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Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Dôraz na opatrovateľskú a zdravotnú starostlivosť

Určite sa to stalo aj vám. 
Vracali ste sa z dovolenky,-
či služobnej cesty a ako ste 
blížili ku Kozárovciam, srd-
ce vám poskočilo a zaplavil 
vás dobrý pocit domova. Vi-
dieť známe tváre, priateľov, 
susedov, svoj dom, záhradu, 
vinicu... Vracať sa domov má 
svoje čaro. Možno by sme 
mali vyhlásiť súťaž podobnú 
,ako majú školáci, kde píšu 
svoje úvahy na tému Prečo 
mám rád Slovensko. My by 
sme položili na papier, prečo 
máme radi Kozárovce. Tie-
to úprimné riadky s radosťou 
uverejníme aj na stránkach 
Kozárovských novín.

Rovnaký  dobrý pocit má-
me, keď počujeme, že ne-
jaký Kozárovčan dosiahne 
v ďalekom či blízkom svete 
úspech. Sme hrdí na tých, 
ktorí svojimi vedomosťa-
mi a schopnosťami vyniknú 
a preberajú vysoké ocene-
nia.  A teší nás, že ich je ne-
málo. Gratulujeme a ďakuje-
me za skvelú reprezentáciu.
O niekoľkých  z nich sa dočí-
tate aj v najnovšom čísle. 

V obsahu novín našli svo-
je miesto aj aktivity najmen-
ších, školákov i mládežní-
kov, ktorí prežili naozaj bo-
haté letné mesiace. Nezahá-
ľali však ani folklórne súbory, 
vinohradníci, futbalisti.

Prežime v pokoji a zdra-
ví jesenné mesiace a dajte 
redakcii vedieť o zaujíma-
vostiach a aktivitách z vášho 
okolia, nech sa o nich dozve-
dia cez naše noviny všetci 
doma i naši rodáci, ktorí ich 
čítajú na internetovej strán-
ke obce.

Monika Nemčeková,
šéfredaktorka

Od začiatku roka uplynulo osem mesiacov. Obecné zastupiteľstvo riešilo 
plánované  i neplánované úlohy. Niektoré práce  sme mali možnosť sledovať 
vlastnými očami, najmä búranie domu v centre obce, o iných sa hovorilo aj 
na verejných zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Žiaľ, túto možnosť do-
zvedieť sa viac informácií priamo od starostu a poslancov na rokovaní  naši 
občania využívajú veľmi málo. Preto sme sa s otázkou, čo sa podarilo zre-
alizovať  v obci od začiatku roka, obrátili na starostu obce.

Ako sa darí obecnému zastupi-
teľstvu plniť úlohy roka za prvých 
osem  mesiacov?

Myslím si, že v rámci daných mož-
ností dobre. Flexibilne sme reagova-
li na možnosti získania dotácií pre 
obec. Za prvých osem  mesiacov sme 
získali dotačné prostriedky na posky-
tovanie opatrovateľskej služby odká-
zaným občanom a kúpu bytovky cez 
dotáciu ministerstva a úvery Štátne-
ho fondu rozvoja bývania. Tento pro-
ces práve prebieha, takže do konca 
roka bude zastupiteľstvo prideľovať 
byty novým nájomníkom. Nemusím 

zdôrazňovať, že permanentne moni-
torujeme dianie a pokiaľ bude šan-
ca, flexibilne zareagujeme na každú
vhodnú príležitosť získať dotácie pre 
rozvoj obce. Za dôležitý krok považu-
jem aj rozšírenie zdravotnej starostli-
vosti tým, že stomatologická ambu-
lancia pani doktorky Mrázovej bude 
presťahovaná do nových priestorov 
a rozšíri svoje služby ešte na konci 
tohto roka.

 Na prvý pohľad sa zdá, že  obec 
viac búra ako stavia? Čo je v plá-
ne vybudovať na získaných plo-
chách?

Dnes je to naozaj tak, ale je potreb-
né uvedomiť si, že búranie je len krok 
predchádzajúci výstavbe. Obec po-
stupne získala do vlastníctva nehnu-
teľnosti v centre, zabezpečila zmeny 
a doplnky územného plánu a štúdie 
riešiace novú výstavbu. Teraz pre-
bieha prieskum, ktorý ma identifiko-
vať investorov, a následne prebehne 
výstavba polyfunkčných domov. Evi-
dujeme totiž dopyt po bytoch a neby-
tových priestoroch vhodných na pod-
nikanie. Pokiaľ je záujem o bývanie, 
podnikanie v obci, musíme vytvoriť 
naozaj podmienky a pritiahnuť no-
vých obyvateľov, či zlepšiť dostup-
nosť služieb.

Začal sa nový školský rok, 
v spoločnosti dlhodobo rezonuje 
téma štrajku učiteľov, aká je situ-
ácia v našej škole?

Mimoriadne ma teší, že počet žia-
(Pokračovanie na 2. str.)

Krajší štart svojej činnosti si ani nemohli želať. Novzniknutý Klub KDH v Kozárovciach 
ako svoju prvú prezentáciu zvolil účasť na Svetových dňoch mládeže v Krakove. Viac o tej-
to návšteve o pocitoch našich mladých ľudí zo stretnutí s mládežou z celého sveta, ako i zo 
svätej omše celebrovanej pápežom Františkom sa dočítate v čísle novín a podľa slov pred-
sedníčky klubu Martiny Holečkovej v jesenných mesiacoch sa chystá popoludnie spomie-
nok a premietanie fotografií z tohto významného podujatia.  



  


 


Vieme správne triediť odpad?

kov našej základnej školy rastie. Do-
konca ju začínajú vyhľadávať deti 
z okolia, čo je najlepším dôkazom 
dobrej a koncepčnej práce. Keď 
sme v minulosti mali „módu“ po-
sielať deti do iných škôl, dnes sa 
situácia otočila. Som členom od-
bornej sekcie ZMOS pre školstvo, 
téma štrajku je určite aktuálna, ak-
tuálnejšia je aj otázka optimalizácie 
siete škôl, teda inými slovami ruše-
nia škôl. Ak sa vrátim k predchá-
dzajúcej otázke, nové byty sú nie-
len noví obyvatelia, ale aj žiaci pre 
školu, základňa pre šport či kultú-
ru, teda záruka prežitia. Práve na-

ša škola je dobrou základňou a už 
od materskej škôlky sa s deťmi na 
rozvoji talentu pekne pracuje.  Má-
me otvorené triedy v každom roč-
níku, pravidelne výborné výsledky 
v športových a vedomostných, resp. 
talentových súťažiach. Škola sa za-
pája do projektov, pedagógovia do 
krúžkovej činnosti a mimoškolských 
aktivít. O to viac si vážim fakt, že pri 
štrajku zostali pri deťoch a dokázali, 
že o tie ide u nás na prvom mieste. 
Podporujem oprávnené požiadav-
ky na primerané ohodnotenie tejto 
mimoriadne náročnej práce, kto-
rá navyše vyžaduje omnoho viac, 
ako len učiť a skúšať. Pokiaľ budem 

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Dôraz na opatrovateľskú a zdravotnú starostlivosť
(Dokončenie z 1. str.)

Triedenie je hračka, myslia si Slo-
váci. Mnohí ale nevedia, aký odpad 
do akého kontajnera patrí. Slová-
ci triedia málo. Hovoria to výsledky 
štúdií európskeho štatistického úra-
du Eurostat. Z celkového odpadu pu-
tuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % 
končí v spaľovni, 6 % sa kompostu-
je, ale až 76 % končí na skládkach. 
Často aj nelegálnych. Táto štatistika 
radí Slovensko na chvost EÚ v na-
kladaní s odpadom.

Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol 

štyri základné farby kontajnerov. Žltá 
je určená na plasty, modrá na papier, 
zelená na sklo, červená na kovy. Zá-
kon však povoľuje, aby sa viaceré 
komodity triedili spolu, do jedného 
kontajnera. Závisí to od technickej in-
fraštruktúry a zavedeného systému 
v tom-ktorom regióne. Zákon naprí-
klad povoľuje spoločný zber plastov, 
kovov a nápojových kartónov, takže 
na niektorých miestach by ste márne 
hľadali tieto farby kontajnerov. Aby 
ste si boli istí, čo kam môžete vho-
diť, najlepším spôsobom je prečítať 
si štítky priamo na zberných nádo-
bách. Tie musia obsahovať presné 

informácie o tom, čo všetko do kon-
krétnych nádob patrí.

Plastovú fľašu zošliapnuť
Mnohé plastové obaly sú objem-

né, zaberajú značnú časť v kontaj-
neroch. Preto skôr, než vhodíte plas-
tové fľaše alebo nápojové kartóny 
do kontajnera, zmenšite ich objem. 
Napríklad zošliapnutím. Obaly z po-
travín nie je potrebné umývať úplne 
do čista, tým by ste boli z hľadiska 
plytvania vody neekologickí, skôr tu 
hrá rolu zápach, hlodavce a možné 
nákazy. Pri recyklácii plasty prejdú 
čistiacim procesom. Nemali by však 
byť hrubo znečistené od mastných 
olejov či pást, nebezpečných látok, 
zeminy a farieb. Do plastov patria čí-
re aj farebné fólie, vrecká,  igelitové 
tašky, fľaše a fľaštičky z kozmetic-
kých a čistiacich prípravkov, vrecká 
z mlieka, obaly z jogurtov, vedrá, či 
obaly z CD. Do žltej nádoby môže-
te pokojne hodiť aj polystyrén, ktorý 
vám zostal doma po nákupe elektro-
niky a iných tovarov. Ak je nadroz-
merný, odneste ho na najbližší zber-
ný dvor. Určite však do plastov ne-
patria pneumatiky, duše z bicyklov 
a iné gumené predmety.

Papier náš odveký,  
nehádzať zmoknutý

Papier je možné recyklovať 5 až 
7 - krát za sebou. Triedime ho su-
chý a čistý. Do modrého kontajnera 
určeného na papier môžete vhadzo-
vať  papierové obaly, noviny, časo-
pisy, knihy bez pevnej väzby, zoši-
ty, listy, kancelársky papier, lepen-
ku, papierové krabice (zošliapnuté), 
rozložené kartóny, katalógy, letáky, 
plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj 
krepový papier. Nepatria sem však 
nápojové kartóny, silne znečistený 
či mastný papier, papier s hliníko-
vou fóliou, voskovaný papier, oba-
ly na mrazené potraviny, škatuľky 
od cigariet (s výnimkou kartónovej 
časti), kopírovací papier či termopa-
pier (používaný najmä na účtenky). 
Mokrý papier rýchlo plesnivie, pre-
to ho netriedime.

Sklo do zelených  
kontajnerov

Vratné fľaše sú už dnes na ústu-
pe. Napriek tomu je dôležité sklo 
zhodnocovať. Je to totiž surovina, 
ktorú možno recyklovať donekoneč-
na. Do kontajnera so sklom môže-
te ukladať rôzne sklenené nádo-

by, fľaše, poháre, fľaštičky z koz-
metiky či liekov (samozrejme bez 
plastových či kovových uzáverov), 
sklenené črepy alebo okenné sklo 
bez rámov. Do zeleného kontajne-
ra však nepatria zrkadlá, pozlátené 
a pokovované sklo, žiarovky a žia-
rivky, drôtené sklo, autosklo, tech-
nické sklo, sklo s obsahom chemic-
kých látok, TV obrazovky a moni-
tory, porcelán, keramika, dymové  
sklo a ani plastové štuplíky a korky 
zo sklenených fliaš.

Kovové, ale nie objemné
Ako sme už spomínali, kovové 

obaly je možné zbierať spolu s plas-
tami a nápojovými kartónmi. Ak te-
da v svojom meste alebo obci ne-
nájdete samostatný červený kontaj-
ner, vhadzujte kovové obaly podľa 
zásady: najprv prečítať štítky na 
nádobách a hodiť odpad do správ-
nej zbernej nádoby. Do červeného 
kontajnera môžete vhadzovať ple-
chovky, konzervy, kovové súčiastky, 
drôty a káble (bez bužírky), alobal či 
starý kovový riad. Konzervy a ple-
chovky pred vyhodením do nádoby 
je vhodné vypláchnuť, aby v nich ne-
zostali zvyšky jedál. Nepatria sem 
však tuby z krémov a pást, chemic-
ky znečistené kovy, mäkké vrecká 
z kávy a instantných polievok. 

V triedení nám poradí 
www.triedime.sk

Umývate si zuby, minula sa 
vám pasta a vy sa rozhodujete 
kam s tubou? Do komunálu? Do 
žltého kontajnera? Alebo ste si s 
priateľmi na párty objednali piz-
zu a papierový obal z nej je mast-
ný? Kam s ním? Pre takých, kto-
rí si odpoveďou nie sú istí, pri-
pravila spoločnosť ENVI - PAK 
špeciálnu webovú stránku www.
triedime.sk, ktorá nielen inštruuje, 
kam s ktorým druhom odpadu, ale 
odhaľuje „život“ odpadu po jeho vy-
hodení do správneho kontajnera 
na triedený zber. „Našou úlohou je 
plošne vzdelávať ľudí ako správne 
triediť, preto sme vytvorili webovú 
stránku www.triedime.sk, ktorá je 
určená všetkým vekovým kategó-
riám. Je plná animácií a zaujíma-
vostí z procesu triedenia a recyk-
lácie odpadu“, dodala Silvia Nosá-
lová z organizácie zodpovednosti 
výrobcov ENVI - PAK.

môcť zo svojej pozície veci ovplyv-
niť, budem sa maximálne snažiť, 
aby konečne prestali experimenty 
v oblasti riadenia, aby sa zabráni-
lo chorým trendom, napr. v oblasti 
inkluzívneho modelu vzdelávania, 
a rešpektoval sa dobre fungujúci, 
zabehnutý systém. Som presved-
čený, že naša škola do budúcnosti 
prežije bez vážnejších problémov 
ako dobre vybavená a organizova-
ná a bude neoddeliteľnou súčasťou 
života obce. Verím, že pri hodnote-
ní na konci roka počet ocenených 
žiakov a ich pedagógov či vycho-
vávateľov bude opäť rásť.

 Pripravila M. Nemčeková

Obec Kozárovce vás pozý-
va na predstavenie RADOŠIN-
SKÉHO NAIVNÉHO DIVADLA 
Jááánošííík po 300 rokoch so 
SĽUK-om, ktoré sa uskutoční 
v nedeľu 18. septembra o 14.30 
a 18.30 v Dome kultúry Kozá-
rovce. Predpredaj vstupeniek 
je cez Ticketportal, nepreda-
né vstupenky zo siete ticket-
portal.sk si záujemcovia budú 
môcť zakúpiť pol hodinu pred 
predstavením v pokladni Do-
mu kultúry.

 

POZVÁNKA

http://www.triedime.sk
http://www.triedime.sk
http://www.triedime.sk


 


 


Povedali si áno

Opustili nás

Narodili sa

Spoločenská rubrika

Petra Grmanová  
a Marcel Ciriak

Ráchel Matušková  
a Dávid Hagara

Daniela Havranová,  
dcéra Miriamy a Petra

Július Bartko,  
syn Jána a Kristíny

Daniel  Belan,  
syn Kataríny a Radoslava

Šimon Červenák,  
vo veku 74 rokov

dobudované detské 
ihrisko pre predškol-
ské a školské deti.

Za posledných 
desať rokov táto 
oddychová zóna je 
vzorne udržiavaná 
a plne slúži mladým 
mamičkám s deťmi, 
škôlkárom, deťom 
z celého Močiara 
a okolia. Mladým i  
starým na hry,  re-
lax, oddych a du-

O pár dní, presne 1.októbra 2016 
bude desať rokov odvtedy, ako 
vdp. dekan Štefan Rusňák, odhalil 
a vysvätil prvú z kozárovských sôch 
pochádzajúcich z dielne sochára Mgr.
Petra Meszároša.

Tomuto aktu predchádzala mimo-
riadna brigáda občanov a farníkov 
Kozároviec, kedy za deväť dní, od 21. 
do 30.septembra 2006, premenili za-
rastené a nevlúdne polosmetisko na 
krásnu oddychovú zónu, ktorej domi-
novala socha Sv.Michala Archanjela 
v životnej veľkosti.

Slávnostné odhalenie a vysvätenie 
sa konalo v nedeľu 1. októbra 2006 
pred sv. omšou, ktorá sa následne 
slúžila v tomto novom areáli za prí-
tomnosti velkého počtu občanov 

Kozároviec, rodákov  a hostí z 
okolitých dedín.

Dovtedy jeden zo zabudnutých 
burinou a kríkmi zarastených kú-
tov dediny tzv. Močiar, sa razom,  
akoby z večera do rána, stal no-
vou dominantou  a oddychovou 
zónou obce. Občania, ktorí na 
Močiari neboli posledných 11 dní, 
neverili vlastným očiam, čo sa 
tam za takú krátku dobu doká-
zalo urobiť.

V roku 2007 boli do nového 
areálu osadené štýlové lavice 
znázorňujúce kamenné tabule s 
Desatorom a v zadnej časti bolo 

Desiate výročie odhalenia a posvätenia 
sochy Sv. Michala Archanjela

chovné zamyslenie. Z času na čas 
sa pri soche zastaví neznáme auto 
a neznámi ľudia si sochu obzerajú 
a fotia. Socha a celý areál je domi-
nantou obce, s ktorou sa nie každá 
dedina môže pochváliť.

Veríme, že  tak ako doteraz, tak 
aj do budúcnosti obecný úrad bu-
de areal udržiavať a občania si ho 
budú chrániť, aby v ňom a pod so-
chou mohli vyrastať ďaľšie generá-
cie našich detí.

   Michal Benčať
snímky autor

Memoriál 
s účasťou rádia 

Regina
Tohtoročný, v poradí už  XXII. 

ročník  Memoriálu Márie Švoliko-
vej, prehliadky spevákov a spevá-
čok ľudových piesní, ktorý sa bu-
de konať 25.9. o  15. hod. v Dome 
kultúry  v Kozárovciach, prinesie 
zaujímavý doplnkový program. 
Okrem toho, že na prehliadke vy-
stúpia speváci a speváčky z blíz-
keho a vzdialeného okolia, spre-
vádzaní  Ľudovou hudbou Ponit-
ran pod vedením Mariána Járeka,  
bude mať na podujatí zastúpenie 
aj rádio Regina.

Pracovníci  rádia Regina budú 
robiť  záznam vystúpenia, ktorý 
bude neskôr odvysielaný v uve-
denom rádiu.  Navyše v čase od 
13.00 do 15.00 hod. bude rá-
dio Regina naživo vysielať   re-
láciu Hudobné pozdravy priamo 
z DK v Kozárovciach. Posluchá-
či a samotní  účastníci Memoriálu 
tak môžu využiť danú príležitosť 
a dať zahrať pieseň svojim blíz-
kym a priateľom.     

I.B.1. október 2006

2016



  


 


Poľnohospodárske družstvo Ko-
zárovce nie je už dávno nováčikom 
na tradičnej výstave  Agrokomplex 
v Nitre. Po prvýkrát sa tam predsta-
vilo v roku 1999. Kozárovský  chov 
hovädzieho dobytka plemena sloven-
ské strakaté už neraz získal na tej-

to výstave významné ohodnotenie. 
Tohtoročná účasť bola opäť úspešná. 
Spomedzi desiatich kusov ani jedno 
nezostalo bez ocenenia.

Ako redakciu informoval podpred-
seda Milan Szabo, tento rok vysta-
vovali štyri chovné jalovice do jed-
ného roka, dve vysokoteľné  jalovice  
a štyri kravy. V kategórii  vysokoteľné 
jalovice získala FILIPÍNA 2. miesto, 
v kategórii starších kráv LUCKA 1. 
miesto a v kategórii kráv prvôstok 
ZUZKA 1. miesto. Za kolekciu  4 mla-
dých chovných kráv získalo družstvo 
ďalšie 1. miesto.

Najúspešnejšia bola krásavica 
ZUZKA, ktorá  získala aj ocenenie 
za najkrajšie vemeno,   v kategórii 

kráv  titul Šampón výstavy a bola tiež 
vyhlásená za najkrajšie zviera Agro-
komplexu 2016, čo je pri zastúpení 
tisícky vystavovaných zvierat naozaj 
úctyhodný úspech.

Hodnotiaca komisia vysoko vy-
zdvihla skutočnosť, že kolekcia 

zvierat bola veľ-
mi dobre pripra-
vená. Zásluhu na 
príprave má pre-
dovšetkým  skú-
sený pracovník  
Frant išek Ďu-
rovič, ktorý  vie 
presne ako pri-
pravovať zvie-
ratá na  výstavu 
a ako ich naučiť 
pekne chodiť. 
Robí to napokon  
už sedemnásť 
rokov, teda od 
prvej účasti Ko-
zároviec na vý-

stavisku v Nitre. Výsledok jeho prá-
ce nezostal ani tento rok  bez po-
všimnutia poroty, ktorá mu vzhľadom 
na profesionálne predvedenie zvie-
rat udelila titul Najlepší predvádza-
teľ hospodárskych zvierat na Agro-
komplexe 2016.

Poľnohospodárske družstvo Ko-
zárovce popri spomínaných ocene-
niach získalo aj to najcennejšie, čo 
mohlo v Nitre získať. Z rúk minister-
ky pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka  SR Gabriely Matečnej  pre-

vzal predseda PD Kozárovce Ing. 
Peter Repiský cenu Zlatý kosák za 
celú kolekciu desiatich vystavova-
ných  kusov hovädzieho dobytka . 
Je to v histórii účastí Kozárovčanov 
na výstave v Nitre už v poradí tretie 
vysoké ocenenie. Od posledného 
ubehlo už päť rokov. 

Pár týždňov po Agrokomplexe sme 
sa obrátili na predsedu PD Kozárov-
ce  s otázkou ako prežívali okami-
hy slávy. “Samozrejme, že ocenenie 

nás potešilo.  Patrí pre-
dovšetkým pracovníkom 
úseku živočíšnej výroby, 
ktorí dennodenne, 365 
dní v roku poskytujú zvie-
ratám takú starostlivosť 
a pozornosť, že dokáže-
me konkurovať najlepším 
chovateľom v SR.  Reál-
ny život v našom podniku 
je už o niečom inom. Sú-
časná situácia chovate-
ľov dojníc je veľmi zložitá. 
V dôsledku nízkych odby-
tových cien mlieka mno-
hí pristupujú k znižovaniu 

stavov dojníc, no vo väčšine prípadov 
až k úplnej likvidácii celých chovov. 
Reálne hrozí, že tak ako u niektorých 
iných komodít,  aj v kravskom mlie-
ku stratí Slovensko svoju sebestač-
nosť. Preto chcem aj touto cestou 
vyzvať našich spotrebiteľov, aby pri 
nákupoch uprednostňovali domáce 
výrobky a aj takouto formou podpo-
rovali zamestnanosť v našich regi-
ónoch a dávali nám perspektívu do 
budúcnosti, “povedal pre naše novi-
ny Ing. Peter Repiský.

Je to naozaj tak, doznel potlesk, 
ale pred vedením družstva a jeho 
zamestnancami  stojí neľahká reali-
ta slovenského poľnohospodárstva. 
A tak po sladkom koláči treba za-
hryznúť do tvrdšieho chleba. Verme 
však, že sa aj v tomto smere vyčasí 
a najmä neprídeme o úžasný mlie-
komat, ktorý máme  v centre našej 
obce nonstop k dispozícii.                                                              

Monika Nemčeková
Foto: M.Dukes                 

Na pozvan ie  Oros lán-
skej slovenskej samosprávy 
sme opäť po roku zavítali do 
Oroszlány, kde sa v dňoch 13. 
– 14. augusta 2016 konal 22. 
Oroslánsky dedinský deň. Po-
zvanie prijali členovia folklór-
nych súborov Konopa, Mati-
čiar a Lipka, starosta Jozef Ma-
jer a poslanci OZ Marián Ma-
jer, Zuzana Poláčiková a Iva-
na Švoliková.  Betka Szabová, 
predsedníčka oroslánskej slo-
venskej samosprávy, nás už 
tradične privítala v Slovenskom 
pamiatkovom dome, kde bolo 
cítiť vôňu všakovakých dobrôt 
a priam rodinná atmosféra dý-
chala z každého stretnutia so 
známymi ľuďmi. V popoludňaj-
ších hodinách sa konal sprie-
vod vystupujúcich skupín od 
Pamiatkového domu k pamät-
níku, kde sme položili spomien-
kové vence. Nasledoval boha-

tý kultúrny program pozostáva-
júci z domácich súborov, ale 
i hosťujúcich, medzi ktorými 
vystúpili i naše folklórne sku-
piny Lipka, Konopa a Matičiar. 
Ženy z Lipky i „pijanská omša“ 
v podaní našich folkloristov zo-
žali veľký úspech a boli ocene-
ní neutíchajúcim potleskom. 
V podvečer vystúpila oroslán-
ska baletná skupina Silhouet-
te, ktorá prijala naše pozvanie 
na budúcoročný jarmok. Večer-
nú atmosféru v Slovenskom 
pamiatkovom dome spríjem-
nilo DUO zo Šale, ale i chlapi 
z Matičiara, s ktorými si zaspie-
vali všetci prítomní. V radost-
nej atmosfére sme sa rozlúčili, 
ale len na krátky čas, nakoľko 
15.októbra 2016 sa budú konať 
oslavy 315.výročia príchodu 
Slovákov do Oroszlány.

 I. Š.
Foto: P. Fazekaš

Zlatý kosák pre PD Kozárovce

Sviatočný deň v Oroszlány

Najvyššie ocenenie Agrokomplexu 2016 Zlatý kosák z rúk ministerky pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka  SR Gabriely Matečnej  prevzal predse-
da PD Kozárovce Ing. Peter Repiský. 

Podpredseda PD Kozárovce Milan Szabo prevzal z rúk 
ministerky ocenenia  vo všetkých kategóriách.

Krásavica Zuzka získala najviac ocenení.
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Začal sa nový školský rok

Pred rokom sme informovali o veľ-
kom úspechu Viktórie Švolikovej, 
ktorá získala titul Majsterky Európy 
v tanečnom sólovom vystúpení v Ma-
ďarsku. I tento rok, 30.júna 2016, keď 
si žiaci ZŠ prišli pre svoje vysvedče-
nia a tešili sa na posledný deň v ško-
le, desaťročná Viktória bojovala o titul 

Majsterky Európy vo výrazových tan-
coch tentokrát na Slovensku v Levi-
ciach. So sólovým vystúpením Myšič-
ka v silnej konkurencii maďarských 
a rumunských súťažiacich si vybojo-
vala zlatá umiestnenie. O dva dni ne-
skôr súťažila v detskej formácii Letuš-
ky, ktorá získala opäť 1.miesto aj špe-

ciálnu cenu poroty. Viktória 
tancuje v tanečnom súbore 
BM Generation v Leviciach 
a celková bilancia tanečné-
ho súboru na tohtoročných 
Majstrovstvách Európy je 3 
zlaté umiestnenia, 4 strie-
borné a 1 bronzové. 

Tanečný súbor vedie tré-
nerka Barbora Marčeková, 
má vyše 60 členov, z to-
ho z Kozároviec je oko-
lo 12 dievčat. Nábor no-
vých členov do súboru bu-
de 5. – 9.septembra 2016 
v priestoroch Step up v Pe-
reci na 2.poschodí. Trénerke  
patrí veľká vďaka za skvelé 
tanečné nápady a za jej tr-
pezlivosť. Viktórii i všetkým 
úspešným členom súboru sr-
dečne gratulujeme a tešíme 
sa na novú sezónu a nových 
kamarátov.

       I.Š

Obhájila majstrovský titul

Krátko po Majstrovstvách sveta 
WUKF, ktoré sa konali v dňoch 15.-
19. júna v Dubline, prišla do našej 
obce radostná správa od  predsedu 
Športového klubu  karate  Nová Ba-
ňa Jána Šályho. V liste adresova-
nom starostovi obce oznamoval, že 
na tejto významnej súťaži v  konku-
rencii 2285 športovcov a 72 fede-
rácií obsadila Sloven-
ská republika celkovo 
5. miesto. K tomuto 
úspechu veľkou mie-
rou prispeli pretekári 
ŠK karate Nová Baňa 
a medzi nimi aj náš Mi-
chal Kabát, ktorý  zís-
kal v kata tíme, spo-
lu s Filipom Blehom 
a Tomášom Švirikom  
tretie miesto a v kata 
individuále spomedzi 
45 štartujúcich krás- 
ne deviate miesto.

„Nesmierne si váži-
me Vašu podporu Miš-
ka, je veľmi talentova-
ný. Sme presvedčení, 
že toto je len začiatok 
jeho ešte úspešnejšej 
športovej kariéry. Ver-
te, že svojimi výsled-
kami, húževnatosťou 
šíri veľmi dobré me-
no vašej obce a ško-
ly,“ napísal vo svojom 
liste predseda športo-
vého klubu.

Miško si zo spomí-

 Naša zástava v Dubline
nanej súťaže priniesol mnoho zážit-
kov a navyše jednu super fotogra-
fiu. Na stupni víťazov rozvinul  zá-
stavu Kozároviec. Tomu sa povie re-
prezentácia! 

Blahoželáme a veríme, že o je-
ho podobných úspechoch ešte bu-
deme počuť.          

M.N.

V školskom roku 2016/2017 má 
základná škola 12 tried  z toho dve 
špeciálne triedy a dve oddelenia 
Školského klubu detí. Na I. stupni  
(1. – 4. roč.) je 104 detí a na II. stup-
ni (5. – 9. roč.)  89 detí. Spolu  to je 
193 žiakov. V porovnaní s predchá-
dzajúcim školským rokom sa tento 
počet zvýšil o 15 žiakov.

V tomto školskom roku ešte plá-
nujeme dovybaviť zrekonštruovanú 
interaktívnu triedu, zakúpiť školské 
stoličky  a lavice do tried, obnoviť 
jazierko v átriu cez projekt Strom ži-
vota, zriadiť náučný chodník v areáli 

školy a vysadiť okrasné kríky. 
Škola je zapojená do projektov 

Modernizácia vzdelávania, Info-
vek, Podpora zamestnávania ÚoZ  
prostredníctvom vybraných aktív-
nych opatrení na  trhu práce 01/
2015 – 10/2018 (realizovaný z Eu-
rópskeho sociálneho fondu), Strom 
života - Dizajn verejného miesta. 
Na veľmi dobrej úrovni je škola za-
bezpečená po materiálnej strán-
ke na všetkých úsekoch výchovy a 
vzdelávania.

Mgr. Richard Demian, riaditeľ 
ZŠ s MŠ Kozárovce
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Navštívili sme hrad Hrušov, pre-
šli jeho cestičkami, objavovali a sní-
vali o živote za hradnými bránami. 
Na lúkach pod hradom sa deti vy-
šantili pri zaujímavých hrách. Strávili 
sme tam príjemné dopoludnie. Ces-
tičkou lesom sme sa vrátili k autobu-
su,  ktorý nás odviezol do prekrás-
neho areálu Topoľčianskeho zámku. 
Po príjemnej prechádzke sme si da-
li zmrzlinu a autobusom sa šťastne 
vrátili domov.

Ďalší deň sme sa ráno presunuli 

do areálu časti Brôdok, kde bol pre 
nás pripravený výcvik psov. Psíkovia 
so svojimi cvičiteľmi z Breznice už na 
nás netrpezlivo čakali. Ukázali nám, 
čo všetko psíkovia vedia a dokážu, 
ak sa im niekto odborne venuje. Bol 
to pre nás veľmi zaujímavý čas, veľa 
nového sme videli a naučili sa. Popo-
ludní nás navštívil hrnčiar, pán Fiala 
z Brehov, spolu so svojou manžel-
kou. Ukázal nám a učil nás s veľkou 
láskou, ako na hrnčiarskom kruhu je 
možné z hliny urobiť rôzne prekrás-
ne výrobky. Sami sme si mohli chytiť 
do rúk hlinu a vytvoriť tanierik, miš-
tičku, vázičku, svietnik, alebo džbá-
nik. V ten deň deti s radosťou bežali 
domov so svojím výtvorom, aby po-

tešili rodičov. Pani Fialová učila deti 
prepletaním  viacerých bavlniek vy-
tvoriť čarovné, rôznofarebné náram-
ky. Dievčatká boli veľmi šikovné a po 
chvíli ich ruky boli ozdobené krásny-
mi náramkami. 

Na ďalší deň nás navštívili požiar-
nici. Deti si popozerali, ako vyzerá a 
z čoho všetkého sa skladá požiarne 
auto. Vyskúšali držať požiarnu hadicu 
za chodu, čo je poriadne namáhavé 
a na záver, keďže bol krásny slneč-
ný deň a deti boli v plavkách, ujovia 

požiarnici deti osprchovali. Bol to ve-
selý a zábavný čas.

Posledný deň nášho kempu nás 
navštívil lukostrelec, ujo Gabo z Le-
víc. Deti, keďže ešte väčšina z nich 
nedržala luk vo svojich rukách, sa 
veľmi tešili, že môžu vyskúšať ten-
to čarovný, rozprávkový nástroj. Po-
stoj a príprava pred vypustením šípu 
z luku bola trošku náročná, ujo Ga-
bo so svojím synom s veľkou láskou 
a trpezlivosťou vysvetľovali a pomá-
hali deťom. Všetci tí, ktorí to objavi-
li, s radosťou strieľali z luku celé po-
poludnie. 

Počas celého kempu sme mali 
vodný futbalový bazén. Vďaka krás-

nym slnečným dňom sa deti denne v 
ňom vyšantili a zahrali si vodný futbal. 
Na šikovných rukách si deti vytvárali 
krásne ozdobky z korálikov zažehľo-
vaním a venčeky z umelých kvietkov, 
ktoré žiarili na ich vlasoch. Odchá-
dzali domov ako malé víly. 

Každý deň nám mamičky a staré 
mamy prinášali výborné  koláčiky a 
pagáčiky. Teta z tržnice nám posla-
la sladké melóny. Všetko nám veľ-
mi chutilo. Ďakujeme  im aj tetám 
kuchárkam, ktoré nám zabezpečili 
veľmi dôležitú časť dňa. Posilnení 
chutným obedom, sme mohli ďalej 
pokračovať v našich zaujímavých 
činnostiach. 

Naše letné kempy robíme už nie-
koľko rokov a posledné roky pri našej 
práci s deťmi nám veľmi pomáhajú 
naši mladí tréneri. Bez ich pomoci, by 
nebolo možné prijať do kempu také 
množstvo detí, aké nám každoroč-
ne prichádza. Vyrastajú z nich skve-
lí mladí ľudia, ktorí sa dokážu s lás-
kou a trpezlivosťou starať o svojich 
mladších kamarátov. Byť kreatívni a 
zodpovedne pristupovať k potreb-
ným požiadavkám. Sme veľmi radi, 
že ich v Kozárovciach máme. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek 
spôsobom pomohli pri našich letných 
kempoch 2016.

Naše Trojgeneračné centrum pri-
pravilo počas letných prázdnin pre 
deti niekoľko ďalších zaujímavých 

Čím žilo trojgeneračné centrum v lete
Prvý prázdninový týždeň, keď sa školské brány zatvorili, sme pre de-

ti, ako po minulé roky, v spolupráci s OÚ a ZŠ, pripravili denný prázd-
ninový kemp. Každé ráno sme sa všetci spolu stretávali v telocvični. 
Deti a naši mladí tréneri, ktorí nám pomáhali. Začínali sme spevom a 
pokračovali s hrami a rôznym zaujímavým programom. 
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dní. Bicyklové výlety v okolí našej de-
dinky Kozárovce sa tešia veľkej ob-
ľube u detí počas celého roka. Spo-
znávame dedinky a zaujímavé mies-
ta v nich, prekrásnu prírodu, kvietky 
popri ceste, stromy a pohoria okolo 
nás. Robili sme ich niekoľko aj po-
čas prázdnin. Príjemné chvíle sme 
prežili na bicyklovom výlete pri Hro-
ne na Psiaroch, kde nás pozval pán 
farár Kapustniak z Hronského Beňa-
dika na opekačku. Deti sa hrali spolu 
s deťmi zo Psiar a Hronského Beňa-
dika a prežili sme spolu krásny čas. 
Na ďalšom bicyklovom výlete sme 
sa zastavili v Starom Tekove v Ba-

žantnici. Potešili sme sa pohľadom 
na rôzne druhy bažantov, na kloka-
nov a prekrásne pávy. Deti si zaská-
kali  na trampolíne, niektorí vyskúšali 
saltá a sami boli prekvapení, ako sa 
im to krásne podarilo. 

Ďalší bicyklový výlet sme strávili 
v Hronskom  Beňadiku. Boli sme na 
slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval 

pán farár Jozef Nagy pri príležitosti 
50. výročia svojho vysvätenia za kňa-
za. Pán farár často slávil sv. omše aj 
u nás v Kozárovciach, mal rád deti a 
naše deti mu s radosťou dali kytičku 
kvetov a popriali do ďalšieho života 
veľa krásnych a požehnaných dní. 
Ďalší náš čas sme strávili v detskom 
areály pri Pekárni, kde sme si pochu-
tili na výborných koláčikoch. Tiež sme 
sa zúčastnili na sv. omši vo Vieske 
nad Žitavou, kde naše deti odovzda-
li kvietky pánovi dekanovi Dušanovi 
Bertovi pri príležitosti 20. výročia je-
ho vysvätenia za kňaza. 

Navštívili sme aj našich starkých 

z Kozároviec a nielen z Kozároviec, 
v domove Nádej v Zlatých Morav-
ciach. Deti im zaspievali a zahrali na 
gitare veselé piesne. A potom sa me-
dzi nich rozpŕchli a starkí a starké im 
rozprávali príbehy zo svojho života 
a odpovedali na ich zvedavé detské 
otázky. Na rozlúčku im deti dali me-
dovníkové srdiečka. Starkí sa s na-

mi lúčili s milým úsmevom a niektorí 
so slzami v očiach. Sľúbili sme im, 
že naše stretnutie nebolo posledné. 
Bol to pre nás všetkých veľmi po-
žehnaný čas.

Posledný júlový týždeň sme sa i 
my zúčastnili Svetových dní mládeže 
v Krakove. Sú to pre nás nezabudnu-
teľné chvíle. Ale o tom píšeme spolu 
s deťmi v ďalších článkoch.

Boli sme pozvaní Saleziánskou  or-
ganizáciou  Domka na animátorské 
stretnutie detí do Kľačna pri Prievi-
dzi. Štyri deti z Kozároviec sa ho zú-
častnili a prežili s ďalšími deťmi zo 
Slovenska zaujímavý čas. Píše o tom 
Livka Hlavová vo svojom článku:

Môj prvý animátorský kurz
 V  pondelok ráno sme všetci boli 

plní očakávania, ako kurz bude pre-
biehať. Po asi tak dvojhodinovej ces-
te sme prišli do obce Kľačno, kde sa 
to malo všetko odohrávať. Najskôr 
sme sa ubytovali a potom sme mali 
obed. Hrali sme sa hry na zoznamo-
vanie a nočnú hru ,,yeti“. Preberali 
sme počas tých pár dní rôzne témy 

ako: osobnostná a kresťanská zre-
losť, ako pracovať s jednotlivcom a 
so skupinou... Pomáhali sme rodi-
nám umývať okná a v kostole sme 
znášali škridlu. Každý deň sme mali 
svätú omšu, ranné a večerné mod-
litby. Stredou nás sprevádzala sale- 
ziánska tematika: dom, ihrisko, kostol 
a škola. Niektorí z nás prvýkrát sta-
vali stan, či zlaňovali. V stredu sme 
tiež mali ,,záverečné skúšky“, ope-
kačku a mohli sme spať v stane, v 
telocvični alebo na svojich izbách. 
Na poslednej svätej omši vo štvr-
tok sme skladali sľuby a dostali sme 
certifikáty. Celý kurz rýchlo ubehol a 
bolo nám tam skvele :-) Mal iba jed-
nu chybičku bol krátky  :-( Sme radi 
že sme sa mohli naučiť mnohé veci, 
ktoré budeme môcť využiť, keď sa 
staneme animátormi. Ďakujeme aj 
všetkým animátorom, ktorí nám ve-
novali veľa času. Držte nám palce, 
nech sa nám darí  :-) 

Dvojstranu pripravila:
Jana Poláčiková
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Po krásnych letných prázdninách plných poho-
dy, slnka a nových zážitkov sa opäť pre všetky de-
ti otvorili brány škôl a ani v našej materskej škole 
tomu nemohlo byť inak. Nový školský rok 2016/
2017 sa u nás začal 5. septembra 2016. Na deti 
už netrpezlivo čakali pani učiteľky i pán učiteľ, kto-
rí sa tešili na všetky deti rovnako, i na krik a plač 
nových škôlkárov, ktoé sprevádzajú začiatok no-
vého školského roka asi v každej materskej škole. 
Je to úplne prirodzené, pretože deti prichádzajú 
do nového prostredia, kde musia byť bez rodičov 
a v kolektíve nových ľudí, no nepotrvá dlho a ich 

uplakané očká sa zmenia na šťastné 
iskričky a úsmievavé tváričky.

 Tento rok našu materskú školu na-
vštevuje 54 detí, ktoré sú rozdele-
né do troch tried, o ktorých čistotu sa 
postarala naša teta Anička a o milé 
a útulné prostredie s krásnou výzdo-
bou sa postarali pani učiteľky i pán 
učiteľ. Aj tento rok sa všetci budeme 
snažiť o to, aby boli vaše deti v našej 
materskej škole spokojné. Už sme veľ-
mi zvedaví, čo nám tento nový škol-
ský rok prinesie, pretože ten minulý, 
bol bohatý na množstvo aktivít a zá-
žitkov. Pár z nich by sme vám radi 
v krátkosti v tomto novom čísle Kozárovských 
novín predstavili.

Minulý školský rok sme sa zúčastnili verejnej 
zbierky DEŇ NARCISOV. Už od rána sme pripí-
nali symbol tejto zbierky – narcis našim rodičom, 
zamestnancom a keďže bolo vonku krásne po-
časie rozdávali sme narcisy aj v našej dedine. 
Deti boli odvážne a nebáli sa prihovoriť ľuďom. 
Všetci oslovení ľudia s nami s úsmevom komuni-
kovali a prispeli nám štedrým darom, čo sa odzr-
kadlilo aj na výslednej sume zbierky. Dobrovoľní-
ci zo ZŠ s MŠ Kozárovce spolu vyzbierali a odo-
slali 400 €. 

Každý rok si pripomíname DEŇ ZEME, a preto 
ani minulý školský rok sme naň nemohli zabudnúť. 
Spoločne sme si skrášľovali chodníky pred našou 
materskou školou krásnymi kresbami. Porozprá-
vali sme sa o tom, ako si treba našu Zem chrániť 
,a neužitočný odpadový materiál sme použili na 
vytvorenie zaujímavých výtvarných diel. Rozhodli 
sme sa, že na Deň Zeme nebudeme len kreatív-
ni, ale urobíme pre našu planétu čosi viac. Spolu 
sme zasadili stromček pri vchod do MŠ, z ktoré-
ho sa môžeme tešiť ešte mnoho rokov.

Posledný aprílový deň je u nás zvykom STAVA-
NIE MÁJA. Spoločne sme sa sprievodom vybrali 
k našej tete Aničke, ktorá pripravila nádherný máj. 
S krásnym spevom sme ho priniesli do našej škôl-
ky a dievčatám neostávalo nič iné ako ho vyzdobiť 
farebnými stužkami. Chlapci im pri tom veselo vy-
spevovali, a keď bol máj už vyzdobený, spoločný-
mi silami sme ho postavili na školskom dvore, kde 
nám robil radosť až do konca mesiaca. 

Týmto všetkým sme sa preniesli do ďalšieho 
mesiaca, v ktorom sme slávili ďalší dôležitý svia-
tok, akým je DEŇ MATIEK.  Každý deň sa z našich 
tried materskej školy ozývala hudba, spev a reci-
tovanie. To sa naši škôlkári s pani učiteľkami a pá-
nom učiteľom poctivo pripravovali na vystúpenie. 
Deti s veľkou snahou vyrobili pre svoje mamičky 
krásne darčeky a ako profesionáli bez veľkej tré-
my predviedli vynikajúce vystúpenie v Dome kul-
túry. S poriadnym nasadením túto oslavu odštar-
tovali predškoláci, ktorí predviedli na javisku veľ-
kú party. Naši najmenší ukázali, akí sú šikovní 

v telocviku a rozhýbali 
celý kultúrny dom. De-
ti z druhej triedy ukon-
čili vystúpenie mater-
skej školy vo veľkom 
štýle. S pesničkami 
z muzikálu Pomáda 
predviedli výkon, za 
ktorý by sa nehanbili 
ani John a Olivia. 

DEŇ MLIEKA sme 
slávili 17. mája. Každý 
už vie, že mlieko pro-
spieva nášmu zdraviu 

a, samozrejme i našim kostiam a ve-
dia to už aj naše deti, ktoré sú zve-
davé, odkiaľ toto mlieko získavame. 
Keďže u nás v Kozárovciach máme 
ako jedni z mála poľnohospodárske 
družstvo, kde chovajú dojnice boli 
sme sa tam so všetkými deťmi po-
zrieť. Táto návšteva sa nám veľmi 
páčila, pretože sme sa dozvede-
li ako sa doja a chovajú kravičky. 
Týmto chceme poďakovali aj páno-
vi Ing. Milanovi Szabovi za exkur-
ziu po kravíne a ostatným zamest-
nancom, ktorí pre nás pripravili veľ-
ké pohostenie v podobe mliečnych 
výrobkov.  

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre 
všetky deti, ktoré materskú školu eš-
te nenavštevujú, sme pripravili 25. 
mája. Pripravili sme pre nich tvorivé dielne a ukáž-
ku z výchovno-vzdelávacieho procesu. Otvorené 
boli pre ne všetky dvere, aby mohli spoznať všetky 
priestory materskej školy i zamestnancov. 

Ďalej sme v tomto mesiaci pre naše deti na škol-
skom ihrisku vytvorili i malé DOPRAVNÉ IHRIS-
KO s dopravnými značkami, priechodmi pre chod-
cov, parkoviskom a veľkou križovatkou. Všetky de-
ti si jednotlivo po triedach vyskúšali svoje znalosti 
o dopravných značkách, svoje vedomosti o cest-
nej premávke ako takej, o povinnostiach chodcov 
a spolujazdcov. 

Deti materských škôl levického okresu predvá-
dzali svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti pri 

ošetrovaní drobných poranení, popálenín, odre-
nín a uštipnutí včelou na prehliadke pod názvom 
MALÍ ZDRAVOTNÍCI. Nesmeli chýbať ani naše 
deti, ktoré sa zúčastnili prehliadky v obvode Tlma-
če v materskej škole Lúčik na Lipníku. Našu ma-
terskú školu reprezentovali tri deti, a to: Matiasko 
Tomo a súrodenci Martinko a Lucka Vreštiakovci, 
z ktorých v tomto novom školskom roku sú už veľ-
kí prváci. Na prehliadke deti ošetrovali simulované 
poranenia figurantov. V hre na cukrárov sa kama-
rát „popálil“ horúcim čajom, pri cvičení si „odrel“ 
lakeť, koleno, v kvetinárstve ho uštipla včela. Deti 
triedili krvné skupiny i zložky krvi, vyhľadávali rov-
naké symboly týkajúce sa zdravia, precvičovali si 
jemnú motoriku na doplnkových stanovištiach. Ma-
li tiež možnosť pozorovať darcov krvi pri odbere 
a samozrejme aj nášho pána učiteľa Martina Le-
narda, ktorý sa tiež zúčastnil darovania. Všetky 
deti intenzívne vnímali a prežívali pocity pri sle-
dovaní svojich blízkych, ale i neznámych darcov 
pri odberoch, čím si formovali svoje postoje po-
trebné pre ďalší osobnostný rozvoj každého ma-
lého zdravotníka. 

 Ani minulý školský rok sme nemohli zabudnúť 
na sviatok, ktorý je venovaný iba našim deťom - 
MDD. Nevenovali sme tomuto sviatku iba 1. jún, 
ale celý týždeň, ktorý sme si nazvali ako Farebný 
týždeň. Každý jeden deň sa niesol v určitej farbe 
s prekvapením pre deti. Pondelok to bol oranžový 
deň a pyžamová party, utorok sa niesol vo farbe 
červenej a vďaka Daniele Trnkusovej a jej žiač-

kam sme si mohli užiť maľovanie na tvár. 
Streda bola MDD a niesla sa vo farbe žl-
tej. V tento deň sme sa všetci premenili 
na indiánov a hľadali sme poklad ukrytý 
v areáli materskej školy. Deti riešili rôz-
ne logické úlohy, prekážkové dráhy, až 
sa nakoniec dopracovali k pokladu, ktorý 
im vyčaril úsmev na tváričkách. Nesmeli 
sme zabudnúť ani na tortu od pani Zla-
tice Kunovej, na ktorej si deti veľmi po-
chutili. Štvrtok sa niesol vo farbe mod-
rej a v tento deň k nám priletela víla Ella, 
ktorá si s našimi deťmi zaspievala, za-
tancovala i zahrala sa s nimi. Piatok už 
bol deň zelený. Deti i pani učiteľky, s pá-
nom učiteľom prišli do škôlky prezleče-

ní v rôznych maskách. Mali sme tu krásne prin-
cezné, víly, indiánov, baletky a množstvo ďalších 
masiek. Deti sa celý deň zabávali, tancovali a do-
priali sme im aj veľa zdravého a šťavnatého ovo-
cia, ktoré nieslo farby nášho celého týždňa. Deti 
mali každý deň radosť v očiach, úsmev na perách 
a nás pedagogických zamestnancov to tešilo o to 
viac, veď sme tu z lásky všetci pre ne. 

Na záver školského roka sme sa rozlúčili s na-
šimi predškolákmi, ktorí tento nový školský rok 
otvárali brány základnej školy ako veľkí prváčiko-
via. Želáme im na ich školskej ceste veľa úspe-
chov a radostí.                                

  Kolektív MŠ Kozárovce

Holá, holá, škôlka na nás už netrpezlivo volá!

1. trieda - MYŠKY, triedni pedagógovia: Martin Lenard, Mgr. Monika Maje-
rová

2. trieda - ŽABKY, triedni pedagógovia: Bc. Lucia Kunová, Elena Polá-
čiková

3. trieda - SLNIEČKA, triedni pedagógovia: Mgr. Eva Báťová, 
Bc. Monika Žemberyová



 


 


• Ako dlho trvala príprava na me-
dzinárodnú olympiádu a v čom naj-
mä spočívala? 

Po celoštátnom kole Geografickej
olympiády boli vybraní 6 najúspeš-
nejší súťažiaci. Nasledovali 2 sústre-
denia, po prvom sa rozhodlo, ktorí 4 
budú reprezentovať Slovensko na 
iGeo. Na sústredeniach sme načer-
pali množstvo informácií o súťaži, 
trénovali sme mapovanie a počúva-
li prednášky z rôznych oblastí geo-
grafie. Potom ostala príprava len na
nás. Venovali sme sa aj vytvoreniu 
postera o udržateľnom meste (vybrali 
sme si Trnavu) a kultúrnemu progra-
mu. Na tejto olympiáde nie je nutné 

učiť sa veľké množstvo faktov, ide 
hlavne o zručnosť, všeobecný pre-
hľad, rozhodnosť a kreativitu. 

• Koľko účastníkov mala sloven-
ská výprava? 

Štyria účastníci - to je predpísaný 
počet ľudí v tíme. Okrem mňa tam 
boli Filip Gürtler (Pezinok), Martin 
Šinka (Bohdanovce nad Trnavou), 
Adam Zalibera (Námestovo). 

• Aké typy úloh a testov ste rie-
šili počas súťaže?

Súťaž sa skladá z 3 častí. Písom-
ný test obsahuje 6 tém z fyzickej aj 
humánnej geografie. Otázky sa za-
oberajú rôznymi problémami, našou 
úlohou bolo analyzovať mapy, gra-
fy, obrázky, hľadať riešenia, príčiny 
a súvislosti. Počas práce v teréne 
sme museli skúmať vybrané mies-
ta na vlastné oči, zbierať údaje, vší-

mať si rôzne prvky a hľadať spoji-
tosť medzi nimi. Tento rok práve po-
čas práce v teréne nesmierne lialo, 
mali sme premočené nielen papiere, 
ale aj všetko oblečenie. V multimedi-
álnom teste na nás čakali mapy, fo-
tografie, obrázky a videá. Na otáz-
ky k nim sme vybrali odpovede zo 4 
možností.  Celá súťaž sa, samozrej-
me, odohrávala v angličtine. 

• Aké boli vaše pocity počas sú-
ťaže? 

Väčšina účastníkov súťaže berie 
testy ako nutné zlo, spoznávanie no-
vých ľudí a krajiny je asi to najcennej-
šie, čo si môžu z olympiády odniesť. 
Súťaž sa nesie vo veľmi priateľskom 

duchu, ľudia sa rozprávajú, zabávajú. 
Nie každý deň máte možnosť stret-
núť niekoho z Bolívie, Pakistanu, Es-
tónska či Nového Zélandu. Nakoniec 
sme všetci zistili, že na olympiáde sa 
stretli nielen najlepší mladí geografi,
ale aj naozaj skvelí ľudia.

• Čo sa vám premietalo v mysli 
počas udeľovania medaily? 

Nečakal som, že práve ja môžem 
získať prvú medailu pre Slovensko 
po dvoch rokoch bez medaily. Bol 
som veľmi šťastný a prekvapený, je 
to spomienka na celý život.

•  Čo pre vás táto skúsenosť 
znamená?

Navštívil som krajinu, ktorá je pre 
mnohých nedosiahnuteľná, zúčastnil 
som sa na celosvetovej súťaži, stre-
tol som množstvo zaujímavých ľu-
dí, získal som nezabudnuteľné spo-

mienky a zážitky. Myslím, že mi to 
ukázalo nové možnosti a prinieslo 
veľa skúseností. 

• Ako na váš úspech reagujú ľu-
dia vo vašom okolí? Samozrejme, 
všetci priatelia a rodina boli nadše-
ní, blahoželali mi. Rodina ma privítala 
veľmi milo, reakcie zo školy som za-

tiaľ videl iba na interne-
te. Len nedávno som sa 
vrátil na Slovensko, pre-
to som sa ešte s mnohý-
mi ľuďmi nestihol stret-
núť. Chcel by som sr-
dečne poďakovať mojej 
rodine, ktorej vďačím za 
podporu, pani Mgr. Kláre 
Korpovej, ktorá ma pri-
pravovala, Gymnáziu 
A. Vrábla a našim tímo-
vým vodcom z Univerzi-
ty Komenského, ako aj 
iným súťažiacim a pria-
teľom. 

• Stihli ste vôbec 
popri všetkých povin-
nostiach vnímať ta-
mojšiu krajinu očami 
turistu, zanieteného 
spoznávaním sveta?

Súčasťou každého 
ročníka je aj spoznáva-

PRINIESOL Z ČÍNY BRONZ 
V júni sme vás na stránkach  našich novín informovali o Michalovi 

Vitkovičovi (18), študentovi na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach, 
ktorému sa vďaka jeho vytrvalosti, snaživosti a zanieteniu podarilo zís-
kať „miestenku“ do Pekingu. Ten bol v dňoch 16. - 22. augusta dejis-
kom Medzinárodnej geografickej olympiády.  To, že si miesto v našej 
reprezentácii nepochybne zaslúžil, dokazuje aj jeho tamojší veľkolepý 
úspech – bronzová medaila. Nestáva sa každodenne, že si gymnazis-
ta, študent 4. ročníka, môže povedať: „Prišiel som, videl som, zvíťa-
zil som.“ A tak sme sa Michala opýtali na jeho zážitky, dojmy a pocity, 
ktoré si okrem medaily priniesol z Číny.

nie hostiteľskej krajiny. Mali sme or-
ganizované výlety na miesta ako Za-
kázané mesto, Letný palác či Čínsky 
múr. Okrem toho sme ako tím nav-
štívili aj olympijský areál v Pekingu, 
Chrám Nebies a prešli sme si rôzne 
časti mesta. Videli sme, ako žijú bež-
ní ľudia, vysoké bytovky, hustú dopra-

vu, čínske jedlo... Obrovské moder-
né budovy, aj najmenšie chudobné 
domčeky. Mesto pôsobí často veľmi 
chaoticky, no ponúka mnoho zaují-
mavého, ak si všímate detaily. Napr. 
v jednej štvrti sme nečakane natrafili
na odpadkový kôš oblepený sloven-
skou vlajkou. Ďalšia zaujímavosť je, 
že pre miestnych ľudí sme boli do-
slova atrakciou. Veľa ľudí ma požia-
dalo, aby si so mnou mohli spraviť 
fotku. Bolo to milé, Čína je obrovská 
krajina, preto tam nenatrafíte na cu-
dzincov hocikde. 

• Ste v maturitnom ročníku - pre-
mietne sa tento úspech aj do va-
šich plánov do budúcnosti? 

V akom rozsahu to zatiaľ neviem, 
ale určite ma to veľmi inšpirovalo 
v rôznych oblastiach.

Pripravila 
Anna Medzihradská

Foto: archív M. Vitkoviča



  


 


Jednotou,  zaznel spontánny potlesk 
všetkých účastníkov s vyslovením 
želania, že o tri roky chcú isť zno-
va na toto stretnutie, ale tentoraz až 
do Panamy.

Klub KDH vidí toto želanie ako re-
álne a bude nápomocný pri organi-
zovaní tejto misie našich mladých 
na budúce Svetové dni mládeže, 
ktoré sa budú konať v roku 2019 v 
Paname.

     Za klub KDH Kozárovce 
Michal Benčat 

A tu sú už tie spomínané 
dojmy jednotlivých 

účastníkov
• Janka Polačeková 
Svetové dni mládeže ( SDM) v Kra-

kove, dni patriace k najšťastnejším 
v mojom živote. Keď v roku 2014 
pápež František v Brazílii, v Rio de 
Janeiro, vyhlásil, že budúce SDM 
sa budú konať v Krakove, v mojom 

srdci začal horieť plamienok náde-
je, že i my s našimi mladými sa ich 
zúčastníme. SDM sú miestom, kde 
sa stretáva mládež z celého sveta, 
mladí ľudia, ktorí precestujú pol ze-
megule, aby spoločne mohli zdieľať 
svoju vieru, tešiť sa zo vzájomnej prí-
tomnosti a prežiť požehnaný čas so 
svätým otcom. On má pre nich vždy 
povzbudivé slová, plné lásky a ná-
deje, múdre životné rady a riešenia 
súčasných problémov, ktorými prá-
ve prechádzajú.

Denne sme sa stretávali v prekrás-
nom parku s jazierkom, v mestečku 
Skawina, 15 km vzdialenom od Kra-
kova. Štyritisíc mladých ľudí zo Slo-
venska, spolu so svojimi kňazmi, sa-
dali ráno do trávi, plní očakávania a 
nových priateľstiev. Sedeli sme jeden 
vedľa druhého, počúvali povzbudivé 
katechézy našich otcov biskupov, 
svedectvá mladých ľudí a program, 
ktorý zrežíroval Paľo Danko z televí-
zie Lux. Naše stretnutia sme otvárali 
chválami známych gospelových sku-
pín – Rieka života, Lamačské chvá-

Keď sme sa ako Klub KDH Kozá-
rovce rozhodli zorganizovať zájazd 
pre mladých našej obce na Svetové 
dni mládeže do Krakowa, tak to bo-
lo preto, že sme chceli našej mlá-
deži umožniť zažiť tú neopísateľnú 
atmosféru, ktorá môže byť iba tam, 
kde sa v mene Jedného Boha zíde 
dva a pol milióna mladých ľudí z ce-
lého sveta.

Toto rozhodnutie bolo priam povin-
nosťou, pretože prepásť takúto uda-
losť, ktorá sa v našej blízkosti kona-
la možno raz za život, by bolo , keď 
nie hriech, tak určite minimálne za-
nedbanie dobrého. 

Dvadsať mladých Kozárovčanov 
prijalo toto pozvanie a dostali sa pria-
mo do diania svätej omše , ktorú slá-
vil sv. otec František, a to priamo na 
plochu Areálu milosrdenstva – Cam-
pus Misericordiae, pod jednu z veľ-
koplošných obrazoviek. Bola to veľ-
ká výhoda, pretože počas celej om-
še bolo slnečné počasie a teplota 

sa vyšplhala až  na 37 ˚C ,ale naša 
skupina bola v chládku pod obrazov-
kou (viď foto)

Tomuto úspechu však predchádza-
lo dvojhodinové krúženie s mikrobu-
som okolo Krakowa, kým sa nám po-
darilo zaparkovať na jednom z mož-
ných stanovíšť vzdialenom len 7 km 
od miesta konania svätej omše, a 
to sme boli veľmi radi, pretože ďal-
šie stanovištia autobusov a áut bo-
li vzdialene až 10 a 12 km od mies-
ta konania.To už ale bolo 8:00 a ná-
sledne sme 1 hod a 45 min pocho-
dovali v 37 ˚C  horúčave tých 7 km 
na miesto.

Dojmy zo samotného pobytu v Kra-
kowe,  pochodu na miesto Areálu mi-
losrdenstva – Campu  Misericordiae 
, zo svätej omše a z pochodu naspäť 
k mikrobusu opisujú jednotliví účast-
níci v súvisiacich článkoch.

Jedno je však isté, že všetci zažili 
mimoriadne zážitky a môžu sa prá-
vom chváliť, že aj oni tam boli.

Po príchode do Kozároviec, keď 
mikrobus postál na parkovisku pred 

ly, Espé a ďalšie. Končili sme svä-
tými omšami, ktoré celebrovali naši 
otcovia biskupi. Bol to veľmi požeh-
naný čas pre našich mladých a pre 
nás všetkých.

V popoludňajších hodinách, kým 
ešte svätý otec nebol v Krakove, sme 
navštívili Sanktuárium Božieho Milo-
srdenstva a novo postavené Sanktu-
árium Jána Pavla II. Prichádzali sme 
do prekrásneho, starobylého centra 
Krakova, navštívili zaujímavé miesta 
a kostolíky. Boli sme tiež na koncerte 
Piotra Rubika a vychutnávali si stret-
nutia s mladými ľuďmi z celého sve-
ta. Všade sa ozýval radostný spev v 
rôznych jazykoch, prechádzali mla-
dí ľudia vo svojom domorodom oble-
čení, ľudia z Peru, Indonézie, Ango-
ly, Chile, Panamy, Mexika a ďalších 
krajín, plní života, radosti a úsmevu. 
Presúvali sme sa spievajúcimi elek-
tričkami, naše známe piesne zneli vo 
francúžtine, španielčine, ... spievali 
sme spolu s nimi.

Stretnutia so svätým .ot-
com boli nezabudnuteľné. 
Rieky mladých ľudí sa pre-
súvali na pripravené miesta, 
cesty boli dobre označené, 
vždy sme našli miesto, kam 
sme mali prísť.  Čím viac sa 
blížilo miesto stretnutia, rie-
ky mladých ľudí sa zlievali do 
mohutných riek, ktoré prúdili 
po celých cestách. Mestská 
doprava na týchto miestach 
nepremávala, takže sme sa 
často presúvali pešo na väč-
šie vzdialenosti. Nič pre nás 
však nebolo ďaleko, pretože 
tieto rieky mladých ľudí  boli 
plné radosti a spevu. Všetci 
sme si boli blízki, hoci sme 
sa nepoznali. Boli to chvíle, 

ktoré sa nedajú opísať, chvíle neza-
budnuteľné. Ďakujem Pánu Bohu za 
tento veľmi požehnaný čas

V nedeľné ráno sme sa stretli s 
ďalšími našimi mladými, ktorí prišli 
z Kozároviec. Spoločne sme sa zú-
častnili slávnostnej svätej omše so 
svätým otcom. 

Ďakujem Klubu KDH v Kozárov-
ciach, že materiálne a finančne za-

bezpečil  tento zájazd a Michalovi 
Benčatovi, ktorý zorganizoval túto 
cestu pre našich mladých, aj oni sa 
mohli stretnúť s mladými z rôznych 
častí sveta a stať sa súčasťou veľkej 
rieky, ktorá kráča za Ježišom. 

• Monika Belisová
27.júl 2016, deň na ktorý nikdy ne-

zabudnem. Áno, bolo to okolo 18:00 
hodiny, keď sme ho po dve a pol ho-
dinovom čakaní ( státí v dokonalej 
tlačenici, ale rovno pri zábradlí) ko-
nečne uvideli. Kýval nám, usmieval 
sa na nás a ... V ten moment si toho 
veľa nepamätám, viem, že som pre-
žívala veľkú radosť, kričala s davom 
Papa Francisco. 

Bol to určite najkrajší a najneza-
budnuteľnejší zážitok mojich prázd-
nin, i keď tých zážitkov v Krakove 
bolo veľmi veľa.

Krásne slnečné, nedeľné ráno a 
my sme sa doviezli autobusom na 
začiatok nášho 7 km putovania. Celá 
naša skupinka sme putovali „riekou 
mladých „ na určené miesto Cam-
pus Mizericordia, kde pápež Franti-
šek ukončil SDM nedeľnou sv. om-
šou. Aj keď sme neboli tak blízko, 
aby sme dovideli na oltár, no aj tak 
nami prúdila neopísateľná radosť a 
úžasný pocit stáť s mladými z celého 
sveta. Tá atmosféra sa nedá opísať, 
bol to veľký dar ju zažiť.

Ďakujem všetkým, ktorí sa o nás 
starali na každom kroku a ktorí pre 
nás obetovali svoj čas a sily. No pre-
dovšetkým chcem poďakovať ne-
beskému Ockovi, lebo bez Neho by 
som sa nikdy nedostala do Krakova 
na SDM a neuvidela pápeža Fran-
tiška. 

• Dominika Kondrová  
Ked som videla všetky tie reklamy 

na SDM bolo mi smutno, že som tak 
blízko, ale neviem sa tam dostať a tak 
som sa úplne vzdala nádeje ísť do 
Krakova. V nedeľu poobede nám za-
volala teta Janka, či by som nechcela 
ísť. Za necelú hodinu som sa pobali-
la (čo bolo na mňa až príliš rýchle) a 
už som sa viezla do Kozároviec, kde 
som prespala noc. Nasledujúci deň 
som absolvovala túru na Tatliakovu 

Kozárovčania boli na Svetových dňoch mládeže Krakow 2016
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chatu v Roháčoch. Na ďalší deň sme 
cestovali do Krakova. Môj sen sa za-
čal plniť. Denne sme sa stretávali s 
mladými z celého sveta na uliciach a 
v električkách a tiež na miestach so 
sv. otcom. Mali sme denne katechézy 
a zaujímavý program s mladými zo 
Slovenska. Bola som aj v Sanktuá-
riu Božieho milosrdenstva a v Sank-
tuáriu Jána Pavla II., videla sv. otca  
z jedného metra, aj keď som nebo-
la zaregistrovaná. Bol to naozaj 
nezabudnuteľný zážitok. 

• Marek Belis 
Svetové dni mládeže, na kto-

ré sme vycestovali z Kozároviec 
som sa veľmi tešil. Cestou sme 
boli na peknej exkurzií Oravské-
ho hradu, noc sme prespali v sta-
noch, ale ako zlatý klinec progra-
mu bola účasť na svätej omši so 
sv. Otcom. Aj keď som ho počas 
sv. omše nevidel, zažil som fan-
tastickú atmosféru s ľuďmi z ce-
lého sveta. Domov si odnášam 
povzbudenie a neuveriteľný zá-
žitok.  Ďakujem, že som sa mo-
hol zúčastniť SDM. 

• Karol Belis  
Bol som jedným z tých, ktorým Pán 

doprial ísť za sv. otcom Františkom 
do Krakova s mládežou z Kozáro-
viec. Aj keď som z Veľkých Uheriec, 
prijali ma organizátori zájazdu medzi 
seba. Ďakujem im za super príleži-
tosť. Tato návšteva Poľska bola pre 
mňa povzbudením, aj keď sme mu-
seli  šliapať viac ako sedem km na 
miesto sv. omše s pápežom Fran-
tiškom. Bol to krásny zážitok a srd-
ce sa mi chvelo radosťou. Stretnúť 
veriacich zo všetkých kútov sveta a 
spolu chváliť nášho Kráľa bol záži-
tok na celý život. 

• Dominika Skačanová 
„Zážitky sa nedajú spočítať, zážit-

ky nemajú dĺžku a šírku. Majú alebo 
nemajú len hĺbku.“ A tie naše zážitky 
zo Svetových dní mládeže rozhod-
ne hĺbku mali. 

Všetko sa to začalo 25. júla 2016. 
Stáli sme pred kostolom v Skawine 
a netrpezlivo čakali vo veľkej skupi-
ne mladých ľudí zo Slovenska, ktorá 
rodina prichýli práve nás štyri kama-
rátky  a ostatných našich nových zná-
mych. Keď sa za rohom objavil „náš 
nový otec“  a ostatné rodiny, ktoré si k 
sebe vzali mladých slovenských pút-
nikov, na našej tvári sa objavil veľký 
úsmev. Vedeli sme, že počas tých-

to dní  bude o nás všetkých  dobre 
postarané.  A tak sme sa na týždeň 
stali súčasťou rodín zo Skawiny  a 
ich životov.

Hneď večer, v prvý deň tohto týž-
dňa nás čakal otvárací ceremoniál v 
mestskom parku v Skawine. Keďže 
tohtoročné Svetové dni mládeže sa 
niesli v duchu milosrdenstva, mla-
dí slovenský dobrovoľníci si pre nás 
pripravili program plný  hudby, spe-

vu a tanca, ktorý znázorňoval  rôz-
ne dejstvá milosrdenstva zo Svätého 
písma. Program vyvrcholil slávnost-
nou svätou omšou, ktorú celebroval 
Mons. Stanislav Zvolenský. 

V utorok sme sa všetci mladí zo 
Slovenska zúčastnili spoločnej púte 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove - Lagiewnikoch a taktiež 
sme boli účastní na otváracej svä-
tej omši s kardinálom Stanisławom 
Dziwiszom.

Od stredy do piatku sa náš ranný 
program odohrával v mestskom par-
ku v Skawine. Počas týchto troch dní 
boli pre nás pripravené svedectvá, 
katechézy a hudobné vystúpenia.  
„Ospravedlnenie s milosrdenstvom, 
Dotknutí milosrdenstvom a Odhodla-
ní za milosrdenstvom“ boli témy ka-
techéz, ktorými nás každý deň spre-
vádzal iný otec biskup. Po každo-
dennom programe a obede sme sa 
mohli presunúť  na Blonie do Krako-
va a užívať si Festival mládeže.  Vo 
štvrtok sme spoločne privítali sv. ot-
ca Františka a už v piatok sme spolu 
s ním zažili krížovú cestu. V sobotu 
bola pre nás pripravené rozlúčková 
sv. omša v Skawine a putovanie na 
Pole milosrdenstva do Krakova, kde 
sme sa mali opäť stretnúť  so sv. ot-
com pri príležitosti spoločného slá-
venia adorácie a vigílie. Záver patril 
záverečnej, nedeľnej vysielacej sv. 
omši, na ktorej nás otec František 
poslal späť do našich domov so slo-
vami „Pokiaľ nedáte zo seba to naj-
lepšie, svet nebude iný“.

• Františka Benčatová 
Krakow – Svetové dni mládeže 

2016. Zdalo sa, že to bude deň ako 
každý iný. Pre nás bol tento deň ove-
ľa výnimočnejší než tie ostatné. Ča-
kalo nás totiž naozajstné dobrodruž-
stvo. Nie dobrodružstvo nie, to nie je 
to správne slovo, čakalo nás stretnu-
tie s veľkým S. 

Pred minibusom sa zišla malá hŕst-
ka mladých ľudí. Usalašili sme sa 
na svojich miestach, posledné za-
mávanie na rozlúčku a už sme išli. 

Pred sebou sme mali dvojdňový vý-
let, ktorý sme si na začiatku spestrili 
návštevou Oravského hradu. Jeden 
z najkrajších hradov nás vrelo priví-
tal a umožnil nám nazrieť do svojich 
najtajnejších zákutí. Stáli sme na ná-
dvorí rovnako ako pred niekoľkými 
rokmi Sokoliar Tomáš, dokonca sme 
prešli tunelom, kadiaľ v klietke viezli 
žobráka, ktorý bol v skutočnosti pre-
oblečený Kráľ Drozdia brada. Len-

že Orava nebola 
pravým zmyslom 
našej cesty. Ten 
sa každým kilo-
metrom približo-
val viac a viac, 
najmä keď sme 
prekročili poľské 
hranice. Našim 
cieľom bol Kra-
kow, presnejšie 
Svetové dni mlá-
deže (SDM), kto-
ré boli v plnom 
prúde. Po dlhom 

hľadaní sme našli neďaleko Krako-
wa campový tábor, kde sme si roz-
ložili stany. Od dejiska SDM nás de-
lilo len pár desiatok kilometrov a má-
lokomu sa preto podarilo hneď za-
žmúriť oči.

Na druhý deň nás čakala slávnost-
ná sv. omša celebrovaná Sv. Otcom. 
Vstali sme krátko po východe prvých 
slnečných lúčov a onedlho sme boli 
v Krakowe. Lenže po vystúpení z mi-
nibusu boli pred nami ešte  dve hodi-
ny chôdze, pretože ďalej sa už iným 
spôsobom nedalo ísť. Už v momente, 
keď sme sa pripojili k davu, sa všet-
ko začínalo. Všetci sme tam kráčali 
s jediným cieľom – spoločne prežiť 
veľké svetlo viery. Hlavné pódium so 
sv. otcom sme ani nezahliadli, toľko 
mladých sa zišlo. Napriek tomu sme 
všetko sledovali na veľkoplošných 

obrazovkách. Po pápežskom požeh-
naní sme sa vydali na cestu späť. Za-
miešať sa do prúdu ľudí bolo ťažké, 
no náročnejšie bolo držať sa spolu a 
nestratiť sa. Mali sme veru čo robiť!  
No ani to nám nezabránilo odniesť si 
hlboký zážitok vo svojom srdci. Keď 
prechádzala kolóna áut so Sv. Ot-
com, podarilo sa nám ho zahliadnuť 
zblízka a tak sme mali o ďalší veľký 
zážitok navyše. Zoznámili sme sa aj 
s malou skupinkou mladých z Čile, s 
ktorými sme sa odfotili.

Na tento deň budeme určite všetci 
dlho spomínať. Vďaka nášmu Páno-
vi sme sa mohli aj my  pripojiť a zú-
častniť sa SDM a odniesť si slová sv. 
otca, ktoré chceme pripomínať v na-
šom okolí, rovnako ako spolupatrič-
nosť, porozumenie a entuziazmus, s 
ktorými sme sa v Poľsku stretli. Veľ-
ké ďakujem patrí aj Klubu KDH Ko-
zárovce, ktorý nám výlet umožnil a 
zabezpečil všetkom čo bolo potreb-
né. Rovnako ďakujeme aj  Michalovi 
Benčatovi a Tomášovi Ivaničovi, ktorí 

na nás po celý čas dohliadali a aj vďa-
ka nim (a pánovi šoférovi) sme prišli 
domov živí a zdraví ako mladí sved-
kovia Božieho milosrdenstva.

Simona Benčatová 
Výlet do Krakova bol nezabudnu-

teľný zážitok. Spojilo sa niekoľko ľu-
dí a umožnili nám ísť na Dni svetovej 
mládeže do Krakova. Spoznali sme 
tam ľudí, ktorí boli plný šťastia a ra-
dosti presne tak ako aj my všetci. Je 
neuveriteľné koľko ľudí z rôznych kú-
tov sveta sa stretlo na jednom mies-
te. Byť súčasťou niečoho tak obrov-
ského je úžasné. Ďalšie Dni sveto-
vej mládeže sa budú konať v Pana-
me v roku 2019. Ak Boh dá, radi by 
sme sa zúčastnili aj tých a za tieto 
ďakujeme.

(Pokračovanie na str. 10)
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(Dokončenie zo str. 9)

- Ako vznikol Klub KDH v Kozá-
rovciach ?

Vznikol v júni tohto roku. Pôvod-
ný Klub, ktorý pôsobil v našej obci 
v minulosti zanikol v zmysle stanov 
KDH potom, ako počet členov klesol 
pod hranicu minima požadovaného 
na jeho riadne fungovanie. V súčas-
nosti tvoria Klub tak pôvodní ako aj 
noví členovia.

- Koľko má toho času  členov, 
je v ňom  väčšie zastúpenie mla-
dých?

Nakoľko sme vznikli len pred pár 
mesiacmi je nás zatiaľ len deväť čle-
nov, ale o to aktívnejších. Pridalo sa 
k nám zopár sympatizantov.  Verí-
me, že sa naše rady rozrastú, či už 
o pôvodných členov alebo nových. 
V tomto období sa snažíme infor-
movať a osobne stretnúť s občanmi, 
ktorí v minulosti boli v klube aktívni 
a zároveň pripravujeme pre nich aj 
spoločné stretnutie, kde by sme radi 
prezentovali našu víziu, ako by mal 
Klub KDH  v Kozárovciach pôsobiť. 
Zo súčasných členov prevažnú väč-
šinu tvoria ľudia do 40 rokov. V po-
rovnaní s inými klubmi máme aj vyš-
šie zastúpenie žien, čo je vnímané 
veľmi pozitívne.

- Aký je program organizácie, 
čim sa chce zaoberať?

Všeobecne možno povedať, že 
program Klubu sa v tejto dobe po-
maly kryštalizuje, nakoľko existujeme 
len od júna,  hľadáme spoločné bo-
dy, ktoré by boli blízke všetkým čle-
nom. Každopádne už dnes vieme, 
že prioritou je naša mládež, ktorej 
by sme radi ponúkli zaujímavé pod-
nety, ktoré by viedli k vytvoreniu sil-
ného spoločenstva mládeže v našej 
obci. Prvým krokom bola dvojdňová 
púť do Krakova na Svetové dni mlá-
deže a veríme, že podobných akcií 
bude pre mladých pribúdať. Okrem 
mládeže by sme sa veľmi radi zame-
rali aj na rodiny, ktoré sú základnou 
bunkou našej spoločnosti a radi by 
sme do obce priniesli cyklus pred-
nášok zameraných na kresťanské 
hodnoty, význam rodiny a manžel-
stva pre spoločnosť.

- Akcia Krakov bola to prvá pre-
zentácia klubu v zahraničí, ako ste 
ju vyhodnotili?

Krakov, bola vôbec prvá prezen-
táciu Klubu ako takého. Z nášho po-
hľadu ju vnímame veľmi pozitívne, 
nakoľko sme ju organizovali pod 
veľkým časovým tlakom. Mali sme 

k dispozícii necelý mesiac a zdalo sa 
takmer nemožné, že by sa našiel do-
statočný počet účastníkov v prázd-
ninovom a dovolenkovom období. 
Ale verili sme, že taká výnimočná 
udalosť ako je svätá omša celebro-
vaná pápežom Františkom, odohrá-
vajúca sa neďaleko našich hraníc si 
nájde cestu aj k našej kozárovskej 
mládeži. Viac svoje pocity a zážit-
ky z tejto jedinečnej udalosti Kozá-
rovčanom priblížia priamo účastní-
ci tejto púte. Už teraz srdečne po-
zývam všetkých občanov na popo-
ludnie spomienok a fotografií z Kra-
kova, ktoré pripravíme v jesenných 
mesiacoch. O presnom termíne bu-
deme informovať.

- Čo chystate do budúcnosti?
V najbližšej dobe, lepšie povedané 

v týchto dňoch pripravujeme Hodovú 
zábavu za účasti pána europoslanca 
člena predsedníctva KDH Ivana Šte-
fanca. Veríme, že sa spoločne zaba-
víme pri dobrej hudbe a nadviažeme 
na tradíciu Hodových zábav z minu-
losti. Okrem tejto udalosti nás ča-
ká prednáška pani PaedDr. Rená-
ty Ocilkovej na tému Ako ohrozuje 
naše rodiny gender ideológia (rodo-
vá ideológia).  Dr. Ocilková, by mala 
medzi nás zavítať niekedy v októb-
ri a prednáška bude prístupná širo-
kej verejnosti.

Najväčšou výzvou, alebo cieľom, 

ktorý sme si stanovili na začiatku je 
vybudovanie zodpovedných priesto-
rov pre Pastoračné centrum. Boli by 
sme veľmi radi, keby vzniklo cen-
trum, ktoré by bolo otvorené pre 
rôzne skupiny ľudí. Nebolo by za-
merané len na mladých, ale bol by 
v ňom priestor aj pre staršiu generá-
ciu. Naša myšlienka spočíva v tom, 
že by to mohol byť aj priestor, kde 
by sa mohli raz či dvakrát v týždni 
stretnúť dôchodcovia z našej obce, 
posedieť si pri káve, porozprávať sa. 
Naši starší občania často v súčas-
nom svete narážajú na rôzne prob-
lémy, preto by sme im radi pripravili 
aj nejaké posedenia s odborníkmi, 
ktorí by im mohli pomôcť s problé-
mami, ktoré ich trápia. V inom dni 
v týždni, by sa mohlo v centre stre-
távať spoločenstvo Matiek a rôzne 
iné, ktoré v Kozárovciach v súčas-
nej dobe pôsobia. Ak by sme išli 
ešte ďalej naše smelé plány rátajú 
s tým, že v centre by sa mohli ko-
nať menšie rodinné udalosti, ako je 
napríklad posedenie pri príležitos-
ti krstu prípadne aj kary po pohre-
be. Toto všetko je však zatiaľ len ví-
zia a je možné, že časom sa uká-
že, že ide o nereálne predstavy. 
Avšak my rátame s tým, že naopak 
tieto vízie sú reálne a že nájdeme 
aj medzi našimi spoluobčanmi ľu-
dí, ktorých náš program a predsta-
vy oslovia a pridajú sa k nám. Ako 
hovorí sv. Vincent Pallotti vzácny 
dar je spolupráca, jednotlivec má-
lo toho zmôže.                                                              

Pripravila M. Nemčeková
 

Keď vzácny dar je spolupráca
Pred pár mesiacmi vznikol v našej obci Klub KDH , ktorý svoju čin-

nosť začal naozaj veľmi zaujímavo a dynamicky. O krátky rozhovor sme 
požiadali jeho predsedníčku Martinu Holečkovú.

Adriana Chmelová 
Už od ráno som sa tešila. Veď 

predsa takáto možnosť sa nenaskyt-
ne každý deň. Po ceste tam som roz-
mýšľala ako bude všetko prebiehať. 
Či pôjdeme dlho pešo a či to vôbec 
zvládneme v takom teple alebo či 
sa nestratíme. Tieto všetky starosti 
ma opustili až na ceste tam. No mu-
sím spomenúť aj to, že sme išli se-
dem kilometrov. Bolo to vážne na-
máhavé hlavne v takom teple. Po 
hodine a pol sme konečne prišli na 
miesto kde sa všetko konalo. Našli 
sme fajn miesto na šťastie v chládku 

hneď pod obrazovkou. Omša začala. 
Aj keď nás par nerozumelo užili sme 
si to na plno. Bola som veľmi šťast-
ná keď som videla koľko ľudí prišlo 
až z ďalekých krajín. Na ceste späť 
to už bolo ťažšie. Ale bola to zába-
va. Tí ľudia boli neskutočne úžasní. 
Rozprávali sa s nami akoby nás po-
znali niekoľko rokov. Všetci si podá-
vali ruky a každý sa na každého us-
mieval. Po ceste sme stretli našich 
nových kamarátov až z Chile. Niek-
torí z nás mali možnosť vidieť aj Pá-
peža keď odchádzal a kýval z auta. 
Dve hodiny cesty späť ubehli rých-
lo a my už sme stáli pri našom mik-

robuse. Tento deň bol jednoznačne 
najlepší deň v mojom živote a som 
veľmi rada, že som ho mohla stráviť 
s kamarátmi.

A takto na facebooku, ihneď po 
príchode domov,  zhodnotil účasť 
na Svetových dňoch mládeže v Kra-
kowe, Adam Benčat:

Adam Benčat  sa cíti požehna-
ne v Kraków, Poland. 31 júl, 22:45 
• „Pokiaľ sa dokáže stretnúť nie-
koľko miliónov ľudí, ktorí spolu 
nasledujú jedného Boha, tak mu-
sí každý cítiť, že na tom nábožen-
stve musí byť niečo silné...“



 


 


V pondelok 29.augusta sa v Moto-
reste Stop stretli vinári na už tradič-
nom seminári na tému Ako vyrobiť 
dobré víno. Každý rok pred oberač-
kami si znovu pripomíname v rámci 
nášho vinohradníckeho spolku zá-
kladné technologické postupy pri vý-
robe vína.

V snahe obohatiť naše stretnutia 
o skúsenosti pri výrobe vína, pozý-
vame na naše stretnutia skúsených 
a úspešných vinárov z nášho okolia. 
Tento rok naše pozvanie prijali pá-
ni Jozef Chvojka z Rybníka a Albín 
Ráchela z Tekovskej Breznice, kto-
rý vlastní a obhospodaruje takmer 5 
hektárov vinohradov v lokalite Tekov-
ské Nemce. Obaja sú známi a úspeš-

Z kroniky obce  
Rok 1976

Zápis do Kroniky obce Kozárov-
ce za rok 1976 urobila učiteľka zá-
kladnej školy Terézia Valentínio-
vá. Tento rok by sme mohli označiť 
dnešnou terminológiou ako supervo-
lebný. Voľby sa totiž konali do miest-
nych národných výborov (ďalej len 
MNV), okresných národných výbo-
rov, krajských národných výborov, 
Federálneho zhromaždenia, Sloven-
skej národnej rady, Snemovne ľudu 
a Snemovne národov Federálneho 
zhromaždenia. Spomínané voľby 
sa konali v dňoch 22. a 23. októbra 
v priestoroch dnešného obecného 
úradu. Celkove odvolilo 1546 voli-
čov. Kronikársky záznam obsahuje 
podrobný priebeh volieb. Poslanca-
mi MNV sa stali Mikuláš Hlava, Šte-
fan Valach, Michal Boháč, Ing. Jo-
zef Vajda, Mária Ďurovičová, Gašpar 
Švolík, Július Holečka, Jozef Dóczy, 
Anton Pustai, Anna Jančeková, Mi-
chal Kúkel, Vincent Holečka, Mária 
Švolíková, Katarína Henželová, Va-
léria Mrázová, Terézia Kabátová, Ján 
Kotora, Ján Majer, Michal Mráz, Mi-
chal Benčať, Peter Kabát, Stanislav 
Považan, Helena Hamarová, Terézia 
Pustaiová, Ján Strelka, Vinco Benia-

čik, Cyril Beniačik, Blažena Švolíko-
vá a Milan Kupkár (poradie je uve-
dené podľa údajov v kronike). Cyril 
Beniačik sa stal poslancom aj kraj-
ského národného výboru a Michal 
Kúkel so Štefániou Koncovou zasad-
li do okresného národného výboru. 
Prvé zasadnutie MNV sa uskutočni-
lo 18. novembra a staronovým pred-
sedom sa stal Mikuláš Hlava. Voľba 
prebehla aj do Rady MNV, ktorá ma-
la deväť členov. Poslanci si zvolili aj 
predsedov siedmich komisií. 

Čo sa týka počasia, tak jar v ro-
ku 1976 bola chladná a suchá. Leto 
je tiež opísané ako suché, ale teplé. 
Jeseň je charakterizovaná ako daž-
divá, hmlistá a chladná. Na konci no-
vembra veľa pršalo a Hron sa roz-
vodnil. V noci z 2. na 3. decembra 
museli byť vtedajší obyvatelia Dom-
kov vysťahovaní do dediny, ale voda 
našťastie rýchlo klesla. Koniec roka 
bol bez snehu.

V obci sa v uvedenom roku naro-
dilo 48 detí (27 chlapcov a 21 diev-
čat). Údaje o zomrelých a sobášoch 
v zázname chýbajú. Na začiatku ro-
ka však obec mala 2315 obyvateľov. 
Základnú deväťročnú školu navšte-

vovalo 326 žiakov. Škola mala cel-
kove 36 zamestnancov. Šestnásť 
z nich bolo učiteľov a päť vychová-
vateliek. Kronikársky záznam ob-
sahuje taktiež charakteristiku vte-
dajšieho vzdelávacieho systému na 
základných školách. Za informáciou 
o škole nasleduje v kronike opis ná-
boženského života v obci. Ako de-
kan tu pôsobil Michal Müller. Výraz-
né organizačné zmeny sa uskutoč-
nili vo vtedajšom Jednotnom roľníc-
kom družstve, ktoré sa od 1. januá-
ra 1976 stalo súčasťou Jednotného 
roľníckeho družstva Tekov so síd-
lom v Starom Tekove.  Okrem Ko-
zároviec a Starého Tekova tam pat-
rili Tlmače, Hronské Kľačany a Veľ-
ké Kozmálovce. Vedúcim poľnohos-
podárskeho dvora v Kozárovciach 
zostal bývalý predseda Michal Kú-
kel. V tomto roku sa dal do užívania 
nový kravín pri Vendelíkovi. Čo sa 
týka výstavby v samotnej obci, tak 
sa začali práce na dnešnom Dome 
kultúry. Mechanizmami sa vykopa-
la základová jama. Zaujímavosťou 
je, že 28. mája sa začali na domy 
dávať nové domové čísla vo forme 
plechových tabuliek.

Na bohatom kultúrnom, spoločen-
skom a športovom živote v obci sa 
podieľalo niekoľko organizácií. V kro-
nikárskom zázname je ich uvedených 
niekoľko. Významnú úlohu zohrávala 
Základná organizácia Zväzu požiar-
nej ochrany mala 88 členov a z toho 

bolo 23 žien. Podľa vekových kate-
górii mala šesť družstiev. Členovia 
okrem pravidelných cvičení odpra-
covali aj niekoľko desiatok brigád-
nických hodín a urobili 491 preventív-
nych prehliadok. Družstvá sa zúčast-
ňovali aj súťaží. Na okrskovej súťaži 
v Bátovciach skončili muži na druhom 
mieste. Ženy sa v súťaži v Santovke 
umiestnili na prvom mieste a doras-
tenky na treťom mieste. Na okresnej 
súťaži v Dolnom Piali muži obsadili 
siedme miesto, ženy prvé a doras-
tenky druhé miesto. Družstvo žien 
nakoniec súťažilo v treťom národ-
nom kole v Leviciach, kde skončilo 
na dvanástom mieste. Úspešní boli 
v súťažiach aj jednotlivci. V obci fun-
goval aktívne Zväzarm a Socialistic-
ký zväz mládeže. Obidve organizá-
cie organizovali viacero podujatí. So-
cialistický zväz mládeže mal viacero 
krúžkov (športový, turistický) a je-
ho členovia reprezentovali úspešne 
obec na rôznych súťažiach. Členky 
Slovenského zväzu žien tvorili žen-
ský spevácky súbor Lipka, ktorý sa 
zúčastnil viacerých podujatí aj mimo 
obec. Jeho vedúcou bola Anna Jan-
čeková. Osvetovú činnosť prostred-
níctvom besied a prednášok uskutoč-
ňovala Základná organizácia Česko-
slovenského červeného kríža. Dňa 
30. mája sa v priestoroch základnej 
školy konal prvýkrát festival dycho-
vých súborov okresu Levice. 

Peter Ivanič

Ako vyrobiť dobré víno
ní účastníci vinárskych súťaží s ple-
jádou zlatých medailí.

Na úvod sme si prehrali úryvky 
z prednášky známeho vinohradníc-
keho technológa Ing. Porubského, 
ktorý nám prednášal v roku 2014. Ná-
sledne sme dali priestor našim hos-
ťom, ktorí sa s nami podelili o svoje 
poznatky a skúsenosti a odpovedali 
na otázky publika. Na tejto úspešnej 
akcii sa zúčastnilo 30 členov nášho 
spolku. Na záver sme pokoštovali ví-
na z minulých ročníkov. 

Aj keď tohtoročné jarné mrazy naj-
mä pustohorských vinohradníkov 
pripravili o 80-90% úrody, na Sta-
rých viniciach sa očakáva u mno-
hých bohatá úroda. A tak na ple-

ciach staroviničiarov bude hlavná 
zodpovednosť za reprezentovanie 
nášho spolku v budúcoročných vi-
nárskych súťažiach. 

Snáď všetkým vinohradníkom 
z Kozároviec pri tohto ročnej obe-

račke pomôže to, že vinohradníc-
ky spolok v súčinnosti s obcou zno-
vu opravil prístupové cesty k obom 
hlavným viničným lokalitám.

                            Štefan Gaži
Foto:  Ing. Juraj Benčať



  


 


Konopa varila na Myjave po desiaty raz
Tak ako posledných deväť ro-

kov, aj tento rok dostala naša 
FSk Konopa pozvánku, aby sa 
zúčastnila 57. ročníka MFF My-
java, a to opäť do trojdňového 
programu  Kuchyňa starých ma-
terí. Tento program sa odohrá-
va v mestečku MY-a-VY ležia-
com v areáli festivalu. Mestečko 
je tvorené domčekmi, v ktorých 

sa prezentujú jednotlivé obce, 
čí súbory. Súčasne na javisku, 
v centre mestečka, takmer ne-
ustále prebieha program. Skrát-
ka mestečko MY-a-VY žije fol-
klórom, tradíciami a aj chutnými 
tradičnými pochúťkami a našou 
úlohou je počas troch festivalo-
vých dní variť v „poľných pod-
mienkach“ na ohni tradičné je-
dlá z Kozároviec.

Prvé prípravy začali už začiat-
kom jari – bolo treba nakúpiť su-
roviny, a hlavne pomaly dávať 
dokopy realizačný tím. A tu zača-

li prvé problémy. Naša hlavná ku-
chárka, Milka Skačanová, ktorá 
viedla náš tím 9 rokov, nám smut-
ná oznámila, že kvôli zdravotným 
problémom tento rok nemôže na 
Myjavu ísť. Pred nami zrazu stála 
otázka či vôbec ísť. No nakoniec 
sme našli ochotných ľudí i odva-
hu a v piatok 17.6. predobedom 
sme na troch plne naložených 

autách vyrazili smerom na 
Myjavu.

Po príchode do areálu 
sme sa zložili na naše tra-
dičné miesto „vľavo hore – 
do nášho domčeka“, ktorý 
nás prichyľuje už od nášho 
prvého účinkovania. Rých-
lo sme sa rozložili, rozdelili 
úlohy, narúbali dreva, roz-
kúrili a mohlo sa začať. 
A tak sme teda varili, po-
núkali a predávali až do ne-
skorého večera.

Náš „repertoár“ je už rok-

mi odskúšaný: fazuľová polievka 
s údeným mäsom, číkovica, šú-
lance, rezance, lokše, palacinky 
a ponúkali sme aj pagáče, štrúd-
ľu a zákusky. 

Hoci aj piatok bol náročný, bo-
lo to len také „zahrievacie kolo“, 
ten hlavný nápor prišiel v sobotu 
a trval v podstate až do nedeľ-
ného večera.

Samozrejme, prišli sme tam 
pracovať, variť, reprezentovať 
našu obec, náš región, ale sú-
časne sme si prišli užiť festiva-

lovú atmosféru. Vyhráva-
nie muzikantov, spievanie 
ľudí na javisku, či pri va-
rení, do toho najrôznejšie 
vône jedál šíriacich sa od 
susedov, spoločná práca 
mladších aj starších „ťa-
hajúcich za jeden povraz“, 
ale aj výborný program na 
hlavnom amfiteátri, na kto-
rý sme úchytkom odbieha-
li. A samozrejme stretnu-
tia so známymi,  rodákmi 
či priateľmi, ktorí nás ani 
tento rok neobišli, a prijali 
naše pozvanie na kus re-

či, na pohárik či šúlance. (Dobre 
nám padne, že nás každoročne 
prídu osobne podporiť aj pred-
stavitelia našej obce.)

Veľmi nás teší aj to, že za tie 
roky, čo tam chodíme variť, sme 
si urobili na Myjave dobré me-
no, a fakt, že niektorí návštevníci 
chodia jesť už celé roky cielene 
k nám, do kozárovského domče-
ka k pánovi v bielom plášti s fú-
zikmi (Janko Švolík) je veľmi za-
väzujúci a motivujúci.

Aj tohtoročné varenie na Myja-
ve sa vydarilo. Po-
časie, ktoré zásad-
ným spôsobom ur-
čuje ako to celé  do-
padne, bolo hádam 
najlepšie za všet-
ky tie roky. Darilo 
sa nám aj pri hrn-
coch, hoci tá tro-
cha nervozity, kto-
rá k tomu asi pat-
rí sa nám nevyhla 
ani teraz. Párkrát 
padli aj otázky ty-
pu: „Ako to tá Mil-
ka...?“. Ale napo-
kon nám nič nepri-

horelo, ani nevykypelo z kotla, 
ľuďom chutilo a dobrá nálada 
nám aj napriek únave vydrža-
la až domov.

Čo na záver: Jedno veľké ďa-
kujem posielam „tam hore“ za 
skvelé počasie. Druhé veľké ďa-
kujem patrí všetkým zúčastne-
ním, ktorí napriek rôznemu veku 
vytvorili výborný kolektív a tretie 
veľké ďakujem si určite zaslúži 
Milka  Skačanová, za to že nás 
9 rokov viedla a učila, a aj  tento 
rok nám určite držala palce aby 
sme to zvládli.

         MB



 


 


• Pri príležitosti 10. výročia 
DONAU FARM na Slovensku 
sa 3. júna v Kalnej nad Hronom 
konala oslava, kde sme prispeli 
krátkym programom. 

• Na Medzinárodnom folklór-
nom festivale Myjava v dňoch 
17.-19.6 si návštevníci mohli po-
chutnať na tradičných jedlách 
z Kozároviec, ktoré už po 10. krát 
pripravil kuchársky tím z Kono-
py.

• V obci Hostie sa 26.6. ko-
nal 9. ročník folklórneho festiva-
lu, kde sme boli pozvaní aj my. 
Program prebiehal na amfiteátri  
v krásnom podhorskom prostre-
dí. Aj napriek horúčave sa nám 
tam veľmi páčilo. Pre mnohých 
z nás to bol návrat na hostianske 
pódium po 38 rokoch, keď sme 
tam spievali s dychovkou.

• Tradičný Oroslánsky dedin-
ský deň v Maďarsku sme spestri-
li naším vystúpením 13.8.2016.

•Na pozvanie starostky ob-
ce Tajná sme 20.8. popoludní 
na troch autách vycestovali do 
malej obce Tajná, kde sa konal 
3. ročník Perkeltového festivalu. 
Vystúpili sme s Pijanskou omšou 
a po posilnení výborným guľá-
šom, chlapi pokračovali v spie-
vaní pomedzi stánky. Aj keď sme 
neboli v plnom počte, a mali sme 
zastupujúceho harmonikára Pe-
ťa Beniačika, vystúpenie dopa-
dlo úspešne.

• Poslednú augustovú nedeľu 
sme reprezentovali Kozárovce 
na Tlmačskej grámore v Tlma-
čoch. Predpoludním sa krojova-
ný pár – manželia Švolíkoví zú-
častnili na slávnostnej svätej om-
ši v kostole na Lipníku. Popolud-
ní, na želanie autorov a režisérov 
programu Jána a Martina Urba-
novcov sme v hlavnom programe 
Krv Tekova uviedli už x-tú reprí-
zu našej Pijanskej omše.

• Po dohovore s členmi ku-
chárskeho tímu, ktorý varieva na 
Myjave, sme si na 1.9. dohodli 
stretnutie, aby sme si posedeli, 
pospomínali a zhodnotili uplynu-
lých 10 rokov. V pekne vyzdobe-
nej sále, ktorá pripomínala tro-
chu náš domček na Myjave, ne-
chýbal plot vyzdobený tkanými 
obrusmi a starými kandličkami. 
Nechýbal ani strašiak, ktorého 
nosíme na Myjavu už 10 rokov. 

Leto s folklórnou skupinou Konopa

Jedálny lístok síce nebol tradič-
ný, ale štrúdľa a zákusky nechý-
bali. Popri jedení, pití a speve 
bol čas aj bilancovať, veď po-
čas 10 rokov sa pri varení vy-
striedalo 35 ľudí v rôznych pro-
fesiách (kuchári, predavači, po-
mocníci, kuriči, speváci, šoféri, 
traja harmonikári). Na všetkých 
ročníkoch mali 100% účasť Švo-
líkovci, Orovnickí, Slavo Krajči 
a Gabika Seteiová. Bolo na čo 
spomínať, hlavne na úsmevné 
príhody, ktoré sa nám úsmev-
né zdajú až s odstupom času, 
veď koľkokrát sme zmokli, koľ-
kokrát sa brodili v blate, koľko 
„nehôd“ sa nám stalo pri vare-
ní. Je toho veľa, a koľko sa mi-
nulo múky, zemiakov, oleja, ma-
ku,....a iných surovín za tie roky 
nevie nikto spočítať, bola by to 
veľká kopa, možno aj za men-
ší kamión. 

Ako vidno, v lete sme sa v Ko-
nope nenudili a dúfame, že aj 
naďalej bude dosť príležitos-
tí na spoločné stretnutia a vy-
stúpenia. 

Záverom by som chcela poďa-
kovať všetkým členom a nášmu 
harmonikárovi Imrichovi Švolíko-
vi, že aj napriek veku a zdravot-
ným problémom sa ochotne zú-
častňujú nácvikov a vystúpení.

M+M

Leto a prázdniny sa spájajú  s dovolenkou, cestovaním a od-
dychom. Členovia FSk Konopa však popri oddychu stihli aj 
niekoľko vystúpení:

Tajná

Oroszlány

Tlmačská grámora
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Najmladší 
potvrdili úlohu 

favorita
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Ani sme sa nenazdali a po veľmi 
krátkej prestávke sa znova zaplni-
li futbalové ihriská. Všetky okresné 
i krajské súťaže sa rozbehli a pravi-
delne každý víkend si naši futbalis-
ti merajú svoje sily a schopnosti so 
svojimi súpermi. 

Hráči nášho mužstva dospelých 
sa po kratučkej dvojtýždňovej pauze 
znova zapojili do tréningového pro-

cesu. Samozrejme,  v klube nastali 
určité zmeny, najvýznamnejšou bola 
zmena trénera, keď doterajšieho vy-
menil  Peter Najner, ktorý má s tré-
novaním mládežníckych i dospelých 
mužstiev bohaté skúsenosti. Futba-
listi pod jeho vedením trénovali trikrát 
v týždni a samozrejme , odohrali aj 
prípravné zápasy, v ktorých si precvi-
čovali množstvo herných a taktických 

Našich najmladších futbalistov 
zaradil ObFZ Levice do skupiny 
„C“ spolu s ŠK Čajkov, ŠK Nová 
Dedina a OFK Rybník. Prvý turnaj 
sa konal 31.augusta 2016 na ihris-
ku v Čajkove. Zúčastnili sa ho druž-
stvá ŠK Čajkov, ŠK Nová Dedina 
a TJ Lokomotíva Kozárovce. Hralo 
sa systémom každý s každým. Pr-
vý zápas sme vyhrali s ŠK Čajkov 
12:1,  potom sme porazili ŠK Novú 
Dedinu 17:0. Chlapci potvrdili úlohu 
favorita, ako minuloročný víťaz tur-
naja o majstra okresu.  Chlapci si 
schuti zahrali a zastrieľali proti sú-
perom, u ktorých väčšina chlapcov 
s futbalom ešte len začínala. Preto 
nemohli súperiť s našimi chalanmi, 
ktorí sa venujú futbalu už niekoľko 
rokov, najskôr pod vedením Martina 
Lenarda a teraz už druhý rok pod 
vedením Richarda Demiana.

V Čajkove nás reprezentovali: 
Adam Mihál, Oliver Lackovič, Sa-
muel Kotora, Marko Ivanov, Lukáš 
Horváth, Martin Svorad, Šimon Sol-
čánsky, Nicolas Tomo, Matias To-
mo, Tobiáš Fabian, Dávid Šimko-
vič, Jerguš Henrich Gregor.                                                                                

R. Demian

Fantastický vstup do novej sezóny
variant. O tom, že sa pripravili naozaj 
dobre nám ukazuje aj ich vstup do 
súťaže. V čase písania týchto riad-
kov máme za sebou prvých päť kôl, 
v ktorých naši futbalisti vždy zvíťa-
zili ! Hneď v 1.kole dokázali vyhrať 
v Okoličnej, v druhom zápase sme 
po veľmi ťažkom boji porazili Želie-
zovce. V dvoch zápasoch na ihris-
kách súperov v Nesvadoch a Kom-
jaticiach naši znova prehnali svojich 
súperov a v minulom 5.kole rozdrvili 
nováčika z Veľkého Ďúru výsledkom 
6:0.  Neviem, kto z pamätníkov nášho 
futbalu si spomenie na lepší vstup do 
novej sezóny, ja osobne si myslím, 
že sa nám to v histórii ešte nepoda-
rilo. Futbal je však len hra, iste prí-
du v nasledujúcich zápasoch i menej 
potešiteľné výsledky, ale všetci mu-
síme zostať s nohami na zemi a na-
ďalej sa snažiť hrať pekný, príťažli-
vý a útočný futbal.

Aj naši dorastenci pod vedením 
trénera Miloša Benčaťa sa v dob-
rom slova zmysle „odtrhli“. Nasledu-
jú svojich starších kamarátov a prvý-
mi piatimi kolami prebehli bez straty 
jediného bodu ! Chlapci predvádza-

jú nádherný útočný futbal a svojím 
súperom nadeľujú poriadne príde-
ly. Pred začatím novej sezóny sme 
mali menšie problémy zo zostavením 
hráčskeho kádra, ale po vhodnom 
doplnení máme vyrovnaný káder,  sil-
ný na každom poste od brankára až 
po posledného útočníka. Aj pre nich 
však platí  hore uvedené – naďalej 
sa skromne a poctivo pripravovať na 
každý tréning a zápas.

Žiaci a prípravka svoje súťaže eš-
te len rozbiehajú. Okresní činovníci 
ich vlastne nechali oddychovať ce-
lé prázdniny a súťaže nasmerovali 
na začiatok septembra. Tréneri Mar-
tin Lenárd a Richard Demian znova 
okolo seba zhromažďujú tých naj-
menších futbalistov. Tak ako každo-
ročne pribúdajú ďalší mladí nádejní  
športovci a ich úlohou je zaučiť ich do 
tajov tohto krásneho športu.

Máme za sebou tretinu jesennej 
časti futbalovej sezóny. Obe naše 
mužstvá do nej vstúpili naozaj fantas-
ticky. Viem, že nikto z nás to nepre-
ceňuje, ale fakt je to, že sa z týchto 
úspechov tešíme. Musíme sa všetci 
i naďalej snažiť o poctivý prístup 
k našim povinnostiam, aby sme ná-
ročného kozárovského diváka i v na-
sledujúcich zápasoch ešte mnoho-
krát potešili.  

Dušan Mráz
TJ Lokomotíva Kozárovce

Súťažou hasičských družstiev 
o Striebornú prúdnicu Pohronia, kto-
rá sa konala 2.júla v Kozárovciach 
v športovom areáli na Brôdku vy-
vrcholili oslavy 80. výročia založe-
nia Dobrovoľného hasičského zbo-
ru v Kozárovciach. Do súťaže bolo 
zapojených 13 družstiev v kategóri-
ách muži, muži nad 35 rokov a ženy, 
ktoré si zmerali svoje sily v disciplíne 
požiarny útok.

 V kategórii muži, obhájilo pr-
venstvo z minulého roka družstvo 
z Novej Dediny 
s časom 16,37 s, 
na druhom mies-
te skončili domá-
ci muži s časom 
17,71 s.  Ako tre-
tie sa umiestnilo 
družstvo z Hon-
t ianskej Vrbice 
s časom 17,96 s. 
V kategórii muži 
nad 35 rokov, tak-
tiež svoje prven-
stvo z minulého 
roka obhájili ,,sta-
rí páni“ z Bartošo-
vej Lehôtky keď sa 
časomiera pri ich 
úspešnom pokuse 
zastavila na hod-

note 17,55 s. Druhí aj v tejto kategó-
rii skončili domáci, s časom 18,78 s 
a pohár za tretie miesto si odnieslo 
družstvo mužov nad 35 rokov z Bo-
huníc s časom 29,96 s.

 V kategórii žien potvrdili výbornú 
formu, družstvá žien z Budče, keď 
na prvom mieste skončili „staršie“ 
ženy, mimochodom účastník Maj-
strovstiev Slovenska s časom 19,61 
s a v tesnom závese za nimi doras-
tenky z Budče, s časom 20,76 s. Na 
peknom treťom mieste skončili domá-

Strieborná prúdnica Pohronia 
ce ženy s časom 23,77 s a na štvr-
tom mieste sa umiestnili na svojej 
premiérovej súťaži domáce doras-
tenky s časom 30,93 s.

Na záver by som chcel poďako-
vať všetkým členom DHZ Kozárov-
ce, ako aj ostatným, ktorí priložili ruku 
k dielu na príprave a hladkom priebe-
hu súťaže. Stretneme sa opäť o rok, 
už na 24. ročníku Striebornej prúd-
nice Pohronia.

          Peter Majer, 
veliteľ DHZ Kozárovce

Lokomotíva Kozárovce - MŠK Želiezovce  3 : 2 (2 : 2)

Víťazky z Budče zožali potlesk prítomných. 


