miesto v tabuľke medzi všetkými žiackymi tímami v okrese je slušným výsledkom, na ktorom sa i v budúcej sezóne dá stavať.

Mužstvo prípravky
Naši najmenší futbalisti v tomto roku dosiahli veľký úspech. Počas celej sezóny súperili s inými dedinskými prípravkármi na svojich
pravidelných turnajoch. Tréner Richard Demian ich celý rok pripravoval a zaúčal do tajov futbalu, či v rámci školských krúžkov alebo v priestoroch nášho futbalového ihriska. Vyvrcholením ich snahy bol ﬁnálový turnaj, ktorý sa v minulých dňoch uskutočnil v Rybníku za účasti ôsmich najlepších prípraviek v okrese. Naši mladí futbalisti sa naozaj „pochlapili“ a nakoniec ﬁnálový zápas so Šahami
na pokutové kopy vyhrali a stali sa tak majstrami okresu v kategórii
prípraviek. Je to pozoruhodný úspech a zároveň aj prísľub do budúcich rokov, že kozárovský futbal má a i bude mať neustálu liaheň
šikovných a dobrých futbalistov.
Vážení občania obce, športoví fanúšikovia, isto ste si všimli aj
náš neustále sa meniaci futbalový stánok. Výbor TJ Lokomotíva
Kozárovce sa snaží o neustále zveľaďovanie a skrášľovanie celého areálu. Pracujeme na výmene zábradlia okolo hracej plochy,
upravujeme tribúnu, v týchto dňoch sme urobili údržbu trávnika, zapieskovanie, dosiatie trávy, meníme interiér v priestoroch klubovne, mnoho ďalších „milión“ maličkostí, a to všetko len preto, aby
sme všetkých vás mohli každú nedeľu privítať v našom, stále krajšom a krajšom futbalovom areáli.
Dušan Mráz
TJ Lokomotíva Kozárovce
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