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Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom
Projekty na prípadné výzvy máme pripravené

Posledné mesiace sme sa mno-
hí stretávali na rôznych podujatiach 
v obci. Na tých tradičných, ale aj na 
novovznikajúcom spoločnom za-
paľovaní sviec na námestí pri no-
vom betleheme. Naše súbory sa 
predstavovali doma i v zahraničí. 
O všetkých podujatiach sa dočíta-
te v poslednom tohtoročnom čísle 
Kozárovských novín.

Do obsahu prispeli aj naši žia-
ci zo ZŠ s MŠ, spoločenské or-
ganizácie i športovci. Opäť sme 
mohli s hrdosťou písať o tých, ktorí 
úspešne reprezentovali našu školu 
i obec na dôležitých súťažiach.

O pár dni  prežijeme  najkrajšie 
sviatky roka. Stretnú sa rodiny pri 
štedrovečernom stole, spoja sa 
v modlitbách a v spomienkach na 
tých, ktorí nás opustili, ale zostali 
v našich srdciach a mysliach. 

V mene redakcie vám všetkým 
želám pokojné a milostiplné svia-
točné dni. K tomu úspešné vykro-
čenie do nového roka 2018.

Monika Nemčeková,
šéfredaktorka

na čističku odpadových vôd), ako 
aj na časti vetvy C (pri Mládežníc-
kom potoku smerom ku škole a po-
šte) a požiadať o kolaudáciu, aby 
sa mohli pripojiť noví užívatelia. Mi-
mo dotácií sa zrealizovali  staveb-
né úpravy v školskej kotolni, obec-
nej knižnici, ktorá sa presťahovala 
do nových  väčších priestorov a in-
teriérové úpravy obecného úradu. 
Tradične nám mnoho práce zabe-
rá riešenie údržby verejnej zelene 
a kosenie.

Čo sa, naopak, nepodarilo 
a prečo?

Z kapacitných, resp. časových dô-
vodov sme neriešili rozšírenie sie-
te chodníkov a osvetlenia v cintorí-
ne, toto by sa malo realizovať v ro-

Do konca roka už zostáva len zopár dní, je teda čas na malé hodno-
tenie, čo sa nám z plánov v uplynulom roku podarilo premeniť na skut-
ky a čo nie. V tomto tóne sa niesol aj náš posledný tohtoročný rozho-
vor so starostom Ing. Jozefom Majerom.

ku 2018. Rovnako sa nepodarilo vy-
riešiť založenie sociálneho podniku 
obce, dokončiť parkovacie plochy 
pred školou či verejný park, vybu-
dovať chodník na spojenie ulíc na-
prieč školský areálom, zrekonštruo-
vať chodníky, či postaviť denný sta-
cionár. Tu však neboli ani vyhláse-
né výzvy, kde by sme sa mohli uchá-
dzať o dotácie, predpokladám, že by 
mohli byť budúci rok.

 Máme tiež zaujímavé projekty 
v oblasti odpadového hospodárstva, 
alebo prevencie povodní, ktoré ne-
boli doteraz realizované, ale plánu-
jeme ich použiť pri najbližšej vhod-
nej výzve a pokúsiť sa získať dotá-
cie na realizáciu. Hlavnou prioritou 
však nepochybne zostáva dokonče-
nie kanalizačnej siete, či už dodáva-
teľsky v prípade získania grantu, ale-
bo vo vlastnej réžii.

 V obci z roka na rok rastie po-
čet seniorov, majú aktívnu orga-

Ako sa podarilo splniť úlohy, 
ktoré si stanovilo vedenie obce 
na rok 2017?

Podarilo sa nám zrealizovať všet-
ky projekty, na ktoré sme získali do-
tácie. Išlo o rozšírenie kapacít ma-
terskej školy, zníženie energetickej 
náročnosti a vykurovanie obecného 
úradu, opravu strechy obecného úra-
du, odstránenie čiernej skládky v lo-
kalite Pustá hora, rozšírenie kame-
rového systému - III. etapa a rozší-
renie kanalizačnej siete. Tu musím 
dodať, že realizujeme aj vetvy, ktoré 
neboli podporené dotáciou a do kon-
ca kalendárneho roka chceme úpl-
ne ukončiť stavebné práce na vet-
vách C1 (zadná ulica od pani Kabá-
tovej po pani Ballovú) a C0 (prívod 

Mikulášska akadémia na druhú adventnú nedeľu spojila školopovinné deti a seniorov. Na všetkých čakali miku-
lášske darčeky a úžasná atmosféra, ktorá panovala celé popoludnie v priestoroch domu kultúry.

             Foto  M. Kopál

nizáciu, ale chýba im vraj  klub, 
prípadne priestor, kde by sa pra-
videlne stretávali. 

Nemyslím si, že priestor by bol 
problém obmedzujúci činnosť na-
šej organizácie. Tiež si nemyslím, 
že každá organizácia a záujmová 
skupina musí nevyhnutne mať ne-
jaké vlastné. Máme priestory v ško-
le, ktoré môžu v prípade záujmu bez 
problémov využívať, je to len vecou 
dohody. V aktuálnej forme a zložení 
funguje miestna organizácia JDS na 
veľmi dobrej úrovni. 

Kedysi sa hovorilo o vybudova-
ní denného stacionára pre senio-
rov v obci, zakúpil sa aj pozemok 
v Hornom konci, zostane tento 
plán len plánom do budúcnosti?

Ako som spomenul pri menovaní 
nesplnených úloh, je to jedna z pri-
orít v sociálnej oblasti. Čaká sa na 
to, či budeme vedieť získať dotáciu 
v nejakej zmysluplnej  schéme. Na-
vyše v tomto prípade nemôžeme ho-
voriť  iba o stavbe, ale aj o prevádz-
ke zariadenia. Ak bude možnosť, do 
výzvy sa určite zapojíme.

Rozhovor pripravila 
M. Nemčeková



  


 


Termíny zberov 
triedeného odpadu

Január
17. január 2018 – Plasty
19. január 2018 – Papier 

Február
13. február 2018 – Plasty
19. február 2018 – Papier

Marec
13.marec 2018 – Plasty
19. marec 2018 – Papier

60-roční jubilanti

Obradná sieň nášho obecného 
úradu ponúka  dôstojný priestor na 
malé slávnosti. Vítajú sa tu najmen-
ší občania obce, jubilanti, darco-
via krvi. V minulých mesiacoch to 
boli rovesníci, ktorí si pripomenu-
li okrúhle životné jubileá. Najskôr 
28. októbra sa v obradnej sieni zišli  
šesťdesiatnici, po nich  11. novem-
bra o desať rokov mladší.

K osobitným slávnostiam patrí 
zápis do pamätnej knihy obce pre 
jubilantov, ktorí sa výrazne zapísali 
do života obce v minulosti, prípad-
ne sú aktívni aj vo vyššom veku. 
Pozvanie na takúto slávnosť prija-
li 10. novembra jubilujúci občania – 
Alžbeta Šafáriková, František Ďu-
rovič a Ing. Viliam Holečka. Sta-
rosta vo svojom príhovore vyzdvi-
hol prácu A. Šafárikovej v Drob-
nej prevádzkárni pri MNV, od ro-
ku 1989 prácu referentky a mat-
rikárky OÚ. 

František Ďurovič bol sedem ro-
kov podpredsedom MNV, poslan-
com a v súčasnosti už šiesty rok 

Zo slávností v obradnej sieni

vedie ZO JDS. V pamäti verejnos-
ti zostáva ako dlhoročný výborný 
hráč i člen výboru TJ Lokomotíva.

Ing. Vilam Holečka sa zapísal do 
života obce ako poslanec miest-
neho zastupiteľstva, ale súčasne 
aj on výrazne prispel k výsledkom 
obecného futbalu od dorastenec-
kých čias až po roky vo funkcii ve-
denia futbalového klubu.

Na spoločnej slávnosti traja ju-
bilanti prijali poďakovanie starostu 
i prítomných poslancov, vypočuli si 
kultúrny program školákov a zapí-
sali sa do pamätnej knihy obce. 

M. Nemčeková,  
foto autorka a J. Bedej Zľava František Ďurovič, Alžbeta Šafáriková a Ing. Viliam Holečka

50-roční jubilanti



 


 


Povedali si áno

Opustili nás

Narodili sa

Spoločenská rubrika

Anna Klanduchová  
a Jozef Piši

Eduard Hagara,  
syn Ráchel a Dávida

Jozef Šály  
vo veku 48 rokov

Karol Kapsa  
vo veku 61 rokov
Katarína Kotorová  
vo veku 85 rokov

Klub KDH Kozárovce 5. no-
vembra 2017 s veľkým  pote-
šením  prijal výsledky volieb do 
Nitrianskeho VÚC, pretože me-
dzi 54 zvolenými poslancami 
bolo i meno predsedníčky klu-
bu KDH Kozárovce Martiny Ho-
lečkovej. Pre klub, ako i pre celú 
našu obec je to mimoriadna his-
torická udalosť, pretože doposiaľ 
sme nikdy nemali zástupcu z na-
šej obce vo vyšších stupňoch ria-
denia štátu.

Skutočnosť, že Martina Holeč-
ková bola zvolená ako kandidát-
ka KDH, a navyše  zástupkyňa 
dedinského klubu, bolo veľkým 
prekvapením okresných i kraj-
ských predstaviteľov strán.  Z do-
terajšej praxe z predchádzajú-
cich volieb totiž boli vždy  zvole-
ní iba kandidáti, ktorí boli buď po-
slancami mestských, resp. okres-
ných  úradov alebo pracovníci 
okresných a krajských inštitúcii, 
čiže ľudia, ktorí boli verejnosti 

Máme zástupkyňu v Nitrianskom VÚC
známi a hlasy získali hlav-
ne v mestách s počtoch nad 
4000 hlasov.

Preto bolo pre všetkých 
prekvapením,  že Martina 
Holečková uspela aj napriek 
tomu, že v Leviciach ju voli-
lo iba 1300 voličov. Zvyšok 
hlasov do celkových 4061 
získala v obciach  a v poč-
te získaných hlasov skonči-
la na 41 mieste z počtu 54 
poslancov, čo je skutočne 
veľký úspech.

Tomuto veľkému úspe-
chu predchádzala jeden a pol-
ročná aktivita Klubu KDH Kozá-
rovce.  Najprv sme sa  v júli 2017 
presadili na úrovni okresnej ra-
dy KDH v Leviciach, kde Marti-
na Holečková bola zvolená ako 
jedna z troch kandidátov KDH za 
okres Levice,  celkovo ako jedna 
z deviatich kandidátov za okres-
nú koalíciu.  Potom naša voleb-
ná kampaň priniesla to, že do 

VÚC bola zvolená ako jedna zo 
štyroch úspešných kandidátov 
za okresnú koalíciu, z toho ako 
jedna z dvoch úspešných kandi-
dátov za KDH.

Touto cestou Klub KDH Ko-
zárovce, ako i samotná poslan-
kyňa VÚC Nitra Martina Holeč-
ková ďakujeme všetkým kozá-
rovským voličom, ktorí jej dali 
svoj hlas.                            

 M. Benčať

Pamätný list sv. Gorazda
Pri príležitosti Medzi-

národného dňa študent-
stva boli  ocenení úspeš-
ní žiaci a študenti, ktorí 
reprezentovali Slovenskú 
republiku v školskom ro-
ku 2016/2017 na rôznych 
predmetových olympiá-
dach a medzinárodných 
súťažiach.Podujatie sa 
uskutočnilo  24.novem-
bra 2017 v aule Ekono-
mickej univerzity v Bra-
tislave.

 Z rúk štátnej tajomníč-
ky Oľgy Nachtmannovej si 
Pamätné listy sv. Gorazda 
ako ocenenie Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu  

a športu SR prevzalo spolu 53 žia-
kov a študentov. Medzi nimi bol oce-
nený aj Kozárovčan Michal Vitkovič 
, ktorý v roku 2017 získal na 14. Me-
dzinárodnej geografickej olympiáde
(IGEO) v srbskom Belehrade zlatú 
medailu v konkurencii  174 súťažia-
cich zo 43. krajín sveta.

„Víťazstvá, ktoré ste v uplynulom 
školskom roku dosiahli na medziná-
rodnom poli, pomohli zviditeľniť nie-
len vašu školu a región, ale aj celý 
náš štát. Získané ocenenia sú dô-
kazom toho, že ste úspešne obstáli 
v tvrdej konkurencii svojich rovesní-
kov,“ uviedla okrem iného vo svojom 
príhovore štátna tajomníčka.

Celkovo slovenskí  žiaci a študen-
ti priniesli z medzinárodných olympi-
ád v minulom školskom roku  2 zla-
té, 8 strieborných a 28 bronzových 
medailí. Srdečne blahoželáme!

V obradnej sieni Obecného úra-
du v Kozárovciach sa 10. novem-
bra konala milá slávnosť zápisu do 
pamätnej knihy obce pri príležitosti  
50. výročia uzavretia manželstva 
Štefánie a Viliama Šimkovičových. 
Starosta obce Jozef Majer  vo svo-
jom príhovore vyzdvihol  najmä 
ich aktívny prínos pre obec. Pani  
Š. Šimkovičová od roku 1976 pô-
sobí vo FS Lipka.  V minulosti bola 
aktívna členka SZŽ,  poslankyňa a 
pôsobila aj vo FS Praslica. V. Šim-
kovič sa v mladosti zapísal do de-
jín miestneho futbalu, neskôr stál 
pri zrode mužskej speváckej sku-
piny MATIČIR a spolu s manžel-
kou stále vystupujú vo FS Kono-

Zlatá svadba Šimkovičovcov
pa. Navyše si spolu zahrali aj v di-
vadelnom predstavení Kubo. Pre 
oboch boli dlhé roky zamestnáva-
teľmi SES Tlmače, odkiaľ aj odišli 
do dôchodku. 

Na slávnosti ich sprevádzali de-
ti, vnuci i pravnúča. O tom, že ich 
v sále bude čakať kompletná roz-
vetvená rodinka, bolo pre manže-
lov tajomstvom. Vedeli, že tam bu-
de zopár z nich, ale keď vkročili do 
sály, od dojatia so slzami v očiach, 
zostali stáť. Spoločne prežili obrad 
a po prípitkoch a želaniach všetké-
ho dobrého do ďalších spoločných 
rokov, pokračovala rodinka v osla-
ve v dome oslávencov.

Text a foto M. Nemčeková



  


 


Operetka uzrela svetlo sveta v ro-
ku 1940 a jej autormi boli Jarko Elen 
– libreto, Miloš Pikulík – texty piesní 
a František Kováčik-Podmagurský – 
autor hudby. I keď ich bydliská boli 
značne vzdialené (Bratislava-Dubni-
ca nad Váhom-Vrútky), spojili svoje 
umelecké nadanie a vznikla operetka 
Vy krásne Tatry malebné. Ťažké voj-
nové časy a aj povojnová situácia ju 
však neumožnila uvádzať. Z dostup-
ných zdrojov vieme, že v obci Černo-
vá pri Ružomberku sa dočkala svojej 
prvej premiéry a pre jej veľký úspech 
tu bola premiérovaná tri razy.

A ako sme sa my v Kozárovciach 
dostali k operetke? Pán profesor Mi-
kuláš Košťál bol osobným priateľom 
autora hudby p. Kováčika a preto s 
ich spoločným prispením bola v roku 
1950 po prvý raz uvedená aj u nás. 

Dokonca niektoré sólové husľové 
party boli písané pre prof. Košťála, 
ktorý bol vynikajúcim huslistom. Zo-
stavil  spoločný orchester aj za účas-
ti hudobníkov z vidieka. Pán učiteľ 
Rudko Môcik zo Zlatých Moraviec 
hral druhé husle, p. Szúcová z Levíc 
klavír, Cyril Pospiech z Topoľčianok 
kontrabas a orchester doplnili naši 
domáci vynikajúci muzikanti. Je veľ-
ká škoda, že v Obecnej kronike je len 

strohý zápis o predstavení a chýbajú 
ďalšie dôležité skutočnosti. Žiaľ, pria-
mi účastníci a pamätníci nás už vo 

väčšine opustili, a tak je veľmi ťažké  
získavať ďalšie podrobnosti.

Druhé uvedenie operetky v roku 
1969 je z tohto pohľadu už presnej-
šie. I keď Obecná kronika je tiež veľ-
mi skúpa na podrobnosti, len sa uvá-
dza že ju športovci pri TJ Sokol uvied-
li v druhej premiére. Potom záslu-
hou MO MS a jej predsedu Ing. Jo-
zefa Domankuša, Ondreja Šmatlíka, 
Petra Fabiana, Milana Kováčika, Mi-

kuláša Švolika a iných, ktorí prevzali 
všetku organizáciu predstavení a zá-
jazdov pod svoj patronát, videli ope-
retku vďační diváci v mnohých ob-
ciach okresu. Režisérom bol  Július 
Holečka a prof. Košťál zostavil výbor-
nú kapelu, v ktorej on sám hral pr-
vé husle, Rudolf Môcik druhé husle, 
Imrich Kotora harmoniku, Ján Krajči 
saxofón, Michal Kolár trubku, Alexan-
der Košťál gitaru, Vincent Kinčok bi-
cie a doteraz žijúci Vincent Závadský 
klarinet. Celkovo bolo odohraných 15 
predstavení doma i na zájazdoch. Po 
víťazstve na Okresnej súťaži v Kal-
nej nad Hronom sme mali postúpiť 
na Krajskú súťaž divadelných súbo-
rov, porota nás však z ideových dô-
vodov neodporučila, a tak operetka 
skončila i keď výborné spomienky a 

hodnotenia na ňu zostali.
Mojím veľkým snom a želaním bo-

lo, aby sa znova vrátila na javiská a 
potešila zrak i srdce diváka. Nesmier-
ne namáhavá príprava hercov, spe-
vákov a muzikantov priniesla po 48 
rokoch svoje ovocie a naša operetka 
Vy krásne Tatry malebné je opäť na 
kozárovskej scéne. Po prvom pred-
stavení v Rybníku sme ju v našom 
Dome kultúry uviedli štyrikrát po se-
be pred vďačnými divákmi, ktorí dá-
vali spontánne najavo svoju radosť. 
Nasledovali úspešné predstavenia 
v Novom Tekove, Podlužanoch a vo 
Veľkých Janíkovciach pri Nitre. Vďač-
né obecenstvá nás odmeňovali po-

tleskom a gratulácie nebrali konca. 
Sme však skromní a stále pri zemi 
a vieme, že sa musíme zdokonaľo-
vať, lebo ak všetko pôjde podľa plá-
nu, stoja pred nami v roku 2018 veľ-
ké výzvy.

Predvianočným stretnutím u nášho 
priateľa Petra Horného v Čiernych 
Kľačanoch pri výbornej kačacinke 
a Mikulášskej nádielke sa ešte viac 
utužil náš divadelný kolektív. Sľúbi-
li sme si, že urobíme všetko pre to, 
aby naše milované Tatry boli aj na-
ďalej úspešné. 

Vám, našim milým divákom a pria- 
znivcom želáme požehnané Vianoč-
né sviatky a všetko najlepšie v No-
vom roku 2018.

    Ladislav Mráz
Snímky M. Nemčeková

VY  KRÁSNE  TATRY  MALEBNÉ
Je pôvodná slovenská ope-

retka, ľahká hudobná veselohra 
z prostredia našich majestátnych 
Tatier. Je to úsmevný, láskavý prí-
beh odohrávajúci sa v neďalekej 
minulosti. Cez známe i menej zná-
me nádherné slovenské piesne, 
jednotlivé postavy prežívajú svo-
je životy, lásku, priateľstvo, ale i 
bôle a sklamania. V slovnej čas-
ti expanduje jednoduchá rodinná 
zápletka, jej úskalia, humorné rie-
šenia, aby sa nakoniec všetko vy-
riešilo k úplnej spokojnosti a za-
znie hymnus o našich Tatrách, o 
našej hrdosti k svojmu vlastnému 
– slovenskému.

Herci na oslavách životného jubilea sponzora Stanislava Orovnického. Foto J. Bedej

Ladislav Mráz si na chvíľu zahral rolu Mikuláša a obdaroval všetkých, ktorí prispeli k úspechu operetky Vy krásne Tatry malebné.



 


 


Začiatok roka 2017 sa pre spevácky zbor TEBE 
SPIEVAM niesol v znamení novoročných koncer-
tov. Na sviatok Troch kráľov sme koncertovali vo 
farskom kostole v Hronskom Beňadiku, kde bo-
la taká zima, že nám skoro odmrzli ruky aj s no-
tami. Ani 8. januára nebolo oveľa teplejšie v na-
šom kostole v Kozárovciach, ale obidva koncer-
ty sme prežili bez ujmy na zdraví, lebo nás hrial 
pocit, že sme mohli potešiť  ľudí okolo a spríjem-
niť im sviatočné chvíle. Tento koncert bol zároveň 
našim jubilejným, pretože sme oslávili „už“ piate 
výročie svojho založenia.

Rok 2017 si vybralo veľa mladých ľudí ako svoj 
svadobný rok a tak sme mohli účinkovať na via-
cerých svadbách – v Leviciach, na Psiaroch, v 
Krškanoch aj v Kozárovciach. Veľmi nás potešila 
odozva, s ktorou sme sa stretli po našom vystú-
pení najmä v Leviciach a Krškanoch. Naše pies-
ne oslovili mnohých ľudí, ktorí  nám dodali ener-
giu, aby sme mohli aj naďalej pokračovať v na-
šom snažení.

Za zmienku stojí poďakovanie, ktoré nás ohrom-
ne potešilo,  citujem: „Poďakovanie venované 
úžasnému spevokolu za nezabudnuteľný deň s 
Vami počas svadobného obradu. Bolo to nesku-
točné, stále spomíname a počujeme chválu. Veľ-
ké Ďakujem.“

Jún sme začali spevom na obnovenej akcii – pá-
lenie vatry, na ktorej sa zúčastnil aj náš europosla-
nec Ivan Štefanec. Oslavu Dňa otcov sme dostali 
do vienka v minulom roku, takže sme v predvečer 
sviatku zaspievali dôchodcom v Tekovskej Brez-
nici, kde boli veľmi milí poslucháči a pokračovali 
sme v nedeľu na koncerte v DK v Kozárovciach. 
Tam sme v premiére uviedli našu novú vlastnú 
skladbu  Dedičstvo otcov.To, že sa páčila, poslu-
cháči potvrdili svojim potleskom.

Prázdniny sa začali pre nás neprázdninovo, ale 
pracovne; nadviazali sme spoluprácu s hotelom  
Hviezda v Dudinciach, kde sme prvýkrát účinko-
vali na otvorení letnej sezóny a tešíme sa už na 
Vianočný koncert 30.decembra, ktorým chceme 

spríjemniť pobyt kúpeľným hosťom.
Veľmi peknou akciou bola posviacka sochy 

Panny Márie na Mariánskej  hore v Levoči, kto-
rú zorganizovalo KDH spolu s OÚ Kozárovce. 
Napriek nepriaznivému počasiu sa všetko vyda-
rilo a  mohli sme si vyskúšať  aj skvelú akustiku 
baziliky navštívenia Panny Márie.

Pred nami je ešte vianočné obdobie, počas 
ktorého  nás čaká viacero vystúpení  doma aj 
v okolí. Najbližšie  na 3. adventnú  nedeľu;  za-
spievame si pri zapaľovaní 3. sviečky na advent-
nom venci  na námestí v Kozárovciach.

Náš  výročný koncert sa bude konať už v no-
vom roku  6.januára  v sobotu o 15,00 hod. vo 
farskom kostole v Kozárovciach. Všetci ste sr-
dečne vítaní.

A na záver ešte veľké poďakovanie všetkým 
našim fanúšikom a všetkým Kozárovčanom ve-
ľa zdravia v novom roku prajú členovia spevác-
keho zboru TEBE SPIEVAM.

M.V.

Príbeh tohtoročnej 
rodinnej  

vianočnej dielne
Vianočný čas je časom zázrakov a tak tomu je aj 

tento rok s našou dielňou. Všetko sa začalo jeden 
adventný večer, keď únava a stres z práce privie-
dol jedného úžasného človeka k slzám. Každému 
z nás sa to stáva. A tak sme slzy začali meniť v 
plán rozžiariť očká detí, rodičov i starých rodičov. 
V sobotu 9. decembra sme v Komunitnom centre 
zažili niečo neuveriteľné. Deti prichádzali k stolu 
s perníčkami a nedokázali uveriť, že si ich môžu 

zdobiť sami. Niektoré boli tak očarené, že zdobi-
li a zdobili čokoládovou polevou a cukríkmi tucty 
perníčkov. Potom chodili po dielni a ponúkali ka-
marátov svojimi dielkami. V inej časti dielne naša 
trpezlivá Emília učila zdobiť polystyrénové ozdo-
by mašľami. A oteckovia boli jednoznačne najlep-
ší majstri tejto techniky, veď nie nadarmo sa ho-
vorí, že otcove ruky menia remeslo na zlato. No 
to, čo sa stalo potom, bolo naozaj niečo. Na stole 
v rohu ležali papierové ozdôbky, ktoré deti začali, 
ale nikoho veľmi neupútali. Až dovtedy, kým Emí-
lia jednotlivé kúsky nespojila a nevznikla nádher-
ná veľká snehová vločka. Vtedy sa zdvihli z kre-
siel staré mamy, mamičky i deti a začala sa veľká 
výroba snehových vločiek. Nie je to niekedy tak aj 
s nami? Cítime sa nepotrebný, pokiaľ nás niekto 
nezavolá, aby sme s niečí pomohli a naše spoloč-
né dielo sa premení na malý zázrak?

Premieňajme tieto Vianoce vlastné slzy sta-
rostí na slzy radosti podaním pomocnej ruky blíž-
nemu.         

Zuzka Polačikova

Klub KDH Kozárovce zorganizoval 16. decem-
bra zájazd do Budapešti. Bol to v poradí druhý 
ročník poznávacích predvianočných zájazdov do 
okolitých metropol, ktoré si kladú za cieľ  navštíviť  

Svätoštefanská katedrála  
a vianočné trhy v Budapešti 

a spoznať miestne katedrály. Súčasťou zájazdu 
je aj možnosť vychutnať si atmosféru miestnych 
vianočných trhov.

Po vlaňajšej návšteve Svätoštefanskej katedrá-
ly vo Viedni sme teraz spoznali rov-
nomennú Svätoštefanskú katedrálu 
v Budapešti. Všetci účastníci s veľ-
kou bázňou obdivovali i keď na ba-
ziliku malý, ale prekrásny mramoro-
vý Boží chrám.

Po obhliadke baziliky nasledoval 
voľný program  na vianočných tr-
hoch, ktorí  pre nás bol atraktívnej-
ší ako minulý rok vo Viedni. Bolo 
tu čo obdivovať a hlavne aj zajesť 
a vypiť od výmyslu sveta. Darmo 
maďarská kuchyňa je nám bližšia 
ako rakúska.

Úspešného zájazdu sa zúčastnilo 
48 účastníkov všetkých vekových ka-
tegórii od 10 rokov až po 64.  Všetci 
mali dobrí pocit a už teraz sa tešia 
na budúci rok, kedy plánujeme nav-
štíviť  Brno alebo Olomouc, uvidíme, 
o čo bude väčší záujem.

M. Benčať

Pestrý rok pre spevácky zbor TEBE SPIEVAM
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Na krajskom kole v prednese kres-
ťanskej poézie a prózy sa 23. novem-
bra zúčastnili Miriam Beniaková zo 4. 
ročníka, Viktória Švoliková a Alžbe-
ta Beniaková zo 6. ročníka a Zuza-
na Belisová  z 8. ročníka.

 A ako bolo? Po dlhej ceste sme sa 
konečne dostali do Topoľčian do Zá-
kladnej školy Dona Bosca. Zapísali 
sme sa, pozreli sme si triedy, v kto-
rých budeme a čakali sme na začia-
tok svätej omše. Po peknom zážitku 
zo svätej omše nás všetkých privítal 
pán riaditeľ PaedDr. Peter Jamrich. 
Moderátori predstavili porotu v každej 
kategórii a tiež nás oboznámili s prie-
behom súťaže. Po obede sme netr-
pezlivo čakali na vyhodnotenie. Mi-
riam Beniaková v I. kategórii za  pró-

Dominika je žiačkou ôsmeho roční-
ka ZŠ s MŠ Kozárovce a už štyri ro-
ky sa aktívne venuje stolnému tenisu 
v klube STK Rybník. Stolný tenis je 
veľmi rýchly šport, náročný na kondí-
ciu, koordináciu a psychiku, preto je 
potrebné absolvovať veľké množstvo 
tréningových hodín za hracím stolom. 
Trénuje 5 x do týždňa pod vedením 
kvalitných trénerov z Topoľčian a je-
den deň z víkendu je počas se-
zóny vyhradený na zápasy. Za 
štyri roky sa vyrovnala dievča-
tám zo slovenskej špičky. Mo-
mentálne sa nachádza na šies-
tom mieste slovenského rebríč-
ka starších žiačok a keďže bu-
de hrať túto kategóriu ešte aj 
budúci rok, tak veríme v jej po-
sun do najlepšej štvorky. Domi-
nika je členkou Slovenskej re-
prezentácie v kategórii kadetky 
a hráčkou moderného útočného 
stolného tenisu, s ktorým by sa 
mohla v budúcnosti presadiť na 
medzinárodnej úrovni.

Hrá aj mužské súťaže za STK Ryb-
ník, a to 3. a 4. slovenskú ligu. Z do-
siahnutých úspechov stojí za zmien-
ku, že je dvojnásobnou vicemajster-
kou Slovenska vo štvorhre najmlad-

ších žiačok a mladších žiačok, má ta-
kisto druhé miesto z MSR družstiev 
mladších žiačok a druhé miesto z 
medzinárodného turnaja Veľká ce-
na Prahy 2016 v kategórii kadetiek. 
Z najčerstvejších úspechov je štvrté 
miesto na Slovenskom pohári mlá-
deže v kategórii starších žiačok z 25. 
novembra vo Valalikoch.

Dominike prajeme do budúcna ve-

ľa športových úspechov na Sloven-
skej, ale aj medzinárodnej úrovni a 
pevné zdravie, ktoré je pre športov-
ca také potrebné.

  Peter Chorvát

V dňoch 26. - 28. septembra 2017 
(4. ročník) a 3. a 4. októbra 2017 (3. 
ročník) sa konal plavecký výcvik pre 
žiakov prvého stupňa. Dopoludnia 
týchto dní žiaci s vyučujúcimi trávili 
na plavárni v Leviciach, kde sa oboz-
namovali s vodným prostredím, učili 
sa správne dýchať a získavali základ-

zu získala Čestné uznanie, Viktória  
Švoliková v II. kategórii za poéziu 
získala krásne prvé miesto a  Zuza-
na Belisová v III. kategórii za prózu 
získala Čestné uznanie. Na záver sa 
so všetkými rozlúčili a darovali nám 
medovníkové srdiečka. Domov  sme 
odchádzali s príjemným pocitom. Ch-
ceme sa všetkým poďakovať za ich 
čas, ktorí nám venovali pri príprave 
ako aj pri samotnej realizácii ces-
ty. Všetkým patrí naše úprimné slo-
vo ďakujem. 

Víťazke krajského kola v II. kategó-
rii v prednese poézie Viktórii Švoliko-
vej gratulujeme a tešíme sa, že nás 
bude ďalej reprezentovať na celoslo-
venskom  kole, ktoré sa bude konať 
7.apríla 2018 v Bratislave.

né zručnosti jednotlivých plaveckých 
štýlov. Tešíme sa, že u všetkých žia-
kov bolo vidieť na konci výcviku po-
krok a zlepšenie sa oproti tomu, čo 
ovládali na začiatku. Svoje plavecké 
schopnosti si budú môcť žiaci ďalej 
rozvíjať na plaveckom výcviku, kto-
rý ich čaká v 6. ročníku.

Starosta obce Ing. Jozef Majer do-
stal 7. decembra list od predsedu 
Športového klubu karate Nová Ba-
ňa Ing. Jána Šályho. 

Vážený pán starosta,
dovoľte, aby sme Vám oznámili 

opäť radostnú správu, že váš občan 
Michal Kabát sa zúčastnil v dňoch 
28.11. až 4. 12. 2017 Majstrovstiev 
sveta UWK od 13 rokov  v Montecati-
ni Therme (Taliansko) a dosiahol vy-
nikajúci výsledok. Vybojoval si  5.- 
8.miesto v kumite 13 -14 rokov -165 
cm a titul majster sveta kata 13 -14 

rokov
Tento obyvateľ a reprezentant SR 

v karate je výnimočný talent. Dlhodo-
bou a intenzívnou prípravou a sna-
hou sa dokáže presadiť v náročnej 
konkurencii svojich rovesníkov z ce-
lého sveta. Opätovne vám ďakujeme 
za to, že mu vytvárate priaznivé pod-
mienky pre rast jeho športovej karié-
ry. Za všetko Vám ďakujeme.

Čo k tomu dodať? Snáď úprimný 
obdiv a uznanie za mimoriadnu re-
prezentáciu našej školy a obce.

STOLNOTENISOVÁ NÁDEJ 
DOMINIKA CHORVÁTOVÁ

Majster sveta Michal Kabát

...a Slovo bolo u Boha

Naša ZŠ s MŠ sa po prvýkrát zapojila do 19. ročníka verejnej  zbierky 
Hodina deťom. Pani vychovávateľka 10. novembra  spolu so žiakmi vy-
zbierali v uliciach našej dedinky do prenosnej pokladničky 134 eur.  Fi-
nančný príspevok bude využitý na podporu detí a mladých ľudí Sloven-
ska - opustené deti, zdravotne znevýhodnené deti, deti v zložitých život-
ných situáciách, deti zo SZP. Ďakujeme.                            

Naši žiaci ako víťazi zá-
kladného kola, sa 16. no-
vembra zúčastnili okres-
ného kola v stolnom te-
nise žiakov. Získali krás-
ne 2. miesto. Školu repre-
zentovali: Oliver Lackovič 
(6. roč.), Gabriel Demian 
(7. roč.), Michal Kabát (8. 
roč.), Samuel Kotora (6. 
roč.). Na súťaž žiakov pri-
pravoval p. riaditeľ Mgr. Ri-
chard Demian.

Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka

Stolný tenis
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Majsterky okresu vo florbale

Deň zdravej výživy sme si na našej škole pripomenuli 16. októbra. Žia-
ci v jednotlivých triedach si pod vedením svojich triednych učiteľov pri-
pravili zaujímavé recepty, v ktorých hlavnou zložkou bolo prevažne ovo-
cie a  zelenina. Posilnení zdravou desiatou plnou vitamínov potom mohli 
pokračovať vo vyučovaní :).

Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy sa 16. októbra žiaci našej ško-
ly spolu s učiteľkami zúčastnili exkurzie na PD v Kozárovciach, za čo vďa-
číme Žanete Kabinovej za sprostredkovanie a predsedovi PD Ing. Petrovi 
Repiskému  za umožnenie návštevy. Veľké ďakujem patrí i podpredsedovi 
PD Milanovi Szabovi, za kvalitné, veku primerané a zaujímavé rozprávanie 
o všetkom, čo sa týka hovädzieho dobytka. No a v neposlednom rade patrí 
sa poďakovať za „sladký“ i „mliečny“ záver našej exkurzie, ktorý pre nás pri-
pravili pracovníčky PD, a ktorý potešil nejedno žiacke srdiečko.

Vo štvrtok 26. októbra, sa žiaci 
šiestej a siedmej triedy zúčastnili de-
jepisnej exkurzie vo Zvolene. Nav-
štívili miestny zámok, kde sú umiest-
nené zbierky Slovenskej národnej 
galérie. Za sprievodného slova lek-
torky si prešli všetkými dostupnými 
miestnosťami zámku, pokochali sa 
dielami významných umelcov, učili 
sa rozpoznať rôzne maliarske tech-

niky a motívy na jednotlivých obra-
zoch. Zaujali ich tiež sochy, poväčši-
ne s náboženskou tematikou, niekto-
ré dokonca v životnej veľkosti. Po-
tom nasledovala prehliadka mesta, 
prešli sme významné historické pa-
mätihodnosti mesta. Domov si žia-
ci odniesli nové poznatky z histórie, 
ale aj zážitky.

Ste zvedaví, čo? Nuž predsa – 
vyhrali sme! V okresnej súťaži PLA-
MEŇ 2017 – v jesennej časti. A to 
nie iba v jednej kategórii, ale hneď 
v oboch. A čo nás najviac teší? Že 
družstvo, ktoré sa tejto súťaže zú-
častnilo prvýkrát a bolo vekovo naj-
mladšie, skončilo v mladšej kategó-
rii (8-12 roční) na krásnom 2. mieste. 
Boli to nasledovní žiaci: Matej Švo-
lík, Tobiáš Fabian, Daniel Kupča, Dá-
vid Šimkovič (všetci 3. roč.) a Martin 
Hlavatý (4. roč.). Na 1. mieste skon-
čilo družstvo v zložení: Tomáš Fa-
bian, Lukáš Havran, Barbora Švolí-
ková, Viktória Švoliková a Lívia Vo-
zárová (všetci žiaci 6. roč.). V star-
šej kategórii našu ZŠ s MŠ reprezen-
tovali a na 1. mieste skončili títo žia-
ci: Kristína Együdová, Sofia Hudeco-
vá (7. roč.), Ema Skačanová, Lucia 
Domankušová (8. roč.) a Marek Le-
gíň (9. roč.).

Trať dlhá približne 1600 m bola 
viac kopcovitá ako rovinatá, iba po-
sledných 200 m do cieľa klesala. Sú-
ťažiaci počas súťaže plnili nasledov-
né úlohy: strieľali zo vzduchovky na 
vzdialenosť 10 m, pomocou ručných 
striekačiek a prúdom vody zhadzo-
vali z terča po 5 plechovíc, hádzali 
kriketovou loptičkou na cieľ, určovali 
hasiace prístroje a tri látky, ktoré sa 
nimi môžu hasiť, viazali uzly a kaž-
dý odpovedal na 3 otázky z oblasti 
zdravotnej prípravy.

Teší nás, že deti k príprave na sú-
ťaž pristupovali napriek svojim iným 
povinnostiam zodpovedne, a to 
sa odzrkadlilo aj na ich konečnom 
umiestnení.

Za bezpečný odvoz a dovoz zo sú-
ťaže ďakujem Vojtechovi Beniačiko-
vi, Mgr. Beáte Sedlákovej a Mgr. Iva-
ne Švolikovej, PhD.

 Mgr. Mária Együdová

Opäť sme to „dali“

Nie každý futbalový fanúšik má to 
šťastie, aby sa mu podarilo dostať sa 
„do kuchyne“ futbalistov I. ligy – hrá-
čom ŠK SLOVANA BRATISLAVA. 21 
žiakom z našej ZŠ s MŠ Kozárovce 
sa tento sen dňa 30. 9. 2017 preme-
nil na skutočnosť. Veľkú zásluhu na 
tomto milom podujatí má p. uč. Pa-
edDr. Evka Micháliková, ktorá spolu 
so svojou sestrou PhDr. Jankou Mi-
chálikovou sprostredkovala tak na-
šim, ako aj žiakom z Detvy tento je-
dinečný zážitok. Cesta ubehla veľ-
mi rýchlo. Pred hotelom Holiday Inn 
nás čakal manažér Slovana,  Stani-
slav Kramarič. Priniesol deťom dar-
čekové tašky, v ktorých si našli re-
klamný časopis na športovú obuv, 
pero, odznak a vlajku Slovana lís-
tok na futbalový zápas ŠK SLOVAN 
Bratislava : FC NITRA a plagát ce-
lého tímu Slovana. 

     Okrem toho dostali i sadu foto-
grafií hráčov, ktoré si vo vnútri hote-
la mohli dať osobne podpísať a aj sa 

Naše žiačky sa 28. novembra  zúčastnili okresného kola  vo florbale v
športovej hale v Leviciach. Stretli sa tu zo zástupcami škôl ZŠ Čajkov, 6. 
ZŠ Levice Saratovská 86, 4. ZŠ Levice Pri Podlužianke a ZŠ Bátovce.

Dievčatá po úvodnom rozlosovaní a dohovore vedúcich družstiev sa 
dohodli, že sa bude hrať každý s každým. A naše žiačky hrali nasledov-
ne : ZŠ s MŠ Kozárovce : ZŠ Čajkov 4 : 0, ZŠ s MŠ Kozárovce  : 4. ZŠ 
Levice  6 : 0, 6. ZŠ Levice : ZŠ s MŠ Kozárovce  0 : 9 a napokon ZŠ Bá-
tovce : ZŠ s MŠ Kozárovce 0 : 2 . 

Vyhrali všetky zápasy a stali sa Majsterkami okresu vo florbale žia-
čok. Súčasne postúpili do krajského kola, ktoré sa odohrá 11. januára 
2018 v ZŠ Jarok.

Reprezentovali nás žiačky 9. triedy Kristína Sitárová, Adriana Chmelo-
vá, Vanda Lévaiová, Alexandra Kupčiová, Viktória Šustáková, Zoja Mišá-
ková, Noemi Jenesová, žiačky 8. triedy Dominika Chorvátová, Ema Ska-
čanová, Natália Mihálová a žiačka 7. triedy Jarmila Kabátová.

Zelená je tráva, futbal to je hra...
odfotografovať s obľúbenými hráčmi. 
Futbalisti boli veľmi ústretoví a hlav-
ne trpezliví, pretože všetko prebie-
halo počas ich olovrantu a taktickej 
predzápasovej prípravy.

     Ďalšou zastávkou bola návšte-
va rozostavaného futbalového štadió-
na na Tehelnom poli, ktorý určite bu-
de pýchou nielen Bratislavy, ale i ce-
lého Slovenska. Odtiaľ sme sa presu-
nuli na futbalový štadión na Pasien-
ky, kde nás pán manažér opäť pre-
kvapil. Všetci obdržali hrejivý darček 
– šál Slovana, aby nás ohrieval pri 
sledovaní futbalového zápasu, ktorý 
sa skončil nie celkom podľa našich 
očakávaní – remízou 1:1. Po zápase 
sa s nami prišiel rozlúčiť i pán mana-
žér, ktorý nás ubezpečil, že budeme 
určite medzi prvými, pokiaľ budeme 
chcieť, ktorí sa dostanú do priesto-
rov nového štadióna na Tehelnom 
poli po jeho dokončení, kam nebu-
de mať prístup hocikto.
                     Mgr. Mária Együdová

Exkurzia v PD Kozárovce

Exkurzia Zvolen



  


 


Deň jablka si pripomíname na Slo-
vensku každý rok 21. októbra. Keď-
že tento rok pripadol na sobotu, Deň 
jablka v Materskej škole sme si pri-
pomenuli v piatok 20. októbra. V Deň 
jablka sme pozornosť detí upriamili 
na pozitívny vzťah k ovociu, konkrét-
ne jablku. Deti riešili kreatívne úlo-
hy, vytvárali z papiera jablká, rozprá-
vali sa s pedagógmi materskej školy 
na tému zdravé stravovanie, deti vy-
menovali ich obľúbené druhy ovocia. 
Väčšie deti (predškoláci) si vyskúšali 
krájanie jabĺčok a prípravu jablčných 
štiav. Na záver všetky deti zobrazili 
v spoločnej práci rôznymi technika-
mi najrôznejšie jabĺčka tak, ako ich 
vnímajú oni.

U nás na Slovensku je Halloween ešte stále novým sviatkom a skôr si pri-
pomíname Sviatok všetkých svätých 1. novembra. My v Materskej sme si 
s našimi deťmi pripomenuli Halloween 25. októbra spoločne stráveným ča-
som rodičov, detí a pedagógov, kedy rodičia spolu so svojimi deťmi vyrezá-
vali tekvice. Následne sme do vyrezaných tekvíc vložili sviečky a vytvorili 
sme tak čaro u nás menej známeho sviatku Halloween. Tekvičky svietili aj 
nasledujúci deň na našich chodbách. Deti si svietiace tekvičky natoľko ob-
ľúbili, že si ich v piatok zobrali domov. 

V Materskej škole Kozárovce sme si pripomenuli sviatok v Mesiac úc-
ty k starším až 22. novembra 2017, napriek tomu deti prežili krásny deň 
so svojimi starými rodičmi. Deti obdarili starých rodičov spoločným vystú-
pením, tančekmi, básničkami, ale aj drobnými darčekmi, ktoré deti spolu 
s pedagógmi pripravili pre svojich starých rodičov. Po spoločnom progra-
me čakalo všetkých malé občerstvenie. Stretnutie sme ukončili spoloč-
ným tancom so starými rodičmi.

Žiaci špeciálnej triedy II. stupňa 
sa účastnili tradičného zimného pod-
ujatia, ktoré organizovalo Sloven-
ské poľnohospodárske múzeum na 
ukončenie sezóny s názvom Mikuláš-
sky vlak. Bohatý sprievodný program 
tohto krásneho podujatia priniesol 
našim deťom výnimočný predmiku-
lášsky deň. 

Deti poznajú tradičné vianočné vý-
robky, no málo z nich pozná, ako 
sa vyrábajú. A tak sme sa mohli „v 
priamom prenose“ zoznámiť s prí-
pravou a pečením oblátok, medov-
níčkov, výrobou sviečok a ozdôb zo 
včelieho vosku. Pre deti to bol netra-
dičný zážitok. 

Tiež sme mali možnosť pozrieť si 
výstavu betlehemov, zvieratá v hos-
podárskom dvore a ochutnali sme 
výborný vianočný čaj, ktorý okrem 
toho, že chutil, splnil aj ďalšiu dôle-
žitú úlohu, v pravom decembrovom 
počasí nás skvelo zohrial. 

Hlavným poslaním výletu bola urči-
te snaha priniesť deťom zážitok. Zá-

žitky deti obohacujú, motivujú, formu-
jú, vytvárajú spomienky, ktoré môžu 
byť pre deti povzbudením. Okrem na-
plnenia „ľudského cieľa“, výlet splnil 
aj cieľ vzdelávací, na ktorý môžeme 
na vyučovaní nadviazať a počas roka  
ďalej rozvíjať – poznanie krajského 
mesta, osvojenie si návykov súvisia-
cich s cestovaním, slušným správa-
ním vo vlaku, v  autobuse, v reštaurá-
cii,v orientácii na verejnom priestran-
stve, obliekaní v zimnom počasí, po-
znávaní zvykov, tradícií.

Na záver želáme, aby v predvia-
nočnom zhone sme sa stihli na chvíľu 
aj zastaviť, stíšiť a zamyslieť sa nad 
hodnotami, ktoré Vianoce so sebou 

prinášajú. Nezabudnime na hodnoty 
rodiny, lásky, pokoja, dobroty, porozu-
menia, radosti. Vianoce sú aj o dar-
čekoch a prekvapeniach, ale len vte-
dy majú hodnotu, ak ich pripravujeme 
zo srdca a z lásky. Náš výlet takým 
darčekom pre deti určite bol.

 PaedDr. Eva Micháliková,
   triedna učiteľka

Na našej škole sme 24. novembra 
organizovali okresné kolo vybíjanej 
najmladších žiakov ZŠ, kde naši žiaci 
získali výborné 2. miesto. Súťaže sa 
zúčastnilo 7 tímov.  Po skvelých špor-
tových výkonoch bolo celkové pora-
die nasledovné: 1. ZŠ s MŠ Rybník, 
2. ZŠ s MŠ Kozárovce, 3. ZŠ Miero-
vá 67, Želiezovce, 4. ZŠ Saratovská 
43, Levice, 5. ZŠ Hronské Kľačany, 
6. ZŠ Saratovská 85, Levice, 7. ZŠ 
Ul. Sv. Michala 42, Levice

Našu školu reprezentovali: Viktor 
Majer (4. roč.), Viktor Sitár (4 roč.), 
Martin Hlavatý (4. roč.), Alexander 
Drgoňa (4. roč.), Daniela Orolínová 
(4. roč.), Tereza Ester Gregorová (4. 
roč.), Tobiáš Fabian (3. roč.), Matej 
Švolík (3. roč.), Dávid Šimkovič (3. 
roč.), Vanesa Benčaťová (3. roč.), Do-
rota Sarah Gregorová (3. roč.), Simo-
na Horváthová (3. roč.). Žiakov na sú-
ťaž pripravovali: p. uč. Mgr. Zuzana 
Šebová, p. uč. Mgr. Jozef Majer.

Deň jablka v MŠ

Halloween

Vybíjaná najmladších žiakov 

Mikulášsky vlak v Nitre

Žiaci 3. a 4. ročníka sa 6. októbra 
rozhodli stráviť deň v krásnej jesennej 
prírode. Prvým cieľom našej turistickej 
vychádzky bol kostol v Novej Bani, ktorý 
bol počas týchto dní vyzdobený plodmi 
z tohtoročnej úrody, z ktorých boli vytvo-
rené nádherné obrazy. Po prehliadke 
kostola sme sa uličkami mesta presu-
nuli na trasu náučného chodníka. Prvou 
zastávkou bolo pútnické miesto Kohú-
tovo, neďaleko ktorého bola ďalšia za-
stávka - Zvonička. Posilnení desiatou 
sme lesom pokračovali na Havraniu a 
Červenú skalu. Jesenná príroda nám 
okrem krásnych výhľadov darovala aj 
množstvo hríbov, ktoré sme cestou na-
šli. Príjemne unavení sme sa popolud-
ní vlakom vrátili domov.

Jesenná turistika 



 


 


Pri vysviacke vystúpila spevácka skupina Lip-
ka v kozárovskom kroji, v bazilike Minor pri svä-
tej omši účinkoval spevácky zbor TEBE SPIE-
VAM. Obetné dary niesli členovia folklórnej sku-
piny Praslica. Krojované skupiny a ich vystúpenia 
vzbudili v plne obsadenej bazilike veľkú pozornosť. 
Všetkých  Kozárovčanov potešil prístup biskupa i 
ostatných zástupcov farnosti i mesta. Napriek vr-
tošivému počasiu všetkých hrial dobrý pocit na du-
ši. Aj sochy a umelecké diela mávajú zaujímavé 
osudy. Socha Panny Márie, jedno z ostatných diel 
talentovaného sochára Petra Meszároša, prešla 
kus cesty po svete, pokiaľ sa dostala na svoje ko-
nečné stanovište. Nevznikla náhodne. Jej predlo-

Dar Kozároviec Levoči a celému Slovensku
 V nedeľu, 29.októbra merali cestu medzi Kozárovcami a Levočou dva autobusy veriacich. 

Cieľom ich cesty bola Mariánska hora v Levoči, kde pred pár dňami osadili dar Kozárovčanov 
- sochu Panny Márie. Sochu posvätil spišský biskup Mons. Š. Sečka a celú slávnosť režíroval 
dekanský úrad v Levoči. Záštitu prevzal primátor Levoče Milan Majerský.

ha bola postavená v ro-
ku 1856, teda pred 168 
rokmi, Matejom Maje-
rom pri farskom kostole 
v Kozárovciach. Obno-
vená bola v roku 1992. 
V roku 2012 zaujala so-
chára Petra Meszároša, 
rovnako ako obraz pat-
rónov farnosti sv. Filipa 
a Jakuba, ktorí sú vyob-
razení na hlavnom ol-
tári.  Autor s námetom 
v hlave i v skici vyces-
toval do Číny a za dva  
týždne vyskladal pod-
ľa týchto podôb hline-
né modely sôch, ktoré 
potom slúžili ako pred-

V nedeľu 17.decembra, v čase kedy sa na námestí v Kozárov-
ciach zapaľovala tretia svieca a prítomní sledovali vystúpenie spe-
váckeho zboru TEBE SPIEVAM, sa v družobnom meste Oroszlá-
ny konal tradičný Deň oroslánskych Slovákov a nechýbali tam zá-
stupcovia našej obce.

Na tretiu adventnú nedeľu u našich priateľov zapálili sviečky ad-

ventného venca domáci primátor Lazók Zoltán, starosta Kozároviec 
Jozef Majer a predsedníčka JDS Trnovec nad Váhom Mária Hrabov-
ská. V bohatom kultúrnom programe sa predstavili deti z miestnej 
tanečnej skupiny Bránička, mládežníckej dychovky Krídlovka a spe-
vom potešili Matičiar a Konopa z Kozároviec. Program moderovala 
predsedníčky slovenskej samosprávy Betka Szaboová. 

loha pre čínskych kamenárov. Navrhol tiež pod-
stavec a sedenie. Čínski kamenári potom  z mra-
moru vytesali sochy sv. Filipa a Jakuba a rovnako 
aj Pannu Máriu.  Sochy boli v júli 2012 dovezené 

do prístavu Koper v Slovinsku a odtiaľ vlakom na 
Slovensko. Súsošie sv. Filipa a Jakuba osadili Ko-
zárovčania pri kostole a pre sochu Panny Márie sa 
hľadalo vhodné a dôstojné miesto, lebo na pôvod-
ne plánovanom to už nebolo možné.  Napokon z 
iniciatívy klubu KDH - manažéra projektu Micha-
la Benčaťa a predsedníčky KDH v Kozárovciach 
Martiny Holečkovej vzišla komunikácia s predse-
dom KDH Alojzom Hlinom, ktorý sprostredkoval 
tento dar na Mariánsku pútnickú horu do Levoče, 
čo je vlastne jedno z najvýznamnejších pútnických 
miest nielen na Slovensku, ale v Európe. Tak sa 
socha dostala na dôstojné miesto.  Niekoľkoroč-
né čakanie a hľadanie vhodného miesta stálo za 
to, pretože socha stojí na tom najlepšom mieste 
na Slovensku, kde bude vítať návštevníkov a po-
čúvať modlitby a prosby tisícok pútnikov. 

Monika Nemčeková, snímky autorka

Kozárovčania pri zapaľovaní adventných sviec u priateľov v Oroszlány



  


 


V mojej mladosti si v čase ad-
ventu ženy obliekali tmavé oble-
čenie. V pracovných dňoch sa v 
kostole začali roráty ráno o 6.00 
hodine. Bol to veľmi pekný záži-
tok byť pri kostole a vidieť, ako 
sa zo všetkých strán hrnú veriaci 
s lampášmi, v ktorých horel pet-
rolej alebo sviečka. Medzi uprato-
vaním, umývaním okien a veľkým 
praním začali sa prípravy na krás-
ne vianočné sviatky. Pripravova-
li sa ozdoby na vianočný strom-
ček, nakúpili sme biely hodváb-
ny papier, pozlátka a začali sme 
robiť salónky. Biele papiere sme 
nastrihali na obdĺžniky, konce sme 
na tenko ponastrihovali, do toho 
sme zabalili kocku cukru a pozlát-
ku dali na kocku. Nepamätám sa, 
či sa aj salónky predávali. Ale veľ-
ká časť obyvateľov Kozároviec si 
robila salónky doma a neskôr aj 
kolekcie. Deväť dní pred Štedrým 
dňom sa konal deviatnik - deväť 
rodín sa zhromažďovalo každý 
deň v inej rodine s obrazom svä-
tej rodiny. Volali sme to preto „dať 
prístrešok“ Ježiškovi. Keď prišiel 
Štedrý deň, moja mamka vstala 
zavčasu a zamiesila na kysnuté 
koláče, zakúrila v peci a postavi-
la na kapustnicu s hríbami. Pomá-
hali sme mastiť plech na koláče. 
Prvým vinšovníkom bol dedinský 

pastier - kraviar, ktorý pásol kravy 
pre celú dedinu. Ráno o 7.00 za-
trúbil v Hornom konci a gazdovia 
vyháňali z domu kravy von. Kra-
viar bol aj dedinský zvonár, kto-
rý už ráno o 5.00 zvonil, potom o 
12.00 a večer o 6.00. Bol to pán 
Šamo a Štedrý deň bol pre neho 
výplata za celoročné zvonenie. Na 
malom vozíku mal vrecia, do kto-
rých mu občania dávali jeho por-
ciu - výplatu. Priniesol do domu 
aj brezovce. Tie narezal na dru-
hej strane Hrona pod Rybnickou 
skalou, kam prešiel, keď bola rie-
ka zamrznutá. Zo zväzku brezov-
cových prútov si gazdiná vytiahla 
2-3 prúty brezy. Zavinšoval a ona 
ho tými prútmi pošibala popod ko-
lená. Ponúkla ho čerstvo upečený-
mi koláčmi a gazda vínom. Keď ho 
nechcel vypiť, nalial si ho do fľa-
še. A my sme dumali, aké asi bo-
lo, pomiešané z každého domu. 
Brezovce gazdiná dala do kúta 
v izbe a boli postrachom deťom, 
keď boli zlé.

V roku 1944 bolo ale všetko 
inak. V dedine pribudlo veľa ne-
meckých vojakov. Vianočný strom-
ček sme kúpili za zbožie od žien 
z Brehov a Tekovskej Breznice. 
Stromčeky doniesli v plachtách, 
ktoré rozbalili na ceste a keď nás 
susedia ohlásili, utekali sme si vy-

Zo spomienok na advent pred vojnou
brať ten náš. Vianočný stromček 
sa zavesil v izbe, kde potom vi-
sel z povaly. Aj v tom roku ma-
mička chystala na stôl všetko, čo 
sa malo jesť. Oblátky s medom, 
cesnak, opekance s makom, na 
vrchu misky 3 kusy najväčších, o 
ktoré bývala bitka medzi súroden-
cami. Ryby haringy, ktoré sa pre-
dávali v obchode vo veľkých dre-
vených sudoch dobre osolené. 
Preto sa museli niekoľko dní má-
čať vo vode. Biela 
káva, štiepaničky 
a ovocie. Všetko 
bolo nachystané, 
aby gazdiná ne-
vstávala od stola, 
lebo by jej kvočka 
nesadla a nebo-
li by malé kuren-
ce. Mamička vy-
šla z izby, zapá-
lila sviečku a po-
tom vošla späť a 
my, čo sme sede-
li za stolom, sme 
sa postavili. Za-
vinšovala a prišla 
medzi nás, spolu 
sme sa pomodli-
li Anjel Pána. Ma-
mička vzala pár 
orechov a há-
dzala ich do kú-

tov so slovami: „Moje milé kúty, ni-
man vás čím obdarovať, len týmito 
orieškami.“ Večera potom prebie-
hala pokojne. V tejto tichej atmo-
sfére Štedrého večera nás vyru-
šil výbuch. Z otcových úst zazneli 
slová: „Fronta je už tu.“ Vystrašení 
všetci sme sa zo strachu vopchali 
pod postele. A bolo po krásnych, 
túžobne očakávaných Vianociach. 
Na ten výbuch si spomínam aj vo 
svojich 83 rokoch. A prajem si, aby 
sa to už neopakovalo.

Helena Hamarová

 

Kronikársky záznam za rok 1987 
spísal Gašpar Švolík. Začiatok zápisu 
sa týka počasia. V obci napadlo 11. a 
12. januára veľa snehu, čo spôsobilo 
ochromenie dopravy. K tomu sa pri-
dali silné mrazy, ktoré dosiahli 14. ja-
nuára v noci hodnoty až mínus 27°C.
Nízke teploty sa udržali až do začiatku 
februára. Z tohto dôvodu boli na ško-
lách medzi 13. a 19. januárom vyhlá-
sené mimoriadne prázdniny. V polovi-
ci februára sa síce oteplilo, ale potom 
sa až do 20. marca nočné teploty po-
hybovali okolo mínus 10 °C. Apríl bol 
daždivý s chladnými nocami a teplými 
dňami. Studený začiatok roka mal za 
následok slabú úrodu ovocných stro-
mov a viniča. Tropické teploty začali 
na konci júna a ochladilo sa až v ok-
tóbri. Zima začala v novembri, ale cez 
Vianoce boli teploty okolo 10 °C. 

Obec mala na konci roka 2008 
obyvateľov. V roku 1987 sa narodilo 
31 detí, a to 14 chlapcov a 17 diev-
čat. Zomrelo až 33 obyvateľov (14 
mužov, 18 žien a jeden chlapec vo 
veku jedného roka). V kronike je vy-
pracovaná veková štruktúra zomre-
lých a najstarší aj menovite spome-

nutí. Uzavrelo sa 20 sobášov. 
Predstavitelia obce riešili slabú ob-

chodnú sieť. Starý kultúrny dom sa 
začal prerábať na predajňu domá-
cich potrieb. Po dlhšom čase bola 
táto prevádzka najprv otvorená v bý-
valom dome Orovnických. Vedúcim 
bol Igor Kokoš a neskôr Karol Ištók. 
Nová predajňa bola po skončení re-
konštrukcie otvorená 28. augusta. V 
tomto roku sa začala výstavba novej 
predajne Jednoty Levice na hlavnej 
ceste. Uzavrela sa však predajňa mä-
sa, a preto do obce začala prichádzať 
pojazdná predajňa, ale problém so 
zásobovaním sa nevyriešil. V lete bol 
zrušený stánok PNS (Poštová novi-
nová služba).

Pre individuálnu bytovú výstav-
bu bolo Miestnym národným výbo-
rom (MNV) vykúpených 18 staveb-
ných pozemkov na dnešnej Športo-
vej ulici za futbalovým ihriskom. To-
to opatrenie malo udržať mladé rodi-
ny v obci, ktoré odchádzali do okoli-
tých miest. V obci sa preinvestova-
lo 20 000 Kčs na vysádzanie okras-
ných drevín pozdĺž Čaradického po-
toka a na niektorých uliciach. V máji 

boli pokryté novým asfaltom niekto-
ré cesty v obci (napr. od kostola po 
futbalové ihrisko). Čiastočne sa me-
nilo verejné osvetlenie. V tomto roku 
pokračovala výstavba dnešnej želez-
ničnej stanice a tiež sa menili koľaje. 
Na Pustej hore JRD začalo so stav-
bou novej pivnice. Pri MNV pôsobi-
la aj Drobná prevádzkareň (stavebná 
skupina, doprava, kaderníctvo, kveti-
nárstvo, pohrebníctvo), ktorá sa po-
dieľala na finančných príjmoch obce
v hodnote 1 290 000 Kčs.

Kultúrna činnosť v obci sa uskutoč-
ňovala v rámci Miestneho kultúrneho 
strediska. Z divadelnej činnosti treba 
spomenúť nacvičenie hry Jozefa Gre-
gora Tajovského s názvom Nový ži-
vot v réžii Barbory Valkovičovej, ktorá 
mala premiéru 22. marca. Okrem Ko-
zároviec ochotníci odohrali predsta-
venie aj v Rybníku, Čajkove a Nem-
čiňanoch. Bolo to prvé predstavenie 
ochotníkov v novom Dome kultúry. V 
marci sa v ňom konal aj 21. okresný 
festival divadelných súborov kategó-
rie C. Dňa 1. júna sa tu uskutočnila 
verejná nahrávka populárnej relácie 
Československého rozhlasu Čo no-
vého, Bielikovci. Pri tejto príležitosti 
známi herci odovzdali niektorým oby-
vateľom obce kvety ako poďakova-
nie za činnosť pre Československý 
červený kríž. V novej budove Domu 
kultúry sa 24. septembra uskutočnilo 
slávnostné otvorenie kina Hron. Zú-

častnili sa ho predstavitelia Sloven-
ského filmu, Slovenskej požičovne
filmov, ale aj herec Viliam Polónyi a
režisér Andrej Lettrich. Práve v tento 
deň mal v Kozárovciach slávnostnú 
premiéru Lettrichov film Hody. Pre-
mietačom v novom kine sa stal On-
drej Majer. Filmové predstavenia sa 
konali v sobotu i nedeľu pre dospe-
lých a pre deti v nedeľu. V zime sa 
nepremietalo. Vstupné pre deti bo-
la 1 alebo 2 Kčs a pre dospelých sa 
cena vstupenky pohybovala od 3 do 
16 Kčs. Na jeseň roku 1987 bolo za-
znamenaných 3067 divákov.

V roku 1987 bola v obci aktívna 
organizácia Zväzarm, ktorá v dňoch 
26. až 28. júna zorganizovala Maj-
strovstvá Československej socialis-
tickej republiky v Kotorskom prete-
ku brannej zdatnosti. Pretekári bo-
li ubytovaní v priestoroch základnej 
školy. Súťaž v štafetách v plávaní 
sa konala na kúpalisku Margita Ilo-
na. Ďalším podujatím bol 4. ročník 
súťaže Železný muž. Toto podujatie 
spestrili vystúpenia športového ko-
mentátora Gaba Zelenaya a herca 
Ľuba Gregora. 

Po dlhšom čase sa 14. septembra 
konala v miestnom kostole Sviatosť 
birmovania, ktorú vykonal generál-
ny vikár trnavskej arcidiecézy Ján 
Čížik. Prípravu viedol miestny farár 
Michal Müller.

Peter Ivanič



 


 


Chýr o našej krásnej a zveľa-
denej dedinke sa nesie do ďale-
ka. V auguste sa o tom presved-
čili aj seniori z Klubu dôchodcov 
Podborová zo Zvolena. Posta-
rali sa o to rodáci z obce Janka 
a Štefan Soboňovci, ktorí sa do 
nej pravidelne vracajú a sledu-
jú jej rozkvet. Často o nej roz-

Zvolenskí seniori na návšteve Kozároviec
právajú na stretnutiach, a pre-
to sa ju aktívni seniori rozhod-
li  navštíviť. 

Našich návštevníkov milo pre-
kvapilo, aká je naša obec upra-
vená a dobre občiansky vyba-
vená. Keďže chceli vidieť všetky 
zaujímavé zákutia a deň je krát-
ky, o rozvoz sa postaral pán Voj-

Základná organizácia JDS 
v Kozárovciach má 145 členov. 
Počas roka má už tradične bo-
hatú činnosť, v ktorej majú pevné 
miesto každoročne sa opakujúce  
podujatia. Začíname začiatkom 
roka v polovici januára  posede-
ním členov výboru aj s rodinný-
mi príslušníkmi. Pri malom občer-
stvení, ktoré si hradí každý sám,  
si v družnej debate vyhodnotíme 
činnosť v uplynulom roku. 

Na koniec fašiangu spolu so 
súborom Matičiar pripravujeme 
podujatie Pochovávanie basy 
v motoreste STOP. V apríli sa 
koná výročná členská schôdza.
Naša tradičná  akcia je cyrilo-me-
todské posedenie 5. júla spojené 

s varením a podávaním chutné-
ho gulášu, s ktorým nám pomáha 
miestne poľovnícke združenie.

Každý rok pripravujeme zá-
jazdy do vybraných oblastí spo-
jené s kúpaním. Tento rok sme 
však pre malý záujem zájazd ne-
uskutočnili. September je zame-
raný na opekačky, ktoré organizu-
jeme v motorest STOP. Každý rok 
tradične končíme mikulášskym 
posedením v motoreste spoloč-
ne s členmi MATIČIARA.

Počas tohto roka sme sa zú-
častnili na okresných športo-
vých hrách v Kalnej nad Hro-
nom a okresného pikniku v Ju-
re nad Hronom. Ženský spevác-
ky súbor LIPKA sa zúčastňuje na 
okresnej prehliadke speváckych 
skupín, ktorú organizuje OO JDS 
v Leviciach. Počas roka posiela-
me členom vianočné, veľkonočné 
pozdravy a členkám k MDŽ.

Výbor zasadá pravidelne me-
sačne, v prípade potreby aj viac-
krát. Na našu činnosť nemáme 
podporu od sponzorov. Finančné 
prostriedky čerpáme z členského. 

Z činnosti ZO JDS Kozárovce
Veľmi je nám nápomocný obec-
ný úrad, najmä starosta Ing. Jo-
zef Majer, za čo mu patrí naše 
poďakovanie. Dobrú spoluprá-
cu máme so základnou školou, 
súbormi MATIČIAR, LIPKA, po-
ľovníckym združením, ale za-
budnúť nesmieme ani na dy-
chový súbor Kozárenka, ktorý 
je ochotný nám spríjemniť na-
še podujatia.

V našej činnosti je ešte čo 
vylepšovať, ako v práci výbo-
ru, tak i zo strany členov, hlavne 
pripomienkami a návrhmi ,ako 
oživiť naše aktivity.     

František Ďurovič, 
predseda ZO JDS

tech Beniačik. Pozreli si všetky 
súsošia v obci aj našu krásnu 
150-ročnú lipu v cintoríne, ale 
najviac sa im páčilo súsošie s 
fontánou na námestí a bronzo-
vá Slovenská brána, na ktorej 
ich zaujali výjavy z obce. 

Po náročnom výlete im dobre 
padlo občerstvenie na starých 
viniciach, kde ich vo svojom vi-
ničnom domčeku čakal Ondrej 
Majer aj s výborným gulášom a 
vínkom. O chvíľu sa k nim pripo-
jil Drahomír Ostrožlík s harmoni-
kou a celými vinicami sa rozliehal 
spev. Čas bol však neúprosný a 
naši seniori sa museli pobrať do 
Zvolena. Pán domáci ešte kaž-
dému domov nabalil fľašu vínka 
a mohli sa rozlúčiť. Odchádza-
li plní pekných zážitkov a vyjad-
rili poďakovanie manželom Ma-
jerovcom za vrelé privítanie a 
pohostenie.

Mgr. Monika Majerová

Seniorom v dome kultúry spríjemnila popoludnie Kozárenka.

Mikulášske posedenie v Stope. Nechýbali ani prskavky.



  


 


Pomaly končiaci rok 2017 bol naj-
úspešnejším v histórii kozárovské-
ho futbalu. Už v jesennej časti roč-
níka 2016/2017 sme sa usadili na 
čele tabuľky a v jarnej časti po veľ-
mi dobrých výkonoch sme ju  suve-
rénne ovládli a nakoniec sme sa stali 
víťazmi V. ligy východ s neuveriteľ-
ným náskokom osemnásť bodov. Po-
sledný zápas s Marcelovou nám vy-
šiel nielen herne, ale aj oslavy víťaz-
stva v súťaži  boli na vysokej úrov-
ni  a myslím, že viacerým z vás eš-
te i dnes rezonujú v pamäti.

 Veľký úspech nášho futbalu pod-
čiarkli aj výsledky našich mládežníc-
kych mužstiev, keď žiaci obsadili vo 
svojej skupine 2. miesto, príprav-
ka bola úplne suverénna a obsadi-
la 1. miesto bez jedinej prehry. Veľ-
mi hrdí môžeme byť aj na výsledky 
dorastencov, ktorí sa stali víťazmi 
IV. ligy, a to sa v našej histórii ešte 

Kozárovský futbal na úspešnej vlne
nikdy nestalo.

 Po krásnych oslavách sme sa za-
čali pripravovať na historický prvý 
zápas v IV. lige. Po menších prob-
lémoch s obsadením miesta tréne-
ra dospelých sme vkročili do súťaže 
pre nás neznámej. Veľmi rýchlo sme 
sa presvedčili o jej úrovni.  Ani v jed-
nom zápase nás naši súperi nešet-
rili, nasadenie a kvalita jednotlivých 
zápasov bola oveľa vyššia ako v V. 
lige. Aj keď sme boli nováčikom v sú-
ťaži, myslím, že  skoro vo všetkých 
zápasoch sme boli našim súperom 
vyrovnaným partnerom, škoda len, 
že tých tak potrebných bodov mohlo 
byť o trochu viac.

 Naši žiaci a prípravka pokračujú v 
dobrých výkonoch aj v jesennej čas-
ti a potvrdzujú tak veľmi dobrú prá-
cu s vychovávaním našich najmen-
ších futbalistov. Náš dorast, to je 
kapitola sama osebe. Aj po odcho-

de 5 hráčov do kategórie dospelých 
sa znova stali víťazmi jesennej čas-
ti  IV. ligy. Nemám na ich počínanie 
slov a tu sa potvrdila stará pravda, 
že v doraste je dobrý tréner polovi-
cou úspechu – a my takéhoto tré-
nera máme. 

Mužstvo dospelých čaká veľmi ná-
ročná jar. Budeme sa snažiť mužstvo 
vhodne doplniť, pripravili sme pre 
hráčov v zimnej prestávke sústre-
denie a množstvo zápasov s atrak-
tívnymi súpermi. Výbor TJ v rámci 
svojich možností sa snaží pripraviť 
im čo najlepšie podmienky, aby sme 
jarnú časť zvládli a ostali účastníkmi 
IV. ligy aj v ďalších rokoch.

Určite mnohí z vás, ktorí pravidel-
ne navštevujú naše zápasy, si všim-
li veľký rozdiel v kvalite súťaží, kto-
ré sme odohrali v minulých rokoch. 
Oveľa náročnejšia je aj organizá-
cia jednotlivých zápasov, zabezpe-

čovanie materiálnych i finančných
prostriedkov. Preto Výbor TJ veľmi 
milo prekvapila aktivita niekoľkých 
našich fanúšikov, ktorí zorganizo-
vali finančnú zbierku, výnos z nej 
sme použili na zakúpenie nových 
dresov pre mužstvo dospelých a tré-
ningových pomôcok pre naše mlá-
dežnícke mužstvá. Chcel by som sa 
im zvlášť veľmi pekne poďakovať a 
verím, že nám budú nápomocní aj 
v budúcich rokoch.  

O pár týždňov sa nám skončí 
rok 2017. Dovoľte mi, aby som sa 
vám všetkým, ktorí  ste akoukoľvek 
troškou prispeli k najúspešnejšie-
mu futbalovému roku v histórii Ko-
zároviec, veľmi pekne poďakoval a 
do toho budúceho vám poprial ve-
ľa zdravia, spokojnosti a veľa úspe-
chov na poli rodinnom, pracovnom, 
ale i tom futbalovom.                                           

Dušan Mráz
 

V sobotu 9. decembra sa v mo-
toreste Stop stretli kozárovskí viná-
ri, aby ochutnali a zhodnotili výsled-
ky svojej práce vo viniciach a pivni-
ciach. Zaregistrovaných bolo 67 vzo-
riek vín, čo je v histórii vinohradnícke-
ho spolku zatiaľ najviac. V roli porot-
cov, ale aj poradcov boli, ako už za 
posledné roky je tradíciou, predse-
da vinohradníckeho spolku v Nemči-
ňanoch Jozef Nízl a predseda vino-
hradníckeho spolku v Rybníku Ing. 
Jozef Uhnák.

Na úvod hneď po zaznení hymnic-
kej piesne Vinohradníckeho spolku 
Kozárovce, ktorú zaspieval spevác-
ky zbor Matičiar, sme si gratuláciou 
a mohutným živió pripomenuli 70. 
narodeniny nášho člena Ing. Vikto-
ra Sitára, ktorý má veľkú zásluhu na 
činnosti nášho spolku.

Skôr, ako sme naliali prvú súťažnú 
vzorku, zhodnotili sme, aký bol ročník 
2017 vo vinohradoch na Pustej hore 
a Starých viniciach. Januárové silné 
mrazy a ani mrazy okolo Veľkej no-
ci nijako zvlášť nepoškodili náš vinič. 
Aj hubovité choroby v letných mesia-
coch sme zvládli veľmi dobre. Vývoj 
počasia až do konca augusta bol 
ukážkový. Tešili sme sa 
na dobrý, dokonca veľ-
mi dobrý ročník. Až pri-
šiel september, mesiac, 
keď zrenie hrozna ide do 
finále a každý vinohrad-
ník dúfa v ustálené sl-
nečné počasie. Žiaľ, ta-
kéto finále sa nevydari-
lo. Padlo 120 mm, podľa 
niektorých našich viná-
rov až 150 mm zrážok. 
Hrozná začali praskať 
a hrozila hniloba. Bo-
li sme nútení predčas-
ne oberať. Najmä červe-

Kozárovská koštovka mladých vín 2017

né odrody to veľmi poškodilo. Chý-
bala im cukornatosť, ale aj celková 
vyzretosť.

Tento ročník, žiaľ, vojde do histó-
rie ako ročník nesplnených nádejí. Aj 
kvalita vín, ktoré sme hodnotili, bo-
la tým výrazne poznačená. Avšak vi-
nár musí zvládnuť výrobu vína z takej 
suroviny, akú rok dá. Aké sú teda vý-

sledky kozárovských mladých vín?
Kategóriu Cuveé biele najlepšie 

zvládol Ondrej Majer, vinohrad Sta-
ré vinice. Najlepšie Veltlínske zelené 
mal Filip Betin, vinohrad na Starých 
viniciach. Najpočetnejšou skupinou 
vín bola Pesecká leánka. Víťazom sa 
stal Štefan Mlynka s hroznom zo Sta-
rých viníc. Skupinu rizlingov najlepšie 

zvládol Ing. Ján Švolík 
s Rizlingom vlašským 
z Pustej hory. V skupi-
ne odrôd burgundských 
a chardonnay najlepšie 
hodnotenie dosiahli Ví-
no Gaži a syn s vínom 
Chardonnay z Pustej 
hory. Toto víno získa-
lo aj najvyššie bodové 
ohodnotenie celého ve-
čera. Skupinu aroma-
tických vín Sauvignon, 
Pálava, Muškát morav-
ský vyhral Pavel Šmat-
lík s Pálavou zo Starých 

viníc. Ing. Juraj Benčať bol úspešný 
s Tramínom z Pustej hory. Červe-
né vína boli hodnotené v dvoch sku-
pinách. Skupinu Frankovka, André, 
Svätovavrinecké a zmes červená 
vyhral Ing. Viktor Sitár s Frankovou 
modrou zo Starých viníc. V skupine 
Hron, Dunaj a Alibernet bol úspeš-
ný Ján Majer s odrodou Hron a Ľu-
bomír Černý s odrodou Dunaj, oba 
zo Starých viníc.

Vína, ktoré sa neminuli pri ochut-
návke, sa rozhodol vinohradnícky 
spolok poskytnúť organizátorom fa-
šiangových osláv v budúcom roku.

Záverom nám ostáva vysloviť pre-
svedčenie, že úspešní vystavovate-
lia budú v jarných mesiacoch budú-
ceho roku rovnako úspešne s tými-
to vínami reprezentovať Vinohrad-
nícky spolok Kozárovce na vinár-
skych súťažiach.

Štefan Gaži, predseda 
Vinohradníckeho spolku  

Kozárovce



 


 


Prasličiari nezaháľali ani v druhom polroku
Priaznivcom folklóru by som rada priblížila nie-

koľko podujatí ktorých sa Folklórna skupiny PRAS-
LICA zúčastnila v II. polroku 2017.  Ako je z nižšie 
uvedeného sumáru zrejmé, členovia FSk PRAS-
LICA nezaháľali ani v tomto období.

Vo štvrtok 14. septembra sme sa zúčastnili X. 
Medzinárodného folklórneho festivalu Takí sme  
v Leviciach. Publiku sme sa predstavili scénkou 
Krštiny. Programový blok domácich folklórnych sú-
borov a skupín bol postavený na myšlienke našej 
vedúcej Márii Ďurovičovej. Režisérka programu 
Mgr. Katarína Babčáková  zapracovala vystúpenia 
ďalších zúčastnených folklórnych skupín a súbo-
rov z okresu Levice do programového bloku pras-
ličiarov, ktorí počas celého programu vytvárali na 
javisku atmosféru krštenia. Vystúpenie okrem or-
ganizátorov kladne ohodnotil i Štátny tajomník Mi-
nisterstva kultúry SR Konrád Rigó. 

V Kozárovciach tichý vetrík povieva... túto, ale 
aj mnohé ďalšie piesne sme zaspievali 16. sep-
tembra neveste Eliške z Dolného Pialu a ženícho-
vi Kevinovi z Juhoafrickej republiky, na svadbe v 
dedinke Sikenica.

Ďalší svadobný večer nás čakal 14. októbra  
v Mojmírovciach, kde si nás pozvali mladoman-
želia Silvia a Jozef. Svadobčanov upútali krásne 
piesne pri čepčení nevesty, svadobní hostia sa 
veru počas nich neubránili slzám...

Komárňansko - Ostrihomská župná Slovenská 
samospráva organizovala 3. decembra Slovenský 
adventný večierok, ktorý sa konal v Dome kultú-
ry v mestečku Dorog v Maďarsku. Uvedená sa-
mospráva zastrešuje 10 slovenských samospráv 
(obcí), ktoré sa nachádzajú na území župy - Tar-
dos, Síles, Modorós,Tatabána-Bánhida, Cív, Sá-
risáp, Dorog, Hut, Oroslán, Kestúc. Jej hlavným 
zameraním je starostlivosť o výučbu slovenského 
jazyka v školách v obciach župy, v ktorých existu-

je jeho výuka.  Doškoľuje učiteľský zbor v mater-
ských a základných školách, organizuje pracov-
né zasadnutia aktivistov v oblasti kultúry, podpo-
ruje národnostné programy v slovenských samo-
správach.

Pre účastníkov večier-
ka  sme si pripravili hodi-
nový program, v ktorom 
sme vďačnému publiku 
prezentovali zvyky z na-
šej obce - Mikulášske 
priadky, Vianočné koledy 
pastierov, Fašiangy s voľ-
bou richtára starých mlá-
dencov, Čepčenie neves-
ty, ale aj mužské spevy 
spolu so širákovým a ruč-
níčkovým tancom.

Predstavenie zazna-
menávala aj maďarská 
televízia Duna. Televíz-

ny šot z vystúpenia bude odvysielaný v regionál-
nom vysielaní maďarskej televízie v predvianoč-
ných dňoch. Po vystúpení poskytli rozhovor mé-
diám - novinám a televízii Mgr. Renata Majerová 
a náš vedúci Ing. Miloš Ďurovič. 

Potom nás čakalo bohaté občerstve-
nie. Hrali a spievali sme podľa priania 
návštevníkov podujatia, pričom do tan-
ca sa pridali i domáci,  ktorí si zo srd-
ca spolu s nami  zaspievali slovenské 
piesne. Na ceste domov sme sa za-
stavili i na vianočných trhoch v Ostri-
home.

Verím, že aj v budúcom roku nám 
zachováte priazeň a budete sa s na-
mi tešiť z krásnych folklórnych podu-
jatí. V mene prasličiarov prajem vám 
všetkým krásne Vianočné sviatky a 
šťastný nový rok 2018.
 Adrika Hudecová, 

FSk PRASLICA

Takí sme

Vystúpenie Dorog

Vianočné trhy Ostrihom Čepčenie nevesty

Vystúpenie Dorog
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Betlehem vyrobili pracovníci obec-
ného úradu, návrh konštrukcie je die-

lo slovenského scénografa Františka 
Pergera a sošky do  betlehema za-
bezpečila predsedníčka Klubu KDH 
Martina Holečková.  Adventný veniec 
opäť vyhotovila Mária Havranová, za 
pomoci Dávida Hudeca a pracovní-
kov obecného úradu.

Prvá tohtoročná adventná nedeľa 
bola zasnežená ako v rozprávke. Fú-
kal síce mrazivý vietor, ale na obra-
de svätenia adventného venca a no-
vučkého betlehema  sa aj napriek to-
mu zišla početná skupina od najmen-
ších až po seniorov.

Pred zapálením prvého svet-
la na adventnom venci ho posvä-
til správca farnosti  vdp. P. Adam 
a po ňom  i novopostavený betle-
hem. Najmenší folkloristi zo súboru 

Vretienko venovali  prítomným  pies-
ne a vinše a potešili ich svojim vy-

stúpením.  Po nich vystúpili speváci 
a speváčky z Lipky, Konopy a Mati-
čiara. Nechýbalo ani občerstvenie, 
teplý čaj i varené vínko. Deti sa po-
tom rozutekali na neďaleký vŕšok, 
aby si užili sánkovačku na čerstvo 
napadanom  snehu.

Druhá adventná nedeľa patrila 
mikulášskej akadémii, ktorá spojila 
školopovinné deti a seniorov. V do-
me kultúry si najskôr posedeli seni-
ori pri DH Kozárenka a potom prija-
li pozvanie do veľkej sály na kultúr-
ny program školákov. Na všetkých 
čakali mikulášske darčeky, ale urči-
te najkrajším darom bola úžasná at-
mosféra, ktorá panovala celé popo-
ludnie v priestoroch domu kultúry.  V 
centre pozornosti bol opäť betlehem 

 Nová tradícia slávenia adventu
V Kozárovciach na námestí v decembri vyrástol nový betlehem 

a hneď vedľa neho veľký  adventný veniec. Tento rok sa poslanci roz-
hodli položiť základ novej tradícii slávenia adventu. Okrem zapaľova-
nia sviec v miestnom kostole a v domácnostiach sa každú nedeľu za-
paľuje svetlo aj na veľkom adventnom venci a krátko sa predstaví niek-
torí zo súborov. 

a adventný veniec v jeho blízkosti, pri 
ktorom sa zastavovali skupinky pri-
chádzajúcich na podujatie a neskôr 
aj skupinky odchádzajúcich.  

Pri zapálení tretej sviece na ad-
ventnom venci, v nedeľu 17. decem-
bra, námestie zalialo slnko tak, že bol 
trochu problém  sledovať či fotografo-

vať spevácky zbor TEBE SPIEVAM. 
Po snehu z prvej adventnej nedele 
už nebolo ani stopy. Na úvod kultúr-
neho programu vystúpila Monika Be-
lisová s básňou Pavla Kopála Od ad-
ventu k Vianociam. Potom už znela 
jedna krásna pieseň v podaní spe-
váckeho zboru za druhou. Zišlo sa 
nás síce o trochu menej ako minu-
le, ale rovnako srdečne sme preží-
vali tento slávnostný okamih a tešili 
sa zo spoločného stretnutia.

V programe novej tradície slávenia 
adventu nás čaká už len  posledné 
zapálenie sviečky na adventnom ven-
ci a vystúpenie mládežníckeho spe-
váckeho zboru Sv. Filipa a Jakuba, 
ktoré sa bude konať v nedeľu 24. de-
cembra po druhej svätej omši. 

V nedeľu popoludní sa v každej 
domácnosti rodina stretne a pripraví 
sa na spoločnú štedrú večeru. Pod-
večer sa mnohí stretneme na miest-
nom cintoríne, keď budeme prinášať 
betlehemské svetlo z kostola a pri-
paľovať ním sviece na hroboch na-
šich najbližších. To všetko patrí k Via-
nociam.           

Monika Nemčeková,
 snímky autorkaSpeváci a speváčky z Lipky, Konopy a Matičiara

Deti z detskej folklórnej skupiny Vretienko

Spevácky zbor TEBE SPIEVAM


