
Slovo na úvod
Znie to priam neuveriteľne, 

ale je to tak. Kozárovské noviny 
v tomto roku vstúpili do svojho 
13. ročníka. Bolo to v roku 2006, 
kedy novozvolený starosta  
Ing. Jozef Majer a poslanci obec-
ného zastupiteľstva odsúhlasili 
návrh na vydávanie vlastných 
obecných novín. V jednotlivých 
číslach sú zachytené udalosti zo 
života obce, dôležité investičné 
akcie, úspechy kolektívov i jed-
notlivcov. Obec krásnie a spolo-
čenská vybavenosť sa neustále 
zvyšuje. To všetko je výsledok 
dobrého spravovania obce a ak-
tivity občanov, spoločenských 
organizácií. Veľkou devízou sú 
pre našu obec aj rodáci, ktorí 
síce odišli z obce, ale zo svojho 
nového pôsobenia, či profesio-
nálneho postu vedia a chcú po-
môcť. Teší nás, že sledujú život 
v obci cez Kozárovské noviny a 
nestrácajú tak kontakt so svojim 
rodiskom.

Kozárovské noviny na sklon-
ku minulého roka zaznamenali 
výmenu na poste starostu ob-
ce a na postoch poslancov. Ako 
ste už určite spozorovali, zmena 
zasiahla aj samotné noviny. Sú 
o niečo väčšie a plnofarebné. 
Premenou prešla aj redakčná 
rada. Veríme, že sa nám podarí 
nadviazať na dosiahnutú úroveň 
a dokážeme obsah novín oboha-
tiť o zaujímavé rubriky k spokoj-
nosti našich čitateľov. Bývalým 
členom redakčnej rady vyslo-
vujeme poďakovanie za dlho-
ročnú spoluprácu a veríme, že 
zostanú s novinami v kontakte 
aj naďalej.

Budúce číslo Kozárovských no-
vín vyjde v júni. Príspevky je po-
trebné doručiť či zaslať do redak-
cie najneskôr začiatkom júna. 

A ešte jedna prosba – neza-
budnime v sobotu 30. marca 
ísť voliť. V prvom kole  sme v 
našej obci odovzdali 901 plat-
ných hlasov. Zopakujme to aj v 
druhom kole. Nenechajme svoj 
hlas prepadnúť.

Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Aj v našich vynovených novinách bude nosným materiálom roz-
hovor so starostom obce na aktuálne témy, prípadne otázky, kto-
ré rezonujú v obci. Po prvýkrát sme rozhovor pripravovali s našim 
novým starostom, ničím sme ho nezaskočili, lebo pri riešení a prí-
pravách mnohých akcií stál v minulosti ako aktívny poslanec a tak 
problematiku dobre pozná.

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Najdôležitejšou úlohou roka je 
dokončenie kanalizačnej siete

Aké najdôležitejšie úlohy ča-
kajú našu obec v roku 2019?

Aj tento rok budú v našej ob-
ci rôzne investičné akcie, kto-
ré so sebou prinášajú rozvoj. V 
marci finišujeme s dokončením 
modernej biochemickej učebne v 
priestoroch našej základnej ško-
ly. Vytvoria sa lepšie podmien-
ky pre učiteľov, ale hlavne pre 
vzdelávanie našich žiakov. V tých-
to dňoch začíname distribuovať 
nové záhradné kompostéry me-
dzi občanov našej obce. Viem, 
že to malo byť skôr, ale čerpa-
nie eurofondov si vyžaduje po-

stup a hlavne kontroly. To nám 
spôsobilo meškanie a neskor-
ší termín distribúcie. Zároveň  
chcem upozorniť na prednášku 
ohľadom kompostovania v ob-
ci, ktorá sa uskutoční 15. aprí-
la o 18.30 v dome kultúry. Stále 
pokračujeme v projekte opatro-
vateľskej služby. Je to financova-
né z prostriedkov EÚ. Jediné čo 
nás trápi je počet klientov. Vie-
me poskytnúť opatrovanie väč-
šiemu množstvu klientov. 

Stále čakáme na rozhodnutie v 
prípade zberného dvora a vodo-
zádržných opatrení v obci. Ten-

to rok zrealizujeme kompletnú 
diagnostiku mostov, ktoré má-
me v majetku a v správe. Na zá-
klade tejto správy vieme vyhod-
notiť postupnosť opráv mostov. 
Podala sa žiadosť na zriadenie 
WIFI siete v centre obci a v are-
áli TJ, ktorá bude voľne prístup-
ná. V cintoríne a pri DK budú vy-
sadené nové stromy v rámci pro-
jektu Zelené obce. 

Najdôležitejšia úloha tento rok 
je dokončenie kanalizačnej sie-
te. Už v týchto týždňoch sme za-
čali vo vlastnej réžii s prácami 
na kanalizácii, aby sme vytvorili 
priestor pre najväčšiu investíciu v 
našej obci. Myslím tým dokonče-
nie kanalizácie prostredníctvom 
schválených eurofondov. Tu sme 
vo fáze výberu zhotoviteľa prác. 
Očakávam, že v lete budeme ply-

(Pokračovanie na str.4)

Šestnásťročné priateľstvo potvrdili 22. marca zástupcovia Kozároviec a maďarského mesta Oroszlá-
ny. Na snímke Moniky Nemčekovej zľava  Ján Jókay, Bystrík Ižold, Zoltán Lazók, Alžbeta Szaboóvá, Eva 
Lazók a Istvan Szabo v kancelárii obecného úradu. Viac o návšteve sa dočítate na 4. strane.
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Obecné zastupiteľstvo v Kozá-
rovciach schválilo na svojom ro-
kovaní 18. marca prijatie tzv. Me-
moranda prorodinnej samosprávy 
s cieľom zachovania a vyzdvihnutia 
myšlienky, že RODINA je, vždy bo-
la a aj bude základnou jednotkou 
nielen obce, mesta či regiónu, ale 
aj štátu. Čo to vlastne Memoran-
dum prorodinnej samosprávy je? 
Čo jeho prijatie znamená pre na-
šu obec? Kde vzniklo? 

Prvotná myšlienka založenia Me-
moranda prorodinnej samosprávy 
vznikla v hlave mladého, šikovné-
ho pána starostu Oravskej Polho-
ry M. Strnála, ktorý ju rozšíril spo-
lu s inými starostami do okolitých 
oravských dedín. Oravská Polhora 
bola však prvá dedina, ktorá pri-
jala toto memorandum a zapojila 
sa do realizácie krásnej myšlien-
ku podpory prorodinnej samosprá-
vy na komunálnej úrovni. Je však 
dôležité podotknúť, že momentál-
ne sú súčasťou tohto memoranda 

Kozárovce opäť v regióne niečím prvé, výnimočné...

VÝSLEDKY HLASOVANIA
Voľby prezidenta  

Slovenskej republiky 16.3.2019

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých 
kandidátov:

Kandidát
Volebný 
okrsok 

č. 1

Volebný 
okrsok 

č. 2
spolu

Béla BUGÁR, Ing. 5 5 10
Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. 125 123 248
Martin DAŇO 2 1 3
Štefan HARABIN, JUDr. 72 78 150
Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD. 8 14 22
Marian KOTLEBA, Ing. Mgr. 50 57 107
Milan KRAJNIAK, Bc. 13 21 34
József MENYHÁRT, PaedDr., PhD. - - -
František MIKLOŠKO, RNDr. 26 37 63
Robert MISTRÍK, Dr. Ing. 3 2 5
Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. 126 124 250
Róbert ŠVEC, Mgr. - 4 4
Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing. - 2 2
Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD. 1         - 1
Ivan ZUZULA, RNDr., CSc. -           2 2
SPOLU 431 470 901

Počet voličov zapísaných  
v zozname voličov 795 825 1620

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili  
na hlasovaní 435 472 907

Počet voličov, ktorí  
odovzdali obálku 435 472 907

Počet platných hlasov odovzda-
ných pre všetkých kandidátov 431 470 901

okrem miest a obcí na Orave, už aj 
niektoré obce a mestá z Prešovské-
ho kraja a od 18. marca už aj naša 
obec. Stala sa tak prvou dedinou, 
ktorá prijala toto memorandum v 
našom regióne. Prijatím tohto me-
moranda sa obec zaviazala, že bu-
de v rámci svojich možností a plat-
ných zákonov podporovať rodiny a 
ich fungovanie v obci, či už vytvá-
raním najlepších podmienok pre 
ich život v Kozárovciach, organizo-
vaním kultúrno-spoločenskej akcie 
s názvom Deň rodiny alebo prihlia-
daním na ich potreby pri rozhodo-
vaní o budúcnosti obci. 

Starostovia obcí a primátori 
miest, ktorí prijali toto memoran-
dum, súčasne prisľúbili, že sa budú 
osobne stretávať a vytvárať akú-
si databázu nápadov, ktorá po-
slúži iným obciam ako inšpirácia 
pri pomoci rodinám vo svojej ob-
ci prípadne meste. Už v súčasnos-
ti niektoré dediny dokonca ponú-
kajú rodinám vo svojej obci napr. 

príspevky pri narodení dieťaťa, ko-
laudačné príspevky, budujú kvalit-
nejšie škôlky atď. Možností je ve-
ľa a je len na samotnej obci, akú 
cestu si zvolí. My však pevne ve-
ríme, že toto memorandum a je-
ho prijatie obcami bude v budúc-
nosti veľkým prínosom pre proro-
dinnú politiku nielen na komunál-
nej úrovni.

   D. Skačanová

Memorandum  
prorodinnej samosprávy
Rodina bola, je a bude základ-

nou jednotkou spoločnosti, štátu, 
mesta a obce.

Samospráva mesta alebo obce 
prihlásením sa k tomuto memoran-
du deklaruje svoj záujem stať sa 
prorodinnou samosprávou.
• Prorodinná samospráva je samo-
správa, ktorá v rámci svojich mož-
ností a platných zákonov bude pod-
porovať rodinu vo svojom meste/
obci.

• Prorodinná samospráva je samo-
správa, ktorá pri svojich rozhodnu-
tiach bude prihliadať na to, aký ma-
jú tieto rozhodnutia vplyv na rodi-
ny v danom meste/obci.
• Prorodinná samospráva bude dbať 
na vytváranie čo najlepších pod-
mienok pre rodiny a ich podporu 
vo svojom meste/obci.
• Prorodinná samospráva každoroč-
ne za účelom oslavy Rodiny, ale aj 
na prezentáciu návrhov, myšlienok, 
opatrení prorodinnej politiky samo-
správy, zorganizuje kultúrno - spo-
ločenskú akciu vo svojom meste/
obci pod názvom Deň rodiny.

Prihlásiť k Memorandu sa dá 
schválením na mestskom/obec-
nom zastupiteľstve a po každých 
komunálnych voľbách je ho potreb-
né znovu obnoviť. 

Prihlásené mestá a obce mô-
že vytvoriť spoločnú organizáciu 
prostredníctvom ktorej budú svoje 
aktivity na podporu prorodinných 
opatrení koordinovať.
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Smútok v radoch 
Kozárenky

Odišiel novinár, spisovateľ
Valentín Benčat

Poďakovanie

Kozárovce a Kozárovčania na Facebooku

Spoločenská rubrika
Povedali si áno
Mgr. Monika Obúlaná  
a Ing. Marek Žembery

Narodili sa
Oliver Gálik  

syn Stanislavy a Martina
Viktória Šebová  

dcéra Lucie a Lukáša

Opustili nás
Ľudovít Závodský,  
vo veku 86 rokov

Eva Vidanová,  
vo veku 58 rokov

Filip Kúkel,  
vo veku 77 rokov

Rok 2019 sa pre Dychovú hudbu  Kozáren-
ka nezačal práve radostne. Krátko po sebe 
nás vo februári zastihli dve smutné správy o 
úmrtí dvoch bývalých členov. 

Najprv nás vo veku 86 
rokov opustil Vincent Zá-
vodský. 

 Hudobne začal pôsobiť 
v dychovej hudbe založe-
nej organistom Kozinkom. 
U neho absolvoval aj výu-
ku teórie a hry na klarinet. 
Prvý klarinet dostal od sa-
motného Kozinku a pri to-
muto nástroju ostal verný celý život. V tejto, 
svojej prvej, dychovke hrával až do odchodu 
pána Kozinku z Kozároviec v roku 1951.

V obnovenej dychovej hudbe Kozárenka 
patril k jej zakladajúcim členom a prvé hra-
nie odohral 8. marca 1991 u Viktora Drozdíka 
na jeho oslave 80-tych narodenín. Posledné 
hranie v DH Kozárenka odohral počas sv.om-
še v Kozárovciach. Pánu Závodskému bol ve-
novaný obšírny článok v Kozárovských novi-
nách číslo 4/2014 a 1/2015.

O týždeň neskôr zomrel 
ďalší dlhoročný člen Kozá-
renky Matej Teplan. 

V DH Kozárenka začínal 
najprv len ako výpomoc 
pri väčších hraniach. Bo-
lo to v roku 1995, kedy 
ešte súbežne hrával aj v 
DH Kirovačka. Pravdepo-
dobne prvým hraním bol 
pohreb p. Zočeka v Kozárovciach v roku 1995. 
Neskôr v roku 2000 po odchode Mariana Vaj-
du začal hrávať pravidelne a pretože ovládal 
hru na viac nástrojov, aj jeho pôsobenie v DH 
Kozárenka nebolo len na jednom poste. Naj-
viac času ale strávil ako krídlovák. Jeho po-
sledným hraním bolo hranie na svadbe Micha-
la Boháča ml. v roku 2008.

 M. Kopál 

Pani Angela Šínska sa v janu-
ári dožila požehnaných 86 ro-
kov. Radi by sme jej, aspoň tou-
to cestou,  vyjadrili veľkú vďaku 
za jej horlivú a dlhoročnú prácu 
v našej farnosti. Málokto mož-
no vie, o čo sa pani Šínska, ako 
ju väčšina z nás zvykne oslovo-
vať, zaslúžila. Jednotné rúcha 
pre prvoprijímajúce deti, orná-
ty pre kňazov nielen z našej, ale 
aj iných farností, kňazské reve-
rendy, miništranské oblečenia... 
To všetko vyšlo spod jej šikov-
ných, krajčírskych rúk.

Činnosť, ktorá sa s ňou ne-
odmysliteľne spája, je vedenie 
lektorov Božieho slova. Nielen 
ich samotná organizácia, ale 
predovšetkým jej záujem o ich 
zdokonaľovanie sa v tejto ob-
lasti, vďaka čomu na začiat-
ku niektorí absolvovali v rámci 
diecézy lektorský seminár. Zá-
ležalo jej na tom a stále zále-
ží, aby sa liturgické čítania Bo-
žieho slova čítali zrozumiteľne, 
s dôrazom a s patričnou úctou 
k Svätému Písmu.

Určite sme tu nespomenuli 
všetko, čoho bola pani Šínska 
súčasťou. To vie povedať len 
ona sama. Ale napriek tomu si 
zachovala skromnosť, obeta-
vosť, životnú energiu aj v tom-
to vysokom veku. 

Pani Šínska, skláňame sa 
pred Vašou obetavosťou, s akou 
ste mnohokrát oslovovali lekto-
rov na čítanie a nie raz ste ma-
li aj zamietavé odpovede. Mož-
no veľa ľudí z farnosti ani nevie 
o Vašej činnosti, alebo ju be-
rú ako samozrejmosť, a pre-
to ešte raz jedno veľké ĎAKU-
JEME VÁM.

Do ďalších dní želáme veľa 
Božieho požehnania!

             SB a lektori

Koncom minulého roka na internetovej sociál-
nej sieti Facebook pribudla skupina s názvom Ko-
zárovce a Kozárovčania. Skupina je určená oby-
vateľom Kozároviec a rodákom na informovanie 
o aktivitách, spoločenských udalostiach a novin-
kách v Kozárovciach. Skupina Kozárovce a Kozá-
rovčania je priestorom na prezentáciu spolkov, 
občianskych a záujmových združení na zviditeľ-
nenie aktivít a činností v rámci obce. Do skupi-
ny môže pridávať príspevky každý jej člen. Čle-
nov môže do skupiny schvaľovať a pozývať kaž-
dý aktívny člen. V polovici marca bolo v skupine 

Na cintoríne v Lamači sa  
14. januára zišla rodi-
na ,  p r ia te l ia  a  známi , 
aby odprevadili na po-
slednej ceste PhDr. Va- 
lentínaBenčata, ktorý nás 8. 
januára nečakane opustil vo 
veku nedožitých 78 rokov. 
Novinár, spisovateľ, ktorý 
napriek tomu, ževyletel z 
rodného hniezda do sveta, 
srdcom zostal navždy spätý s rodným krajom. 

Narodil 17. januára 1941 v Kozárovciach, kde 
vychodil aj základnú školu. Po maturite na Jede-
násťročnej strednej škole v Zlatých Moravciach v 
roku 1958 chcel pokrčovať vštúdiu na Filozofic-
kej fakulte UK, ale doba si vyžiadala, aby najskôr 
odpracoval tvrdú manuálnu prácu v hlinikárni v 
Žiari nad Hronom a až potom mohol nastúpiť na 
vytúžené štúdium a v roku 1967 ukončiť odbor 
slovenčina a španielčina. Na tejto fakulte neskôr 
obhájil titul PhDr. Ako redaktor a novinár praco-
val v rokoch 1967-71 v Čs. rozhlase, 1971- 73 
ako riaditeľ Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici, 1973-
77 ako stály spravodajca Čs. rozhlasu v Latin-
skej Amerike, 1977-78 riaditeľ Divadla J. G. Ta-
jovského vo Zvolene. Od r. 1978 pôsobil v Brati-
slave: 1978-82 redaktor Nového slova, 1982-86 
v slobodnom povolaní, 1986-94 redaktor Práce, 
1994-95 šéfredaktor Výberu, od 1995 majiteľ vy-
davateľstva INKA. Popri rozsiahlej publicistickej 
činnosti v časopisoch a dennej tlači publikoval 
knihy cestopisných reportáží hlavne z Latinskej 
Ameriky, ale aj Španielska.

Medzi smútiacim zhromaždením v Lamači ne-
chýbali obyvatelia z Kozároviec, vedení staros-
tom obce Ing. Bystríkom Ižoldom, ale aj obyva-
telia Hronského Beňadika a časti Psiare. Do rod-
ného kraja V. Benčat pravidelne prichádzal a pri-
nášal svoj pokojný humor, ľudský prístup k pria-
teľom, známym i neznámym. Kozárovčania mu 
priniesli do chladného hrobu trochu rodnej ko-
zárovskej zeme a najobľúbenejšie piesne mu za-
spievali členovia kozárovskej mužskej speváckej 
skupiny MATIČIAR. Za rodákov sa s ním emotív-
nym príhovorom rozlúčil Ing. Ondrej Krajči a spo-
ločne sa zúčastnili aj na zádušnej omši.

„Náš Valent“ - ako ho mnohí z nás volali - zo-
stane v spomienkach rodákov navždy. 

Monika Nemčeková

takmer 300 členov. Touto cestou zakladatelia tej-
to skupiny chcú rozšíriť možnosti na komuniká-
ciu o dianí v našej dedine. 

Ak ste na facebooku aktívni, budeme veľmi ra-
di, ak sa stanete členmi tejto skupiny. Pozýva-
me všetkých členov našich občianskych združe-
ní, športových, kultúrnych, umeleckých skupín a 
spolkov na aktívne prezentovanie svojej činnos-
ti a podujatí v tejto skupine. Ukážme rodákom a 
obyvateľom Kozároviec, že naša obec kultúrne, 
spoločensky a športovo žije. 

Martin Gaži, zakladateľ skupiny 
Kozárovce a Kozárovčania
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nulo pokračovať a rozširovať sieť 
kanalizácie smerom do Horného 
konca, na Brôdok a hlavne k zá-
kladnej škole.

Ako bude postupovať výstav-
ba kanalizácie v obci?

V súčasnosti realizujeme prá-
ce vo vlastnej réžii na uliciach Po-
točná a Mlynská (č.d. 410 až po 
č.d. 460). Presne je to 740 m no-
vej kanalizácie. Tu predpokladám 
dokončenie prác v máji. Po ko-
laudácii bude možné sa pripojiť 
na túto kanalizáciu. Po ukončení 
verejného obstarávania na zho-
toviteľa prác a následnom pod-
pise zmluvy sa začnú práce na 
kanalizácii v Hornom konci (od 
kostola po cintorín po obidvoch 
stranách), budú pokračovať Dol-
ným koncom smerom na Brôdok 
(od kostola smerom na Brôdok), 
na Gruntoch smerom k základnej 

škole ( od č.d. 711 až po základ-
nú školu) a celý Močiar. Celko-
vo bude vybudovaných 3 250 m 
novej kanalizácie z prostriedkov 
EÚ a jej fondov. Chcem všetkých 
poprosiť o trpezlivosť. V najbliž-
ších mesiacoch sa stane obec ta-
kým malým staveniskom, čo pri-
nesie so sebou množstvo problé-
mov. V našom spoločnom záujme 
je to čo najskôr vybudovať a za-
čať používať.

Dlhšie sa ozývajú hlasy o re-
konštrukcii chodníkov na hlav-
nej ceste, bude sa to riešiť v na-
sledovnom období?

Áno, aj táto otázka je na stole 
a začala sa pozitívne riešiť. Ab-
solvovali sme stretnutie na úra-
de NSK (Nitriansky samosprávny 
kraj), kde sme sa dohodli na ďal-
šom postupe. Keďže komuniká-
cia a chodníky na hlavnej ceste 
sú majetkom NSK, tak sme hľa-

dali cestu ako to vyriešiť. Našli 
sme riešenie v zámene pozem-
kov medzi obcou a NSK. V súčas-
nosti sme v procese geodetické-
ho zamerania chodníkov. Po ná-
slednej zámene, ktorá musí byť 
odsúhlasená zastupiteľstvom ob-
ce a NSK, môžeme pristúpiť k pro-
jektu opravy chodníkov na hlav-
nej ceste a k samotnej realizácii 
stavebných prác.

Na poslednom zastupiteľstve 
ste schválili Memorandum proro-
dinnej samosprávy. O čo ide?

Ide o iniciatívu samospráv zo 
severu Slovenska, hlavne z Ora-
vy. Prihlásením sa našej obce k 
tomuto memorandu deklarujeme, 
že rodina bola, je a bude základ-
nou jednotkou obce. Budeme sa 
snažiť vytvárať lepšie podmienky 
pre život rodín, zlepšovať ich a vo 
všeobecnosti dbať na ich podpo-
ru. Zároveň by sa malo vytvoriť 

združenie týchto samospráv, aby 
sa skúsenosti a poznatky z apli-
kácie prorodinnej politiky vymie-
ňali navzájom a tak dospeli k lep-
ším podmienkam pre rodiny aj v 
našej obci.

V minulosti sa hovorilo o zria-
dení komunitného centra v našej 
obci, zdá sa že prvotný zámer je 
nerealizovateľný, hľadá sa nové 
riešenie tejto otázky?

Táto téma bola v minulosti hlav-
ne zneužitá a nepravdivo prezento-
vaná. Máme schválený Komunitný 
plán obce, kde v bode 3.1 v rámci 
poskytovania sociálnych služieb v 
zariadeniach je plán výstavby ko-
munitného centra priamo v róm-
skej osade. Je to stále iba plán. 
Plán vybudovať komunitné cen-
trum v lokalite Domky naráža na 
viacero prekážok a to hlavne na 
nevysporiadané pozemky, ktoré sú 
v súčasnosti v správe Slovenské-
ho pozemkového fondu. To je beh 
na dlhé trate. Je tu otázka, ako to 
riešiť? V súčasnosti máme v obci 
terénnych pracovníkov, ktorí po-
máhajú riešiť problémy MRK a zá-
roveň, z môjho pohľadu, najlepšie 
riešenie je vzdelávanie mladých z 
tejto komunity, ktoré sa nám darí 
realizovať v ZŠ s MŠ.

 Pripravila M, Nemčeková

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Najdôležitejšou úlohou roka je 
dokončenie kanalizačnej siete

Mnohé priateľstvá majú zaujímavú históriu, preletelo mi mysľou, 
keď sme so starostom Ing. Bystríkom Ižoldom a Ing. Jánom Jó-
kayom očakávali v piatok 22. marca návštevu z Oroszlány. Oficiálna 
návšteva primátora maďarského mesta Zoltána Lazóka a jeho man-
želky, ktorých sprevádzali naši dlhoroční priatelia - predsedníčka 
Oroszlánskej slovenskej samosprávy Alžbeta Szaboóvá s manželom, 
bola ďalším stretnutím v histórii priateľského vzťahu medzi obcou 
Kozárovce a mestom Oroszlány. 

Priateľstvo spája Kozárovce a mesto Oroszlány 
už šestnásť rokov 

Začalo sa to v roku 2003 ná-
hodnou prechádzkou Ing. Jána 
Jókaya, vtedy na pracovnej ceste 
v meste, kde tlmačskí strojári re-
alizovali rekonštrukciu kotlov. Za-
čul slovenskú pieseň, tak vošiel do 
domu označeného ako Slovenský 
dom a spoznal potomkov Slová-
kov, ktorí dlhé roky udržujú tra-
dície svojich predkov. Tu spoznal 
aj ich predsedníčku Alžbetu Sza-
boóvú. Do tohto vzťahu vstúpi-
li SES Tlmače a redakcia Sloven-
skej brány, ktorá navštívila pre-
krásne tradičné podujatie Sloven-
ský deň v Oroszlány a priniesla o 
tom reportáž do novín. Napokon 
sa uzavrel družobný vzťah medzi 
obcou Kozárovce a Oroszlánskou 
slovenskou samosprávou. Na po-
zvanie starostu Kozároviec Danie- 
la Benčata v roku 2004 navštívili 
hostia z Oroszlány aj s folklórnou 
tanečnou skupinou Brána náš Ko-
zárovský jarmok. Odvtedy sa pra-

(Dokončenie zo str. 1)

videlne stretávame. Raz v Kozá-
rovciach, raz v Oroszlány. A to už 
šestnáť rokov. Z rúk starostu Da-
niela Benčata prešla spolupráca 
do rúk Ing. Jozefa Majera a ochot-
ne ju prevzal aj nový starosta Ing 
Bystrík Ižold.

Primátor Z. Lazók a kozárovský 

starosta našli spoločné témy, kto-
ré tešia, ale aj trápia samosprá-
vy v Maďarsku a na Slovensku. 
Po prehliadke obecného úradu 
viedli spoločné kroky na pracov-
ný obed a následne do našich vi-
nohradov. Hostiteľom bol predse-
da Vinohradníckeho spolku Štefan 
Gaži, ktorý priblížil hosťom výro-
bu vína a spracovanie viniča v lo-
kalite Pustá Hora. Po prezentá-
cii a degustácii kozárovských vín 
sa všetci presunuli do Topoľčian-
skych vinárskych závodov, kde im 
boli prezentované svetové výsled-
ky práce vinárov z tohto závodu. 
V sobotu pokračovala návšteva 

prehliadkou Nitrianskeho hradu, 
ktorá bola pre našich hostí veľmi 
zaujímavá a prínosná. Po obede 
už nasledovala rozlúčka s našimi 
priateľmi z Maďarska. 

Primátor mesta Oroszlány Zol-
tán Lazók a náš starosta vyjadri-
li spoločný záujem o prehlbova-
nie vzájomných vzťahov, nielen v 
oblasti kultúry, ale aj v športe, v 
školstve a v sociálnych veciach. 
Toto spoločné úsilie sa v tomto 
roku spečatí podpisom Memoran-
da o vzájomnej spolupráci medzi 
mestom Oroszlány a obcou Kozá-
rovce. Dúfame, že to bude príno-
som pre naše samosprávy a eš-
te viac prehĺbi vzájomné priateľ-
ské vzťahy.

Ako nám v rozhovore pre Ko-
zárovské noviny povedal Z. La-
zók, doterajšiu spoluprácu hod-
notí ako bezprecedentnú a zmys-
luplnú. „Vo vašej obci som dnes 
po druhýkrát. Mal som možnosť 
spoznať Kozárovce aj okolie, pán 
starosta mi ukázal celú dedinu a 
ja som považoval za dôležité sta-
rostovi a ostatným ukázať naše 
mesto. Myslím si že naša spolu-
práca v budúcnosti bude rozšíre-
ná do rôznych oblastí.“

M. Nemčeková
Snímka:
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POZÝVAME VÁS  
na kultúrno-spoločenskéh podujatia 

APRÍL  
14. apríl  Kvetná nedeľa - SZ Tebe spievam – (na sv. omši)
21. apríl  Veľkonočná nedeľa – SZ Tebe spievam – (na sv. omši)
27. apríl  Koncert Cigánski diabli – DK v Kozárovciach
30. apríl  Stavanie mája – DH Kozárenka a DFS Vretienko

MÁJ  
3. máj   Koncert pre deti Zvedavka a kúzelník
12 . máj   1.sväté prijímanie
17. – 19. máj Oslava rodiny (18.5. – Vatra, 19.5. Deň matiek)
23. máj  Oskar 2019 – Divadelná súťažná prehliadka zariadení 
   soc. služieb v pôsobnosti NSK
25. máj  Svätá omša na Pustej hore – Vinohradnícky spolok

JÚN 
1. jún  Deň detí v obci
15. jún  Kozárovský jarmok 
30. jún   DHZ Kozárovce: Súťaž o striebornú prúdnicu 
   Pohronia – 26.ročník
Jún   Deň otcov

JÚL    
21. júl  KDH: Púť na Skalku

Deň detí
1. júna 2019 na ihrisku
od 10.00 do 15.00 hod.

Pre deti pripravujeme:
• Detské nafukovacie atrakcie

• Lezeckú stenu
• Maľovanie na tvár

• Vozenie na motorkách
• Jazdenie na koníkoch

• Množstvo hier, ktoré si pre deti 
pripravia skauti

• Héliové balóny
• Super občerstvenie – cukrová vata, 

popcorn, palacinky, zmrzlina
Nebude chýbať ani prekvapenie!

  
  

Ľudová hudba Javorinka
Program ZŠ s MŠ Kozárovce

FS Háj Nová Baňa
FS Praslica, FSk Konopa, Spevácka skupina Lipka

Hudobná skupina Akropola
Birkášovci, Ľudová hudba Nová Baňa

DH Kozárenka
Tombola

Veronika Rabada s kapelou
Hudobná Skupina Elán Tribute

3.máj 2019 o 10.00 h 
v DK KozárovceVstupné: 2 eurá

Zvedavka a kúzelník
Koncert pre deti 
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Mnohí ich poznajú ako ľudí, kto-
rých vášňou sú slovenské ľudové 
tradície, keďže zachraňujú krás-
ne pôvodné kroje. Aj v Prílepoch 
a Kozárovciach, kde momentálne 
žijú s rodinami, sa venujú zbiera-
niu i výskumu tradičného odevu. 
Ľudovú výšivku nosia občas aj do 
spoločnosti. Naposledy na podu-
jatí Zimný večer na dedine, 29. ja-
nuára. V rámci neho sa priestory 
múzea premenili na tradičnú vi-
diecku izbu.

Podujatie pre milovníkov fol-
klóru a ľudových tradícií s ukáž-
kou tkania na krosnách otvori-
la lektorka múzea Vierka Tomo-
vá. Tradičný folklór prezentova-
la spevácka skupina Zlatomorav-
čianka pásmom ľudových pies-
ní. Návštevníci si mohli vyskúšať 
prácu s tradičnými materiálmi a 
nástrojmi.

Helenu Hamarovú odjakživa pri-
ťahovala obdivuhodná zručnosť a 
trpezlivosť našich predkov ucho-
vaná v rôznych predmetoch. Po 
ľudových krojoch jej učarovala 
priadza a tkanie na krosnách. Cez 
príbehy nám približuje ako sa ko-
nope po pretrhávaní máčalo, su-
šilo, trepalo, česalo a triedilo do 
kúdelí pre pradenie. „Jemná pria-
dza sa používala na tvorbu ode-
vov, hrubšia pre úžitkové potre-
by – koberce či vrecia.“ Podujatie 
obohatila o ukážky ľudovej tvor-
by zo svojej tkáčskej dielne. Ne-
chýbala ani prezentácia minia-
túrnych tkáčskych nástrojov od 
drevorezbára Štefana Doskoča 
zo Zlatna.

Dávid Hudec lásku k tradíciám 
v sebe prechováva už roky. „Pat-
rím k zberateľom predmetov, kto-

Zimný večer na dedine

ré možno stratili majiteľov, často 
i využitie, no dodnes nesú hrdo 
svoje vzácne príbehy,“ vysvetľuje 
svoj záujem o ľudovú kultúru Dá-
vid. Jeho myšlienka priblížiť kro-
je, výšivky či textil našich prasta-
rých mám súčasnej generácii pri-
niesla po mesiacoch spolupráce 
s lektorkou múzea Vierkou Tomo-
vou a riaditeľom Antonom Štev-
kom svoje ovocie.

Výlet do minulosti 
spojený s ukážkami 

tkania a tradícií
Návštevníci podujatia Zimný ve-

čer na dedine sa dozvedeli mno-
ho detailov o spôsoboch výroby 
textilu aj s ich ukážkami. Mohli si 
prezrieť tradičnú vidiecku izbu v 
sprievode Dávida Hudeca, ktorý 
im ukázal prípravu priadze a tka-
nie na krosnách, čo je snovadlo a 
brdo. Dávid prezentoval tkanie na 
krosnách, ktoré sú skutočne origi-
nálnym historickým kúskom, po-
chádzajúcim z jeho rodiny. „Tieto 
krosná sú z roku 1910, už na nich 
poznať tie roky, ale stále fungujú. 
Dá sa na tom zhotoviť plátno, ko-
berec, prešli sme si celým postu-
pom od zasiatia až po spracovanie 
konopí. Ukázali sme si rôzne dru-
hy tkanín, aj vzorovaného, všetky 
potrebné nástroje ku tkaniu,“ pri-
bližuje podujatie Dávid.

Kútnice dodnes zahalené 
rúškom tajomstva

Po ľudových krojoch či zhoto-
vení koberca nám Dávid priblí-
žil tajomný príbeh kútnej plach-
ty. Na čo vlastne slúžila? Začali 
sme pátrať po jej funkcii, význa-
me a symbolike výšiviek. Kútna 

plachta vraj bola akýmsi ochran-
ným štítom pre ženu v šestone-
delí a pre novorodenca. Vo vlák-
ne kútnej plachty bola zachytená 
túžba po istote, radosti a blaho-
byte, v symboloch jej červených 
výšiviek s motívmi sŕdc, kohútov, 
kvetov a hviezdic prúdila energia, 
ktorá mala magickú silu. „Ochra-
ňovala matku i dieťa pred nega-

tívnymi nástrahami, zlými sila-
mi, urieknutím, pôsobením ne-
gatívnych myšlienok, chorôb...“ 
vysvetľuje Dávid Hudec.

Praktická a magická funkcia 
kútnej plachty sa viazala na ri-
tuál, ktorý v minulosti prebiehal 
ihneď po pôrode. „Kútna plach-
tu visela z povale okolo poste-
le, kde ležala rodička s dieťat-
kom. Spoza plachty nevychá-
dzali. Boli tak uchránení pred 
ostatnými a zároveň im plachta 
poskytovala súkromie a pokoj. 
Kútna plachta sa tkala z dvoch 
polí plátna cca 60 cm širokých 
a do stredu sa všívala čipka, 
ktorou sa spojili tieto dve po-
lia plátna a cez tú čipku nevesta 
potom mala možnosť sledovať 
čo sa v izbe deje. Väčšinou bo-
la červenými vzormi vytkávaná, 
aby neprišlo žene v šestonedelí 
a novorodencovi zoči,“ uzatvá-
ra rozprávanie Dávid.

Keďže Dávid je veľkým zbe-
rateľom ľudových tradícií, zatú-
žil pred rokmi aj po kútnej plach-
te. Vystavil ju koncom roka v mú-
zeu v Zlatých Moravciach počas 
výstavy Klenoty spod Slovenskej 
brány, ľudové odievanie v Kozá-
rovciach.

Anna Mondočková, 
foto autorka

Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci so študent-
mi etnológie FF UKF v Nitre Dávidom Hudecom z Kozároviec, Vero-
nikou Dudášovou z Prílep a nositeľkou tradícií Kozároviec Helenou 
Hamarovou odkrývajú tajomstvá ľudových tradícií. Koncom januá-
ra to boli ukážky tkania.
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žartovnému obradu prizerali aj tí 
najmenší. Všetci si mohli pochu-
tiť na fašiangových dobrotách a 
spoločne ešte posedieť pri rez-
kých pesničkách dychovej hud-
by Kozárenka.

V utorok 5. marca sa už tradič-
ne stretli na fašiangovom pose-
dení členovia ZO JDS v motores-
te STOP. Na úvod podujatia pred-

seda seniorskej organizácie Fran-
tišek Ďurovič privítal hostí – sta-
rostu obce Bystríka Ižolda a pred-
sedníčku kultúrnej komisie Ivanu 
Švolikovú. Starosta sa prihovoril 
prítomným a krátko informoval o 
najdôležitejších udalostiach, kto-
ré obec čakajú a na ktoré sa ho 
pri stretnutiach seniori najčas-
tejšie pýtajú.

O chutné občerstvenie sa 
postaral personál motores-
tu, o kultúrny program muž-
ská spevácka skupina Mati-
čiar, hudobníci i hostia - zná-
my heligónkar a spevák Jo-
zef Suchý a Dominik Garaj s 
gajdami. K výbornej atmo-
sfére prispeli aj dobre nala-
dení seniori. Speváci Matičia-
ra podvečer predviedli obrad 
pochovania basy so všetkým, 
čo k tomu patrí - pesničky, 
veršovanky a nechýbali ani 
plačky, ku ktorým sa pridali 
aj diváci, a tak sa pochová-
valo, ako sa patrí.  

M. Nemčeková,
snímky autorka 

a archív ZŠ

Najskôr sa konali 2. marca Ko-
zárovské fašiangy v dome kultú-
ry, ktoré otvoril detský karneval 
plný zábavy so šaškom Romanom. 
Deti šantili v maskách a pridali sa 
k nim aj pani učiteľky a mamičky. 
Radosť z nich mali aj starí rodičia, 

ktorí si nenechali ujsť príležitosť 
a popri vnúčatách sledovať ďalší 
fašiangový program.

Pochovávanie basy mali pev-
ne v rukách aj tento rok chlapi z 
folklórnej skupiny Praslica. Rozo-
smiali prítomných a zvedavo sa 

V Kozárovciach už niekoľko rokov slávia fašiangové pochovávanie 
basy na dvoch miestach. Bolo to tak aj tento rok. 

U nás na fašiangy pochovávame basu dvakrát
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Novozvolení členovia do Rady školy
pri ZŠ s MŠ na obdobie 2019 - 2023

V ZŠ s MŠ v Kozárovciach sa 13. 
marca uskutočnila veľká udalosť 
– Pasovanie prvákov. Žiaci z obi-
dvoch tried boli rozdelení na päť 
skupín. Každá skupina mala svoj-
ho kapitána. Naši prváci vstúpi-
li do ,,Rozprávkova“, kde musel 
každý jeden preukázať svoje ve-
domosti zo SJL, MAT, PVO a TEV. 
Svoju zručnosť a samostatnosť 
musel každý jeden preukázať aj 
tým, ako si vie správne a rýchlo 
obliecť a vyzliecť vetrovku, vy-
zuť (zašnurovať) topánky a pek-
ne uložiť naspäť do skrinky. Na 
každom stanovišti nám nezištne 
pomáhali naši deviataci, ktorí za 
správne vykonané úlohy odmenili 
našich prvákov pečiatkou do roz-
právkovej žiackej knižky.

Po vykonaní všetkých úloh sme 
sa všetci stretli vo veľkej telocvič-
ni, kde prváci slávnostne zloži-
li sľub, v ktorom sľúbili, že budú 
verní našej škole, že sa budú pra-

Imatrikulácie prvákov

videlne pripravovať do ško-
ly a že sa budú správať tak, 
ako sa na správneho ško-
láka patrí. Na záver každý 
žiak dostal Pamätný list a  
aj praktický darček. 

Teraz čaká všetkých na-
šich prvákov dlhá cesta, na 
ktorej im želáme, aby sa ich 
všetky túžby a predstavy o 
škole splnili, aby sa v nej cí-
tili dobre, aby okrem vedo-
mostí zažili i kopec rados-
ti z objavovania, ale i spo-
kojnosti z dobre vykonanej 
práce.

Chceli by sme poďakovať 
našim deviatakom za ich ak-
tivitu, pomoc, úprimnú ra-
dosť a ochotu. Veľké ĎAKU-
JEM patrí i vedeniu našej 
školy, asistentkám za po-
moc a spoluprácu pri rea-

lizácii imatrikulácie a k ich sláv-
nostnému a dôstojnému uvede-
niu do cechu prváckeho.

 Mgr. Mária Együdová

Na ustanovujúcom zasadnu-
tí Rady školy 29. januára 2019 
boli zvolení členovia:
1. Mgr. Ivana Š v o l ik o v á, PhD., 
členka rady školy za pedagogic-
kých zamestnancov ZŠ 
2. Martin L e n a r d,  člen rady 
školy za pedagogických zamest-
nancov MŠ
3. Anton    M a j e r,   člen rady 
školy za nepedagogických za-
mestnancov ZŠ s MŠ 
4. Ing. Beáta    H l a v o v á, člen-
ka rady školy za rodičov ZŠ
5. Ing. Blanka   J a n o v i c ká, 
členka rady školy za rodičov 
ZŠ

6. Mgr. Lenka Š i m e g o v á, člen-
ka rady školy za rodičov ZŠ
7. Terézia Šv o l í k o vá,  členka 
rady školy za rodičov MŠ
8. Ing. Bystrík I ž o l d , člen ra-
dy školy delegovaný zriaďova-
teľom
9.  Mgr. Mária H l a v o v á, člen-
ka rady školy delegovaná zria-
ďovateľom        
10. Mgr. Martina H o l e č k o vá, 
členka rady školy delegovaná 
zriaďovateľom 
11. Ľuboš Š v o l í k,  člen ra-
dy školy delegovaný zriaďova-
teľom     

V rámci  Marca – mesiaca kni-
hy sa 14. marca  v našej ZŠ s MŠ 
Kozárovce konala beseda s Ing. 
Ondrejom Krajčim, autorom kni-
hy Ako to bolo voľakedy okolo Slo-
venskej brány. Ako vznikla táto kni-
ha a prečo? 

Kedysi dávno bol autor na pred-
náške pátra Michala Slivku, redem-
ptoristu, dlhoročného misionára 
v Indii. Po spoločnom obede mu 
páter prikázal zapísať do písan-
ky všetky spomienky staré oko-
lo päťdesiat rokov. Dnes je už pá-
ter v Božom náručí, ale autor kni-
hy mu za jeho vtedajšie slová zo 
srdca ďakuje.

Ujo Ondrej začal pútavou formou 
rozprávať o knihe najskôr mlad-
ším žiakom, ktorých  najviac zau-
jalo rozprávanie o tom, s čím a ako 
sa voľakedy deti hrávali. A aké to 
boli hry? Chlapci sa hrávali s guľ-
kami. Boli farebné, hlinené, rov-
nakej veľkosti, najvzácnejšie bo-
li „sklenačky“. Hralo sa na kotlík, 
ktorý pätou topánky vyvŕtali ho-
cikde pred domom. Potom urobi-
li čiaru, od ktorej sa hádzalo do 
kotla, a kto trafil najviac, ten zo-
bral všetky, aby ich potom rozho-
dil smerom na kotlík. Ktoré doň 

padli, tie už boli jeho.
Starší žiaci so záujmom počú-

vali rozprávanie o vojne, ktorá po-
značila život ľudí v okolí Sloven-
skej brány. Mnohým z nás sa tisli 
do očí slzy, keď sme počúvali prí-
beh o mladej rehoľnej sestre, ktorá 
prišla na návštevu domov a dob-
re mierená strela ukončila jej mla-
dý nevinný život priamo v rodičov-
skom dome. Tiež skutočný príbeh 
o dvoch deťoch - päť a desaťroč-
ných dievčatách, ktoré sa stali ži-
vými terčmi tajomných strelcov z 
Krivínskych brál a ktorým vlast-
ný otec, ktorý nebol stolár, musel 
pozbíjať len tak z dosiek rakvičky, 
aby na ich mŕtve tielka nemuseli 
hádzať ťažké hrudy zeme. Na záver 
vyslovil autor krátku, ale úprimnú 
prosbu:„Bože, nedopusť, prosím, 
aby sa to zopakovalo!“

Ujovi Ondrejovi veľmi pekne 
ďakujeme za to, že zozbieral tie-
to spomienky, zapísal ich pre nás, 
ako aj pre budúce generácie. Do je-
ho ďalšieho života sme mu všetci 
z úprimného srdca zaželali veľa 
zdravia a veľa, veľa síl pre zozbie-
ranie a napísanie možno ďalšieho 
pokračovania knihy.

 Mgr. Mária Hlavová

Beseda o tradíciách 



9SPOZA ŠKOLSKEJ BRÁNY

Žiaci VII. a IX. ročníka sa 11. 
januára vybrali na exkurziu do 
mestského múzea v Zlatých Mo-
ravciach, kde bola zrealizovaná 
výstava nášho rodáka - budúceho 
etnografa Dávida Hudeca Kleno-
ty spod Slovenskej brány. Sprevá-
dzali nás milé sprievodkyne, s kto-
rými sme si prehliadli prírodoved-
né, archeologické, 
paleontologické a 
mineralogické ná-
lezy i zbierky po-
chádzajúce z Po-
žitavia. Dozvedeli 
sme sa, že v okolí 
Zlatých Moraviec 
sa ryžovalo zlato. 
Na záver nás zau-
jala výstava krojov 
pochádzajúcich z 
Kozároviec. Obdi-
vovali sme vzácne 

Na exkurzii v múzeu 
oplecká, krojové sukne, hodváb-
ne ručníky a iné časti ľudového 
odevu. Tradičné vianočné zvyky 
a charakteristické jedlá Vianoc v 
minulosti nám priblížili naše sprie-
vodkyne. Exkurzia sa nám páčila, 
ďakujeme pani učiteľkám, že nás 
tam zobrali.

 Ema a Zuzka

Popoludnie  13. marca bolo vý-
nimočné tým, že sme si rozprávku 
nečítali v našom školskom klube, 
ale presunuli sme sa do obecnej 
knižnice. Dôvod sme zistili po roz-
hovore s našou pani vychováva-
teľkou. Veď Marec - mesiac knihy 
si zaslúži malú udalosť.  Keď sme 
sa usadili, prišlo nečakané pre-
kvapenie. Čí-
tať nám priš-
la stará ma-
m a  n á š h o 
s t a r š i e h o 
spoluž iaka 
Dávidka, te-
t a  V i e r k a , 
ktorá kedysi 
čítavala roz-
právky  eš-
te našim ro-
dičom. Pre-
kvapilo nás, 
že i tie číta-
né rozprávky 
sú krásne. A 

Za krásou ľudových rozprávok

Žiaci 1. a 5. ročníka ZŠ s MŠ Kozárovce sa 29. januára  zúčastni-
li exkurzie v Zlatých Moravciach pod názvom Zimný večer na dedine, 
počas ktorého sa premenili priestory Mestského múzea  na tradič-
nú vidiecku izbu. Počas exkurzie nám Dávid Hudec porozprával o prí-
prave priadze v minulosti a názorne predviedol tkanie na krosnách. 
Počas tkania nás SSk Zlatomoravčianka spievaním ľudových piesní 
preniesla do atmosféry tkania v minulosti, ktoré bolo v zimnom ob-
dobí dennou činnosťou ľudí z nižšej vrstvy.

Mgr. Beáta Sedláková 

Zimný večer na dedine

Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našej obci sa 2. marca 
2019 ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho 
očakávaného karnevalu. Deti prezlečené do originálnych masiek za 
pomoci šaša Romana tancovali, spievali, súťažili a do sýta hodovali. 
Každá maska bola odmenená sladkou maškrtkou, no najkrajšou od-
menou boli rozžiarené očká detí, radosť, detský smiech, dobrá nálada 
a v neposlednom rade pekný zážitok. Boli masky, fantastický bál, bol 
to super karneval! O rok sa opäť tešíme znova, že sa aspoň na chvíľ-
ku prenesieme do sveta rozprávok, tanca, radosti a zábavy .

Mgr. Beáta Sedláková

Sviatok malých i veľkých detí

Školský psychológ Mgr. Branislav Kolenič

PONDELOK - UTOROK - ŠTVRTOK
7.00 - 11.30 individuálna a skupinová práca so žiakmi
11.30 - 12.00  obed
12.00 - 13.00  konzultácie a poradenstvo pre pedagógov
13.00 - 14.00  konzultácie a poradenstvo pre žiakov
14.00 - 15.30  konzultácie a poradenstvo pre rodičov

Po vzájomnej dohode je možné uskutočniť konzultáciu (poradenstvo)  
aj v inom čase.

Na škole začal pôsobiť školský psychológ, ktorého o radu môžu 
požiadať aj rodičia našich žiakov.

keď  sme sa pozorne započúva-
li, naša fantázia pracovala na pl-
né obrátky. O tom svedčila aj na-
ša následná diskusia o prečíta-
nej rozprávke.  Tešíme sa ešte na  
pekné stretnutia s ďalšími starými 
mamami a krásnymi  slovenskými 
ľudovými rozprávkami.

Prváci a druháci z I. odd. ŠKD
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„Január a február, ukazujú chladnú tvár. Pa-
ni zima vládne nám, snehom halí celý kraj. Ma-
rec, apríl, máj, svet prebúdza jar, do kvietkov 
sa zahalí, farbami svet rozžiari.“

Tak, ako sa aj v tejto básni píše, aj my sme 
mali chladnú zimu, obdarovanú i sniežikom, čo 
sme patrične využili na zimné aktivity. Deti si 
do materskej školy priniesli sánky, boby i lo-
patky a mohli sme sa ísť sánkovať. Zasneže-
ný malý kopček nás čakal na Močiari. Deťom 
sa sánkovanie veľmi páčilo a nezabudli sme si 
postaviť i veľkého snehuliaka. Keďže bola zi-
ma chladná, mysleli sme aj na našich malých 
kamarátov - vtáčiky, ktoré sme celú zimu pri-
krmovali v kŕmidlách, ktoré máme po celom 
areáli našej materskej školy. Vtáčiky nás za to 
na jar vždy odmenia krásnym vtáčím spevom. 
Karneval sa tento školský rok v našej mater-
skej škole, bohužiaľ, neuskutočnil kvôli vysokej 
chorobnosti detí, no všetko si to deti i rodičia 
mohli vynahradiť na karnevale v Dome Kultú-
ry, ktorý sa uskutočnil v sobotu 2. marca. De-
ťom sa karneval veľmi páčil, pretože tam za-
žili množstvo zážitkov a radosti so šašom Ro-
manom. Bola to patričná náhrada. 

Ani sme sa nenazdali a už sme tu mali ma-
rec. Na začiatku tohto mesiaca nás v našej 
materskej škole navštívil ujo sokoliar. Prinie-
sol si so sebou rôzne druhy nočných i denných 
dravcov, nielen z našej prírody, ale i zo zahra-
ničia. Deti sa oboznámili so sokolmi, jastrab-

mi i sovami, dokonca i s krkavcom, pričom sa 
dozvedeli veľa nového o ich spôsobe života a 
lovu potravy. Deťom sa dravci veľmi páčili, no 
najväčšiu radosť mali z toho, keď si ich mohli 
podržať i v špeciálnych rukaviciach. 

18. marca sa konal hudobný koncert pre deti 

Ako sme začali nový rok v našej materskej škole
pod názvom Naša zem. 
Deti sa hravou formou 
prostredníctvom pies-
ní a hádaniek obozná-
mili s našou planétou, 
o tom, ako sa strieda-
jú ročné obdobia, dni 
v týždni, ale i mesiace. 
Dozvedeli sa i to, aké 
máme krajiny a rôzne 
podnebia na našej ze-
mi a takisto aj aké zvie-
ratá tu žijú. Na záver si 
deti spoločne zatan-
covali i zaspievali. Ale 
keďže mesiac marec je 

hlavne mesiacom knihy, ani na 
tieto aktivity sme nemohli za-
budnúť. Najskôr sme navštívi-
li obecnú knižnicu. Vo dverách 
knižnice nás srdečne privíta-
la pani knihovníčka a voviedla 
nás do svojho kráľovstva. Aj v 
našej materskej škole sa sna-
žíme, aby deti mali pozitívny 
vzťah ku knihám a k čítaniu. 
Preto každoročne navštevu-
jeme obecnú knižnicu, v kto-
rej sa deti dozvedia, že knihy 
sa nemusia len kupovať, ale da-
jú sa i požičať. Deti sa obozná-
mili s tým, že požičiavanie kníh 

má svoje pravidlá, a nezabudli si pripomenúť 
i to, ako sa treba ku knihám správať a zaob-
chádzať s nimi. Veríme, že týmto spôsobom si 
deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, kto-
rý im vydrží až do dospelosti. 

Tento rok sme do našich aktivít zaradili i 

jednu úplne novú aktivitu pod názvom Číta-
nie prvákov v MŠ. 19. marca nás navštívili de-
ti z prvej triedy ZŠ. Prišli nám ukázať, ako sa 
za prvý rok školskej dochádzky naučili pekne 
čítať. Potešili nás príbehom Ako dedko repku 
ťahal. Deťom sa čítanie veľmi páčilo a už teraz 
sa nevedia dočkať, kedy aj ony budú prvákmi, 
aby mohli potešiť nastávajúcich škôlkarov. Ďal-
šou krásnou aktivitou venovanou knihám bolo 
čítanie tety rozprávkárky, ktorou bola Vierka 
Demianová. Prišla nás potešiť svojou návšte-
vou do materskej školy. Deťom doniesla uká-
zať rôzne knihy, z ktorých čítala svojim deťom 
a ktoré dokonca počúvala i ona, keď bola eš-
te dieťaťom. O každej knihe nám niečo pove-

dala a nakoniec si deti mohli jednu knihu vy-
brať, ktorú nám prečítala. Príbeh sme pozorne 
počúvali a všetky deti vedeli krásne odpove-
dať na kontrolne otázky, ktoré im pani Vierka 
dávala, či si niečo z príbehu zapamätali. Deti 
Vierke porozprávali i to, ako im rodičia doma 
knihy čítajú a ktoré z kníh majú najradšej. Za 
jej návštevu jej veľmi pekne ďakujeme. 

Mesiac marec sa ešte nekončí a nás čaká 
množstvo aktivít. I tento rok sa musíme roz-
lúčiť so zimou a privítať jar, tak ako sa patrí 
– vynášaním Moreny 26. marca. Hneď na za-
čiatku apríla našich predškolákov čaká zápis 
do prvého ročníka, pri ktorom im budeme dr-
žať päste a veríme, že všetko zvládnu ľavou 
zadnou. 11. apríla si pripomenieme Deň narci-
sov, a keďže sa budú blížiť sviatky Veľkej no-
ci, nezabudneme ísť do dediny ani so zelenou 
vŕbou, kde všetkým občanom budeme vinšo-
vať krásne a požehnané veľkonočné sviatky, 
plné zdravia, lásky a pokoja. 

Bc. Monika Žemberyová
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Spevácky zbor TEBE SPIEVAM z Kozároviec, ktorý vedie Pavol Pľuta, si v nedeľu 6. januára pripomenul  
7. výročie svojho vzniku. Pre svojich vďačných divákov pripravil spolu s ľudovou hudbou JAVORINKA 
pod vedením Mirky Šmatlíkovej trojkráľový koncert pod názvom Vianoce stále v nás. Prítomných oča-
rili koledy a vianočné piesne, ako i posolstvo programu o zachovaní neopakovateľnej atmosféry a ľud-
skej spolupatričnosti, ktorú zvyčajne cítime najmä okolo Vianoc, aj do všedných dní roka.      

M. Nemčeková, snímka autorka

Rok 2019 je vzácnym termínom 
pre divadelné hnutie v našej obci. 
Pred sedemdesiatimi rokmi 20. fe- 
bruára 1949 bol založený divadel-
ný súbor Hron pri Matici sloven-
skej. Zásluhou mladých študentov 
Gašpara Švolika a Milana Benia-
ka, ako i ostatných aktívnych (asi 
dvadsiatich) členov súboru. Spo-
ločne začali písať dlhú a úspešnú 
históriu kozárovského divadla. A 
že to bola činnosť úspešná, sved-
čí aj to, že divadelný súbor Hron 
pri všetkých starostiach a prob-
lémoch žije a tvorí aj v dnešných 
dňoch, čo je skutočne vnímané v 
širokom i blízkom okolí ako ma-
lý zázrak.

A aké by to bolo nepripome-
núť si toto významné výročie ďal-

Nová divadelná hra jubilujúceho 
súboru Hron

šou novou hrou, vzdať česť a úc-
tu všetkým súčasným i tým, kto-
rí nás už opustili a my na nich a 
ich účinkovanie s láskou spomína-
me. Aj preto sa už rodí nová insce-
nácia. Bude to obnovená fraška, 
ktorá bola u nás premiérovaná 
v 70. rokoch minulého storočia. 
Skúšky sú už v plnom prúde, za-
bezpečujeme scénu a kostýmy, 
prosíme našich vzácnych spon-
zorov o pomoc, aby bola novo-
naštudovaná inscenácia úspeš-
ná ako všetky doterajšie, pre ra-
dosť a potešenie našich divákov 
a hostí. Držte nám palce, nech sa 
nám to podarí.

Súčasne sa chceme aj pochváliť 
s poctou, ktorá sa dostala nášmu 
divadelnému súboru Hron práve 

v tomto jubilejnom roku. Po mno-
hých úspechoch, hlavne v Nitre v 
Divadle Andreja Bagara, vo Vyso-
kých Tatrách v Poprade a v Tat-
ranskej Lomnici, pôvodná sloven-
ská operetka Vy krásne Tatry ma-
lebné bude uvedená aj v Bratislave 
– v nedeľu 12. mája 2019 o 18.00 
v Dome kultúry Ružinov. Chceme 
vás, milí naši priaznivci, poprosiť 
aby ste toto oznámili našim ro-
dákom a priateľom pôsobiacim a 
žijúcim v Bratislave, aby nás pri-
šli podporiť a prežili príjemný ve-
čer. Vstup je voľný a my sa bude-
me na všetkých tešiť a znovu sa 
hrdo hlásiť k heslu - za česť a slá-
vu Kozároviec.

Ladislav Mráz
snímka: Monika Nemčeková

V týchto dňoch vychádza nová 
kniha z pera Pavla Kopála s ná-
zvom V omrvinke dejín, zvečnený v 
čase. Ide v poradí už o šiestu auto-
rovu knihu. V jej prvej časti opisu-
je časť života svojho starého otca 
z maminej strany Adama Baláža. 
Druhú časť 
knihy tvo-
ria básne v 
ktorých po-
kr ačuje  v 
int ímnych 
v ý p o v e -
diach, po-
dobne ako 
v predchá-
dzajúc ich 
knižkách.

Šiesta kniha  
Pavla Kopála

Náš rodák Ondrej Krajči si ne-
dávno splnil svoj sen. Pred rokmi 
si na radu pátra Michala Slivku za-
čal zapisovať svoje spomienky na 
detstvo, mladosť a pridával k nim 
aj spomienky ďalších pamätníkov 
na voľakedajší život okolo Sloven-
skej brány. Zozbieral k tomu množ-
stvo fotografií a vytvoril veľmi zau-
jímavú knihu. Jeho prvotina vyšla 
nedávno pod názvom Ako to bolo 
voľakedy okolo Slovenskej brány a 
zožala pozitívny záujem všetkých, 
ktorých zaujíma história našej ob-
ce a regiónu. Tisíc myšlienok v tex-
te nám pripomenulo to, čo sme ke-
dysi počuli z úst našich starých ro-
dičov, ale nám to rokmi vyšumelo z 
pamäti. Kniha nám ponúka obrazy 
každodenných maličkosti, zvyklos-
tí, mnohotvárnosti života dospe-
lých i detí. Príťažlivé je i zachyte-
nia nárečia, spôsobu vyjadrovania 
jednoduchých dedinských ľudí, ale 
aj ich múdrosť spätá s dlhoročný-
mi skúsenosťami a zvyklosťami, 
ktoré si odovzdávali z pokolenia 
a pokolenie. Pre mladších, či ško-
lákov to bude tajomný svet, ktorý 
ich určite pritiahne. Svedčí o tom i 
skutočnosť, že prvé vydanie knihy 
sa rýchlo rozchytalo a autora po-
zývajú na besedy s čitateľmi. Ne-
ľahká tvorivá práca autora prinies-
la zaslúžené ovocie.        

–nem- 

Znovuobjavený svet  
starých rodičov
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Od samotnej nahrávky, kto-
rá prebiehala v dňoch 16. – 17. 
februára v našej obci, uplynul po-
merne krátky čas a taktiež krátky 
čas uplynul i od samotného prvot-
ného oslovenia s natáčaním. Keď 
mi krátko pred vianočnými sviat-
kami zazvonil mobilný telefón a 
predstavila sa mi pani riaditeľka 
TV FOLKLORIKA so zámerom na-
točiť s našou folklórnou skupinou 
PRASLICA dokument ohľadne Te-
kovského regiónu, vôbec som ne-
tušil rozmer uvažovaného zámeru. 
Jeho súčasťou bola okrem zdoku-
mentovania tradícií z našej obce aj 
požiadavka na sprostredkovanie 

nahrávky prípravy dvoch tradič-
ných jedál. Samozrejme, oslove-
nie ma potešilo, a tak sme si do-
hodli a potvrdili ďalšie kroky pre 
naplnenie vyššie uvedeného zá-
meru TV FOLKLORIKA. Vzhľadom 
na pomerne veľký záber nahráv-
ky bolo potrebné do jej prípravy 
a organizácie zapojiť širší okruh 
členov folklórnej skupiny.

V prvom rade bolo potrebné 
nájsť vhodné priestory pre na-
hrávku, kde nám opäť veľmi vďač-
ne vyšiel v ústrety Dávid Hudec, 
ktorý po predošlej nahrávke 
folklórnej hitparády Kapura, po-
skytol priestory svojho - možno 

povedať - ľudového „múzea“ aj 
pre natočenie relácie Moje korene. 
Rovnako tak i František Čaradský, 
v ktorého dome a vo dvore sme 
sa po roku opäť stretli s televíz-
nymi kamerami. Na bedrách Dá-
vida Hudeca zostala prezentácia 
jednotlivých častí a typov krojov z 
našej obce, ktorej sa zhostil sku-
točne excelentne.

TV štáb začal svoju prácu v Ko-
zárovciach v sobotu 16. februára 
s dvoma samostatnými nahrávka-
mi varenia tradičných jedál – de-
tailnejšie o tejto časti nahrávky 

sa čitatelia môžu dočítať v ďal-
šom príspevku Alexandry Valko-
vičovej. Nedeľa 17. februára pat-
rila nahrávke týkajúcej sa pre-
zentácie krojov z Kozároviec, ako 
i priblíženia krojov z oblasti Teko-
va, ktorú úspešne zvládli členovia 
folklórnej skupiny PRASLICA Dá-

vid Hudec a Alexandra 
Valkovičová.

Po natočení dvoch 
samostatných častí - 
tanečnej časti zo sva-
dobnej zábavy u Fran-
tiška Čaradského a prí-
pravy nevesty na so-
báš u Dávida Hudeca - 
sa Prasličiari presunu-
li do izby starých ma-
terí, kde nahrávka po-
kračovala ukážkou ná-
cviku tancov (skúšky) 

členov PRASLICE. Natáčanie re-
lácie ukončil TV štáb priblížením 
histórie a súčasnosti samotnej 
PRASLICE, i s podporou fotogra-
fického archívu folklórnej skupi-
ny, u nás doma.

 Miloš Ďurovič, FS Praslica
Snímky: autor

Spomienky na detstvo sú spo-
mienkami na moje obe staré ma-
my. Na ich rozprávanie a spomína-
nie na mladosť, na páračky, tkanie 
na krosnách, dojenie kráv, na ľu-
dové pesničky, ktoré mi spievali, 
na naše spoločné dni pri chode-
ní do maku, do repy, na oberač-
ky, zabíjačky, cesty do miest s pl-
nou krošňou hrušiek 
či jabĺk...

Mám veľa krás-
nych spomienok, 
keď som ako dieťa 
nasávala ich lásku 
a dobrotu, s otvo-
renými ústami sle-
dovala ich život. A 
ešte niečo - vône a 
chute jedál, ktoré sa 
vytratili a ich recep-
ty si moje staré ma-
my odniesli so se-
bou do hrobu. Naj-
mä u Masnich (ako 

prezývali dom mojej starej ma-
my) to rozvoniavalo všakovaký-
mi vôňami. Stará mama bola dô-
kazom, že aj v chudobnej chalu-
pe dobrá gazdiná vyčaruje chutné 
jedlo. Spomínam na letné ovocné 
omáčky z jablčných štiepaničiek, 
sušených sliviek, egrešov, keltíš, 
semitance, opekance, šmondŕle, 

kyslé omáčky, polievky, demikát, 
štrúdle a koláče na slano i slad-
ko. Všetko, čo dala záhrada, sa 
schosňovalo. 

V sobotu 16. februára som sa v 
spomienkach opäť vrátila do det-
stva. Za kostolom v Hornom kon-
ci u Ferka Čarackého v pitvore 
jeho krásneho domčeka sa stre-
tli kuchárky Emília Skačanová a 
Marienka Orovnická, aby uvari-
li starodávne jedlo fazuľovicu s 
údeným mäsom a domácimi re-
zancami. Tak ako voľakedy - na 

šporáku. Ferko dre-
vom podkuroval, vín-
kom a pálenkou čas-
toval svojich hostí. 
Teda nielen pani ku-
chárky, ale i štáb te-
levízie Folklorika, kto-
rý sa rozhodol prísť 
do Kozároviec a tou- 
to cestou zachovať to 
dávne a dobré. A, sa-
mozrejme, aj ochutnať 
kuchárske majstrov-
stvo našich žien z pr-
vej ruky. Verte, chu-

tilo im. Po dobrom obede sa pat-
rí koláčmi ponúknuť. Ale najskôr 
ich treba napiecť. To bola úloha 
pre ďalšiu šikovnú žienku Na brôd-
ku, Za kováčom u Furdov. Marcel-
ka napiekla kapustníky na slano i 
na sladko. Ukázala, že aj mladšie 
ženy môžu rovnako dobre zvlád-
nuť jedlá našich starých mám. Aj 
vám sa zbiehajú slinky? Boli vy-
nikajúce!                               

A. Valkovičová
Snímky: Dávid Hudec

Praslica v televízii Folklorika
MOJE KORENE

Televízia FOLKLORIKA 9. marca, v repríze o deň neskôr, odvysiela-
la reláciu Moje korene – tentokrát sa relácia týkala Tekovského re-
giónu, so zameraním predovšetkým na obec Kozárovce, konkrétne 
na kroje z našej obce, tradičnú kuchyňu a, samozrejme, i na našu 
folklórnu skupinu PRASLICA .

Tak chutia spomienky
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ŽSS Lipka sa zúčastňovala 
rôznych kultúrnych podujatí 
obce, výročí jubilantov, spieva-
la na svadbách, oslavách, ale aj 
na rozlúčkach so zosnulými. Už 
vo svojich začiatkoch zožala Lip-
ka nejeden úspech v súťažiach v 
Starom Tekove, Plavých Vozoka-
noch, Hronských Kľačanoch, Mla-
dej Boleslavi, Nitre, Skalici a in-
de. Členky Lipky boli veľmi čino-
rodé a zapájali sa aj do spevác-
kych a recitačných súťaží, kde 
získavali tie najvyššie ocenenia. 
Významnou členkou od založe-
nia skupiny bola Mária Švoliko-
vá. Bola oduševnenou speváč-
kou a získavala skvelé ocene-
nia v súťažiach v rámci sólového 
spevu. Jej syn Imrich Švolik dlhé 
roky sprevádzal Lipku na harmo-
nike. O jednotné kroje Lipky sa 
vtedy postarala Viktória Sitáro-
vá, čepce im zhotovila Eleonó-
ra Mrázová.

Neskôr vedenie Lipky prevzala 
Alžbeta Číková a po nej Mgr. Má-

Ženská spevácka skupina LIPKA má 45 rokov
V tomto roku si ženská spevácka skupina Lipka z Kozároviec pri-

pomenie 45. výročie svojho vzniku. Svoju činnosť začala Lipka v ro-
ku 1974 ako spevácky krúžok miestneho Slovenského zväzu žien 
(SZŽ). Krúžok začínal so siedmimi členkami nadšenými pre spev, 
poéziu a prózu. Prvou vedúcou speváckej skupiny bola Anna Jan-
čeková. Názov pre svoju skupinu si ženy vybrali podľa prekrásnej 
lipovej aleje, tiahnucej sa povedľa Čaradického potoka. A tak sa 
„lipa stala Lipkou.“

ria Együdová. Aj za ich pôsobe-
nia si Lipka zachovala svoju tra-
díciu v speváckych podujatiach 
obce a širokého okolia. Nemožno 
nespomenúť vystúpenie na Bra-
tislavskom hrade u vtedajšieho 

prezidenta Ivana Gašparoviča, 
vianočný blok piesní a zvykov - 
Vianoce v Bratislave, vystúpenie 
v maďarskom Oroslány a iné. V 
tom čase Lipku striedavo spre-
vádzali aj harmonikári Marta Hu-
decová a František Bedej.

V súčasnosti je vedúcou Lipky 
Silvia Benčaťová. Jej prianím je, 
aby Lipka aj naďalej pokračovala 
v tradíciách, v speve a v odovzdá-
vaní nášho kultúrneho dedičstva 
pre mladé generácie, zúčastňo-
vala sa na rôznych akciách ob-
ce a podujatiach v blízkom i šir-

šom okolí. Lipka postupne medzi 
seba získava nové i mladšie spe-
váčky, čo je prísľubom do budúc-
nosti. S úctou si pripomína bý-
valé členky, ktoré stáli pri zrode 
i prvých krokoch skupiny. V Ko-
zárovciach MO Matice slovenskej 
každoročne pripravuje Memoriál 
Márie Švolikovej, na ktorej už 24 
rokov vystupuje aj Lipka. Nechý-
ba ani pri tradičných malých kon-
certoch pri betleheme v predvia-
nočnom čase a ďalších poduja-
tiach v obci či v jej okolí.

-sb-

Kozárovský keltieš
Recept od Milana Hudeca

Potrebujeme: zrná pšenice alebo ra-
ži, hrubú múku a vodu

Postup: Zrná pšenice alebo raži pou-
mývame a necháme naklíčiť na veľ- 
kosť 1-2 cm (keď sú väčšie, sú horké), 
pričom ich do naklíčenia denne kropí-
me vodou. Kým naklíčia, potrvá to asi  
7-8 dní. Naklíčené zrná potom zomelie-
me alebo roztlčieme tĺčikom v mažia-
ri. Napokon ich zalejeme vodou, ktorú  
z nich neskôr dobre vytlačíme a tak zís-
kame bielu vodu podobnú mlieku. Do 
tekutiny pridáme toľko hladkej alebo 
polohrubej múky, aby sme získali ces-
to podobné hustotou dolkám. To naleje-
me do väčšej misy z jenského skla ale-
bo do plechu na pečenie, nie však až 
po okraj, aby hmota nevytiekla a dá-
me piecť. Keltieš je hotový po približ-
ne 1-2 hodinách, keď sa na ňom vytvo-
rí červená kôrka. 

Prajeme vám dobrú chuť!

Zdedené recepty
Festival umeleckého prednesu v poézii a 

próze pod názvom Vansovej Lomnička tento 
rok vstúpil do svojho 52. ročníka. Hlavným 
organizátorom postupovej súťaže a vyhla-
sovateľom je Únia žien Slovenska Bratislava. 
Ústrednou myšlienkou podujatia je udržiavať 
a rozvíjať vzťah žien k umeleckému slovu, tak 
ako sa o to celý život snažila aj spisovateľka 

Kozárovce zastúpené v krajskej súťaži
Terézia Vansová, ktorej meno festival nesie. 
Aj v tomto ročníku sa na celoslovenskom ko-
le súťaže predstavia Slovenky žijúce vo Voj-
vodine v Srbsku, ktoré organizujú podobnú 
súťaž v réžii Asociácie spolkov slovenských 
žien v Báčskom Petrovci.

 Na krajskom kole súťaže v Nitre, ktoré 
organizačne pripravila krajská organizá-

cia Únie žien Slovenska v spo-
lupráci s Krajským osvetovým 
strediskom v Nitre, sa 8. marca 
stretlo 17 recitátoriek rôznych 
vekových kategórií z celého Nit-
rianskeho kraja, ktoré zvíťazili v 
okresných kolách súťaže. Pred-
nesy pozorne sledovala porota - 
Anton Živčic (predseda), Kristína 
Šimková a Július Krajčík. Recito-
valo sa vo veľmi príjemnej pria-
teľskej atmosfére, ktorú hosti-
telia vedia vytvoriť každý rok. Aj 
preto sa sem mnohé recitátorky 
rady vracajú.

Okres Levice na súťaži repre-
zentovala Kozárovčanka Monika 
Nemčeková, ktorá s prózou Hany 
Zelinovej Návrat nežiadúci zvíťazi-
la a postúpila do celoslovenského 
kola, ktoré sa bude konať 26.-27. 
apríla v Banskej Bystrici.

 - red- 
Snímka: Silvia Vargová

Ocenené recitátorky v kategórii próza nad 45 rokov na 
snímke s porotou. Zľava Katarína Kiššová 2. miesto, pred-
seda poroty A. Živčic, členka poroty K. Šimková, Anna Voj-
teková 3. miesto a Monika Nemčeková.
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Dobrovoľní hasiči chcú získať 
do svojich radov mladých

Výročná členská schôdza 
Dobrovoľného hasičského zboru 
v Kozárovciach sa uskutočnila 
netradične v piatok 22. 2. 2019 
zo začiatkom o 17.00. Po priví-
taní členov a hostí predsedom 
DHZ  Vojtechom Beniačikom sa 
podľa schváleného programu 
postupne predniesli priprave-
né správy  o hospodárení DHZ, 
o činnosti DHZ a o pláne práce 
na rok 2019. 

Hospodárenie našej DHZ bolo  
vyhodnotené ako dostačujúce s 
cieľom pokúsiť sa v tomto roku 
získať podporu pomocou spon-
zorov. Činnosť DHZ pozostáva-
la najmä z účastí na hasičských 
súťažiach, ale aj v množstve tré-
ningov  a v neposlednom rade 
aj z príprav akcií ako je Strie-
borná prúdnica Pohronia, Ko-
zárovský jarmok, Kozárovský 
kotlík. Ďalej pri všetkých kultúr-
nych akciách v obci pomáhame 
či už ako usporiadatelia, alebo 
ako požiarny dozor. V minulom 

roku sme mali aj niekoľko zása-
hov ako Obecný hasičský zbor 
- odstraňovanie následkov po-
vodne v školskej bytovke alebo 
požiar komína v rodinnom do-
me, požiar  trávnatého poras-
tu na Pustej hore.

Plán práce na tento rok je pl-
ný súťaží a  tréningov a bude-
me radi, ak toto bude naša je-
diná náplň a tohto roku bude-
me bez jediného potrebného 
výjazdu na zásah. A najdôleži-
tejšou úlohou DHZ v tomto ro-
ku je vzbudiť záujem a  získať 
nových mladých členov ochot-
ných súťažiť, trénovať a tým ro-
biť dobré meno našej obci a v 
prípade núdze  pomôcť aj našim 
občanom v kritických situáci-
ách. Keďže počet mladých ľudí 
ochotných športovať a v prípa-
de potreby pomáhať je klesajú-
ci nielen v našej DHZ, ale v ce-
lom našom okrese a myslím, že 
aj na celom Slovensku.

 M. Valach

Skautský oddiel Orol Kozárovce vznikol 16. februára 2018 regis-
tráciou 18-tich mladých ľudí, ktorých rady sa postupne časom roz-
rástli. V súčasnosti má náš oddiel 38 členov, z čoho počet detí pred-
stavuje 25. Hoci náš 1. skautský oddiel vznikol len pred rokom a jed-
ným mesiacom, na svojom konte má už mnoho akcií, na ktorých sa 
nielen podieľal, ale ktoré aj  sám organizoval. Medzi tieto akcie v ro-
ku 2018 patrilo napr. vybudovanie skautského tábora v časti Kucina v 
obci Kozárovce, letný skautský tábor, netradičná skautská olympiáda, 
pálenie vatry spojené s dobrodružnou výpravou v lese pre deti atď. 
Ako môžete vidieť rok, 2018 bol na naše skautské podujatia plodný 
a už teraz vám vieme sľúbiť, že sa v roku 2019 rozhodne je na čo te-
šiť. Najbližšie sa určite s detičkami stretneme na Dni detí, na veľkom 
ihrisku či na pálení vatry alebo na tohtoročnom otvorení skautského 
tábora. Ďakujeme za doteraz prejavenú dôveru a podporu každému 
jednému človeku v obci, ale aj mimo nej. Ďakujeme.

 D. Skačanová

Prvý rok skautského oddielu 
Orol Kozárovce 

Pozemkové spoločenstvo Slan-
ce zvolalo v nedeľu 24. marca po-
poludní do priestorov miestnej 
školy valné zhromaždenie vlastní-
kov podielov spoločnej nehnuteľ-
nosti. Správu o činnosti za uply-
nulý rok predniesol predseda po-
zemkového spoločenstva Slance 
Aurel Mráz, správu o účtovej zá-
vierke za rok 2018 Terézia Vasa-
rábová, správu o ťažbe a obnove 
lesa za uplynulý rok Viktor Kraj-
či, správu dozornej rady Ing. Pe-
ter Škula. Ku všetkým správam sa 
rozprúdila diskusia. 

 Na programe rokovania bolo aj 
prerokovanie nového návrhu ná-
jomnej zmluvy pre Skautský od-
diel Orol Kozárovce. Práve tento 
bod vyvolal rôzne reakcie prítom-
ných. Napokon valné zhromažde-

Odsúhlasili nájomnú zmluvu pre skautov

nie prijalo navrhovanú zmluvu, 
ktorá umožní rozvíjať plánova-
né aktivity skautov na dobu de-
sať rokov.

M. Nemčeková, 
Snímky autorka

Harmonogram separovaného zberu
• 16. apríl 2019 - papier
• 23. apríl 2019 - plasty, papier
• 17. máj 2019 - plasty, kovy
• 19. jún 2019 - plasty, kovy

V našej obci sú vytvorené tie najlepšie podmienky na to, aby už ne-
vznikali nelegálne skládky odpadu. Žiaľ, aj napriek tomu, že v obci 
môžeme priebežne odkladať sklo, plasty a papier do veľkých kon-
tajnerov a pravidelne nám papier a plastový odpad zberajú aj pria-
mo spred domov, mnohí sa k tomu stavajú naozaj nezodpovedne. 
Odpad hádžu krížom-krážom, ako sa im to hodí. Veľa sa toho napí-
salo i hovorilo o nezodpovednom využívaní veľkorozmerných kon-
tajnerov, ktoré sa rozmiestňujú v obci. Toto je snímka z 22. marca, 
nepotrebuje ani komentár. Ktosi sa takýmto spôsobom zbavil zemi-
ny a stavebnej sute.
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Pre svojich členov robí služby, 
ktoré im uľahčujú prácu vo vino-
hradoch, ale aj v pivniciach. Je to 
požičiavanie náradia, ktoré spolok 
od svojho vzniku nadobudol, na-
príklad motorové vrtáky na sade-
nie viniča, drvič prútov, dva ply-
noplašiče. 

A aby naše vína mali iskrivosť, 
zakúpili sme a požičiavame čle-
nom 12-lamelový antikorový filter. 
Každú jar nakupujeme a distribu-
ujeme viničné sadenice od certi-
fikovaných pestovateľov. Vlani to 
bolo celkom 900 kusov. 

V rámci vzdelávania členov ro-
bíme školenia na tému ako vyro-

Vinohradnícky spolok hodnotil a plánoval

biť dobré víno. Tento rok pripra-
vujeme školenie ako zefektívniť a 
zracionalizovať chemickú ochra-
nu vinohradov. 

Našou snahou je zlepšovať prí-
stup k našim vinohradom, či už na 
Pustej hore alebo Starých vini-
ciach. Vlani v októbri po oberač-
kách sme opravili cesty na Pustej 
hore. Za pomoci techniky, ktorú 
zapožičal obecný úrad, spraco-
valo 22 brigádnikov 40 ton tep-
lého asfaltu. 

Horšie je to na ceste hore horou 
na Staré vinice. Túto cestu okrem 
nás vinohradníkov využívajú ur-
bárnici, poľovné združenie, ale aj 

cykloturisti. My sme ju po minulé 
roky pravidelne udržiavali, ale do-
zrel čas, aby sa na jej oprave po-
dieľali aj ostatní užívatelia.

Spolok sa zapája aj do kultúr-
no-spoločenského života obce. 
Počas Kozárovského jarmoku v 

spolkovom stánku ponúkame na-
še víno. V spolupráci s farským 
úradom organizujeme sväté om-
še na sviatok sv. Urbana na Pus-
tej hore pri kaplnke a pri príleži-
tosti sviatku Povýšenia kríža pod 
horou na Starých viniciach. 

Spolok sa rozrastá a na svoju 
činnosť a služby pre členov po-
trebuje priestory. Hľadáme ich v 
spolupráci so starostom a zastu-
piteľstvom obce. Najviac žiada-
nou a myslím, že všetkými člen-
mi spolku využívanou službou, je 

V Motoreste Stop sa stretli 16. februára  členovia Vinohradnícke-
ho spolku Kozárovce na výročnej členskej schôdzi. Po roku hodno-
tili činnosť spolku, jeho plány, jeho zámery, úspechy, ale aj zmeny, 
ktoré ho čakajú. Spolok má 82 členov. 

nákup a následne rozvažovanie 
chemických postrekových látok 
na ochranu viniča. V spolupráci 
s distribučnou firmou RWA na-
kupujeme - pokiaľ je to možné - 
tie najmodernejšie postreky, čo 
trh ponúka. Na výročnej schôdzi 
sme prerokovali zmeny, ktoré v 
tomto roku v rámci programu bu-
deme realizovať. V doplňujúcej 
voľbe bol za podpredsedu spol-
ku pre Pustú horu zvolený Ing. 
Ján Švolík.

Úspešnou kapitolou nášho spol-
ku sú výsledky vín našich členov 
na ochutnávkach a súťažiach. Náš 
spolok organizuje vlastnú koštov-
ku mladých vín. Diplomy najlep-
ším za minulý rok sme odovzdá-
vali na výročnej členskej schôdzi. 
Sebadôvera, ktorú získavajú naši 
členovia v kvalite vín, zvyšuje zá-
ujem o účasť na súťažiach. Na pr-
vej tohtoročnej výstave vín, kto-
rá bola v Žitavanoch 23. februá-
ra, mali Kozárovce 24 vzoriek ví-
na. Všetky naše vína boli medailo-
vé. Aj keď sme získali len dve zlaté 
medaily, a to Lukáš Betin za Du-
naj a Gaži a syn za Miliu, považu-
jem túto prvú tohtoročnú vinár-
sku súťaž za úspešnú. Ďalej pre-
važovali strieborné a získali sme 
aj zopár bronzových medailí. 

Cieľom kozárovského vinohrad-
níckeho spolku aj naďalej ostáva 
menej opustených, ale viac zveľa-
dených viníc na Pustej hore a Sta-
rých viniciach, ako i dobré kozá-
rovské víno, ktoré nám bude chu-
tiť a svetu hovoriť o tom, že chce-
me a vieme.

Štefan Gaži,
predseda VSK

Obec Kozárovce vás srdečne pozýva 
na prednášku

KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH
- spôsob, ako znížiť množstvo odpadu  

a vyrobiť si kvalitný kompost

Dátum: 15. apríla 2019 (pondelok) o 18:30 hod.
Miesto: Dom kultúry v Kozárovciach
Lektor: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ 

Program: 
• čo kompostovať a čo nie

• ako kompostovať efektívne 

• ako si vyrobiť kvalitný kompost 
v domácich podmienkach

• využitie kompostu na záhrade

• diskusia 

Stačí, ak sa za domácnosť 
zúčastní aspoň 1 osoba.

Tešíme sa na Vás!

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE
Vinohradnícky spolok Kozárovce, v rámci plánu práce čin-

nosti spolku prijatého na výročnej členskej schôdzi, usporia-
da 29. marca o 18.00 hod v Motoreste Stop školenie na té-
mu Ako zefektívniť chemickú ochranu vinohradov. Predná-
šať príde Ing. Štefan Šimonka zo spoločnosti BASF. Vedenie 
spolku pozýva všetkých kozárovských vinohradníkov.
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Zimnú prípravu sme začali tra-
dične od 7. januára do 17. marca 
s takmer stabilným kádrom 13 
hráčov, okrem S. Chorvátha, M. 
Harmadyho, ktorí sa zapojili do 
prípravy A mužstva. Počas prí-
pravy som sa zameral najmä na 
zdokonaľovanie základných her-
ných činností jednotlivca – ovlá-
danie lopty, vedenie, spracova-
nie. Ďalším významným prvkom 
bola silovo-rýchlostná príprava 
s prvkami vytrvalosti. Trénovali 
sme trikrát do týždňa, tréningové 
jednotky trvali 90 minút. Trénin-
gy prebiehali vo veľkej telocvič-
ni v ZŠ a na umelej tráve. Ohľa-
dom tréningov patrí veľká vďaka 
chlapcom, ktorí napriek dlhodo-
bej chorobe na prelome januára 
a februára stále pracovali a nevy-
padli z cviku. Bolo to veľmi dôleži-
té z hľadiska zachovania nadväz-
nosti a kontinuity tréningov. Pri 
hodnotení kondičných predpo-
kladov badať na chlapcoch zvý-
šenie celkovej sily, telesnej stabi-
lity, bohužiaľ, u mnohých stagnu-
je rýchlosť. Vytrvalosť je na dob-
rej úrovni. Technické predpokla-
dy – ovládanie lopty, spracova-
nie, vedenie lopty, prihrávka sú 
na dobrej úrovni.

Dorast chce čo najvyššie 
umiestnenie 

Za najhodnotnejšie zaraďujem 
prípravné zápasy Levice a Vion Zla-
té Moravce, kde chlapcov preveri-
li výborní súperi a podali sme veľ-
mi dobré výkony. Ani v jednom zá-
pase sa nám nepodarilo nastúpiť v 
najlepšej zostave, keďže vždy bol 
niekto z opôr chorý alebo odcesto-
vaný. Napriek tomu, že sme zosta-
vu často miešali, chlapci sa doká-
zali adaptovať a zahrať pekný fut-
bal. Som s herným prejavom druž-
stva spokojný. Tím ukázal nesmier-
nu bojovnosť, ctižiadosť a aj tech-
nické kvality. Je vidieť, že chlap-
ci sa snažia na ihrisku rozmýšľať 
a predvídať situácie. Veľa im dali 
najmä zápasy, kde sme mali mož-
nosť vidieť peknú kombinačnú hru 
so zapojením každého hráča na ih-
risku, vrátane brankára.

Zhrniem to nasledovne. Prio-
ritou číslo jeden je pre mňa hrať 
kombinačný a útočný futbal. Pri-
orita číslo dva – pokúsiť sa do-
siahnuť v tabuľke čo najvyššie 
umiestnenie. Priorita číslo tri – 
spokojnosť predstaviteľov klubu 
a všetkých fanúšikov Kozároviec 
s predvedenou hrou a dosiahnu-
tými výsledkami. Verím, že sa nám 
to podarí.

Miloš Benčať

Prípravu na jarnú časť sezóny 
sme odštartovali 8. januára. Ho-
ci v kádri prišlo k niekoľkým zme-
nám ako smerom von (Švec, Ska-
čan, Lenard B., Sirota), tak i sme-
rom dnu (Pavelka, Slabý, Harma-
dy), kostra mužstva zostala po-
hromade a to je pre trénera dô-
ležité. Odohrali sme sedem prí-
pravných stretnutí s veľmi kva-
litnými súpermi, ktorí nás dosta-
točne preverili. Absolvovali sme 
aj sústredenie v domácich pod-
mienkach a verím, že sme dob-
re pripravení na súboje v jarnej 
časti. Za podmienky vytvorené v 
príprave by som chcel poďakovať 
vedeniu, že bolo o nás dobre po-
starané. V súťaži by sme chceli 

atakovať stred tabuľky, ale, sa-
mozrejme, urobíme všetko pre-
to, aby to bolo ešte lepšie ako 
na jeseň.

Pokiaľ ide o hodnotenie prvého 
a druhého kola jarnej časti, vý-
sledkovo som, samozrejme, spo-
kojný. V 1. kole sme dokázali po 
dobrom výkone vo veľmi ťažkom 
zápase vyhrať v Marcelovej 0:1 a 
som rád, že sme potvrdili doveze-
né body z vonku aj domácou vý-
hrou nad Kolárovom 3:1.

Trošku nám robia starosti zra-
nenia, ale verím v silu tohto ko-
lektívu a dúfam, že aj naďalej bu-
deme baviť našich fanúšikov dob-
rou hrou a výsledkami.

Miroslav Reischl

Na úvod sa prítomným priho-
voril starosta obce Ing. Bystrík 
Ižold: „Som rád, že sa tu dnes 
stretávame na otvorení novej tri-
búny v areáli TJ Kozárovce. Osob-

Zrekonštruovaná tribúna privítala prvých divákov

ne by som rád ocenil snahu vede-
nia FK TJ, zároveň bývalého ve-
denia obce, ktorí sa podujali bu-
dovať a zlepšovať podmienky pre 
rozvoj športu, obzvlášť futbalu v 

našej obci. Výsledkom toho je, že 
dnes stojíme pri opravenej a zre-
konštruovanej tribúne, ktorá sa 
po štyridsiatich rokoch užívania 
odela do nového šatu. Hlavne sa 
zlepšil výhľad na hraciu plochu a 
tým sa zlepšili podmienky pre na-
šich divákov i hostí. Počnúc myš-
lienkou, cez vybavenie dotácie zo 
SFZ, samotnú realizáciu staveb-

ných prác, až po kolaudáciu trvalo 
necelý rok, aby sme tu dnes mohli 
stáť a poďakovať. Preto by som 
rád poďakoval za kvalitnú prácu 
výboru FK TJ Lokomotíva, spoloč-
nostiam Vodostav Zlaté Moravce 
a JHJ KOVEX, firme POTESTA, bý-
valému starostovi obce Ing. Jo-
zefovi Majerovi, zamestnancom 
obecného úradu a všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom podie-
ľali na realizácii tohto diela. Ešte 
raz ďakujem.“

Nasledovalo strihanie modrej 

pásky na rovnako krásne modrej 
tribúne, ktorá už čakala na pr-
vých divákov. Samozrejme všetci 
veríme, že z nej budeme fandiť a 
tlieskať úspešným akciám našich 
reprezentantov. Vynovená tribúna 
hneď počas prvého zápasu svo-
jej existencie splnila tento cieľ, 
zaplnená do posledného miesta, 
umožnila divákom vychutnať si 

zápas, v ktorom Kozárovce gól-
mi M. Ondrejku a M. Ďuroviča zví-
ťazili nad Kolárovom 3:1. Hráčov 
ocenilo potleskom viac ako 300 
divákov. 

Ešte jedna veta: Popri rekon-
štrukcii tribúny sa podarilo na ih-
risku doplniť aj kútik s preliezka-
mi určený pre najmenších, ktorí 
sprevádzajú rodičov na športo-
vé podujatia. Za čo tiež patrí po-
ďakovanie. 

   M. Nemčeková, 
snímky autorka a archív TJ

Pred futbalovým zápasom Kozároviec s Kolárovom v nedeľu 17. mar- 
ca sa konala v priestoroch futbalového ihriska milá slávnosť, ktorú 
už nedočkavo očakávali priaznivci a pravidelní diváci futbalových zá-
pasov. Išlo o slávnostné otvorenie zrekonštruovanej tribúny.


