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Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Kozárovské noviny týmto 
číslom vstúpili do svojho de-
siateho ročníka, táto informá-
cia asi prekvapí všetkých na-
šich priaznivcov. Je to tak, 
od prvého čísla našich obec-
ných novín uplynie  desať ro-
kov a ak by sme na seba po-
ložili všetky čísla, bola by to 
slušná kopa. Trochu slávnost-
ne si toto jubileum pripome-
nieme na záver roka. Teraz 
sme pripravili noviny zame-
rané nielen na udalosti z pr-
vých troch mesiacov, ale aj 
malé hodnotenia súborov za 
minulý rok.

Priestor na symbolickú 
bodku za úspešnou divadel-
nou hrou dostali naši ochot-
níci zo súboru Hron, ktorí vo 
februári zažili po predstave-
ní hry Karčiho teta standing 
ovation v Divadle Andreja Ba-
gara v Nitre. O svojich úspe-
choch a aktivite sa s nami po-
delili aj žiaci našej základnej 
a materskej školy, členovia 
vinohradníckeho spolku, fol-
kloristi, športovci.  A samo-
zrejme prinášame aj ďalšie 
zaujímavé príspevky.

Pokiaľ sa vám zdá, že sme 
na niečo zabudli, upozornite 
nás na to a zaraďte sa  medzi 
našich dopisovateľov a spolu-
pracovníkov. Uvítali by sme aj 
príspevky od našich rodákov, 
ktorí čítajú Kozárovské  no-
viny na stránke Kozároviec.  
Druhé číslo novín  vyjde kon-
com mája, sme presvedče-
ní, že bude opäť o čom písať. 
Do obsahu môžu svojimi po-
strehmi, spomienkami či zau-
jímavými fotografiami prispieť 
všetci, či  žijú v Kozárovciach 
alebo túto obec s láskou no-
sia vo svojom srdci.

   Monika Nemčeková,
šéfredaktorka

Máme za sebou prvé mesiace 
roka. Je to obdobie, kedy aj obce 
bilancujú, ako sa im darilo v uply-
nulom roku a stanovujú si ciele, 
ktoré chcú dosiahnuť v najbliž-
ších  mesiacoch. Zaujímalo nás 
ako hodnotí rok 2015 obecné za-
stupiteľstvo našej obce a aké úlo-
hy prijalo na tento rok, preto sme 
požiadali o rozhovor starostu ob-
ce Ing. Jozefa Majera.

• Ako sa darilo hospodáriť na-
šej obci v minulom roku?

Darilo sa nám výborne, naše hos-
podárenie v minulom roku skon- 
čilo s prebytkom 118 132 €. Ak by  
som  narýchlo siahol do histórie,  
je to za posledný tucet rokov dru-
hý najlepší výsledok hospodáre-
nia obce a keby bol ešte o 466 € 
vyšší, bol by dokonca najlepší. 
V každom prípade okrem krásne-
ho hospodárskeho výsledku ma 
teší aj to, že nám ako obci bola na 
základe ekonomických výsledkov 

a rozpočtovej zodpovednosti ude-
lená pečať rozvoja. 

• Je to dobrý štart do nového 
roka, čo všetko v ňom chceme 
zrealizovať?

 Nateraz máme schválený zámer 
odkúpenia nehnuteľnosti bývalých 
potravín, plánujeme sa uchádzať 
o dotácie a ušetrené prostriedky 
použiť na spolufinancovanie in-
vestícií. 

Od samého začiatku roka sme 
sa uchádzali o všetky pre nás zau-
jímavé výzvy, či už išlo o prevenciu 
kriminality, rozvoj bývania, podpo-
ru opatrovateľskej služby, znižova-
nie energetickej náročnosti verej-
ných budov, investície do zlepše-
nia stavu školskej telocvične, ale-
bo kuchyne. To je ešte len marec. 
V nastúpenom trende budeme po-
kračovať. Samozrejme, chceme 
dať šancu aj nezamestnaným, či 
už nájsť si pracovné miesto v rám-
ci aktívnej politiky trhu práce alebo 

menších obecných služieb, preto 
bežné opravy, či údržbu obecné-
ho majetku budeme riešiť v rámci 
vlastnej réžie.

• Chystá sa obec  zaviesť neja-
kú novú službu pre občanov?

Áno, o novej službe v rámci zbe-
ru biologicky rozložiteľných od-
padov sa čitatelia dočítajú práve 
v tomto čísle v inom článku, preto 
využijem priestor skôr na to, aby 
som oznámil, že od apríla sa pri-
dáme medzi obce, ktoré  poskytnú 
svojim občanom možnosť poradiť 
sa s advokátom o riešení svojich 
právnych problémov. Raz mesačne 
bude v priestoroch obecného úra-
du umožnené občanom bezplatné 
stretnutie s advokátom, ktorý ich 
právny problém posúdi a navrh-
ne riešenie. Služba bude dostup-
ná pre všetkých občanov, najmä  
v oblasti rodinného práva, či ob-
čianskeho práva.

Pripravila M. Nemčeková

Vlani sme v obci hospodárili s prebytkom

Aj tento rok deti z MŠ potešili obyvateľov obce svojim sprievodom so zelenou vŕbou.



  


 


Vodič nesmie 
ohroziť bezpečnosť 
cestnej premávky

Z obecného zastupiteľstva

Zber elektrospotrebičov
Pripravuje sa zber elektrospotrebičov. Nepo-

trebné elektrospotrebiče môžete odovzdať od 
4. apríla do  17.apríla 2016 na dvore obecné-
ho úradu počas stránkových hodín a v sobotu 
9. apríla v čase od 9.00 do 15.00.

Zber objemného odpadu
Od 8. apríla 2016 budú v obci rozmiestne-

né  veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú určené 
len na objemný odpad, ako sú skrine, sedačky, 
koberce a pod. Nepatria sem kamene, konáre, 
dosky, pneumatiky či elektrospotrebiče!

Zber BRO
V polovici apríla sa pripravuje zber biologic-

ky rozložiteľného odpadu (BRO), ako sú koná-
re a lístie. Vopred je potrebné nahlásiť záujem 
o tento odber a dohodnúť si termín, kedy sa od-
vezie odpad spred domov záujemcov. Kontakt-
né čísla: 036/6340 340 alebo 0918 489 630

 

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. 
týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na 

slovenské obce a mestá. 
 

Za rok 2015 bola 
 

 
 

obec Kozárovce 
 vyhodnotená ako 

 
 

Obec s predpokladom stabilného rozvoja 
 
 

2 926 slovenských obcí a miest prešlo ratingom na základe 
ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej 
zodpovednosti. Rozpočty boli analyzované štatistickými 
metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový 
trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 
2015. Podiel obcí a miest, ktoré pozitívne vyšli z tohto 
hodnotenia predstavuje 37,7%. Vyhodnoteným obciam 
a mestám je v  hodnotiacom a informačnom systéme udelená 
Pečať Rozvoja obcí a miest.  
 
 

.................................. 
 

Peter Levkovič MBA, LL.M 
 

generálny riaditeľ  
 

 
 

V Bratislave, 11. januára 2016 

 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného 
riaditeľstva PZ v Leviciach  na základe nega-
tívneho vývoja  dopravno-bezpečnostnej situ-
ácie v obci Kozárovce, zapríčinenej  nespráv-
nym státím vozidiel na regionálnych cestách a 
miestnych komunikáciách, upozorňuje všetkých 
vodičov, že v nasledujúcom období budú zo 
strany Policajného zboru v obci Kozárovce vy-
konávané kontroly zamerané na státie vozidiel 
na komunikáciách.

V zmysle § 23 ods.1) zákona č. 8/2009 Z.z. 
o cestnej premávke v znení neskorších zmien 
a doplnkov musí vodič  ponechať pri státí voľ-
ný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 
m  pre každý smer jazdy, čo znamená pri oboj-
smernej  komunikácii celkom 6 m, pri zastave-
ní  musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh 
široký najmenej 3 m.

Medzi povinnosti držiteľa  vozidla podľa §6a 
citovaného zákona (objektívna zodpovednosť) 
je okrem iného zahrnutá aj povinnosť zabez-
pečiť, aby pri prevádzkovaní  motorového vo-
zidla boli dodržané pravidlá cestnej premáv-
ky, ktoré ustanovujú zákaz  zastavenia a stá-
tia podľa §25 alebo zákaz zastavenia a státia 
vyplývajúci z dopravnej značky alebo doprav-
ného zariadenia.

Policajti dohliadajúci na bezpečnosť  cestnej 
premávky sa budú zameriavať na zisťovanie 
priestupkov podľa §25 ods. 1 citovaného zákona, 
najmä na státie vozidiel v neprehľadných  úse-
koch, pri  priechodoch  pre chodcov, státie na 
chodníku, v križovatke, pred vjazdom  na cestu 
z miesta mimo cesty a na iných  miestach, kde 
zastavenie alebo státie  môže ohroziť bezpeč-
nosť a plynulosť cestnej premávky  alebo obme-
dziť  jazdu vozidiel, osobitne na miestach vjazdov  
alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov 
z objektov určených na zásobovanie.

Podľa platnej legislatívy majú byť pri kaž-
dom rodinnom dome na vlastnom pozem-
ku  vybudované dve odstavné miesta, tak-
že vodiči nesmú stáť tam, kde odstavenie 
vozidla ohrozuje bezpečnosť cestnej pre-
mávky, najmä na komunikácii, na vjazdoch 
k rodinným  domom a chodníku, ak nezo-
stane voľná šírka chodníka 1,5 m.  

V zasadacej miestnosti obecného úradu sa  
vo štvrtok 10. marca 2016 konalo 6. riadne zasadnu-
tie Obecného zastupiteľstva v Kozárovciach, ktoré 
viedol starosta obce Ing. Jozef Majer.  Na úvod za-
sadnutia predložil hlavný kontrolór obce Ing. Milan 
Obický správu o kontrole plnenia uznesení zo za-
sadnutia OZ, konanom 14. decembra 2015.

Správu o činnosti obecnej rady predniesol Mi-
lan Záhorský, zástupca starostu. V ďalších bo-
doch programu  predsedovia jednotlivých komisií 
vyhodnotili ich činnosť  v období od posledného 
zasadnutia OZ.  Za komisiu finančnú, plánovaciu, 
obchodu a služieb Milan Záhorský, za komisiu kul-
túry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravot-
níctva Mgr. Ivana Švoliková, PhD., za komisiu vý-
stavby, územného plánu, verejného poriadku a ži-
votného prostredia Marián Majer. 

Poslanci okrem iného prerokovali a schváli-
li kúpnu zmluvu so Slovenským vodohospodár-
skym podnikom o časti pozemku pri Čaradickom 
potoku, aby tam mohli postaviť hrádzu a realizo-

vať protipovodňové opatrenia. Prerokovali tiež 
zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy so spoločnos-
ťou ENVI-PAK a.s., ktorá rieši systém separova-
ného odpadu podľa nových podmienok.

Bližšie informácie o tomto rokovaní, ako i ko-
nečné uznesenie  môžu záujemcovia nájsť na 
stránke obce.

  -nem-

Pripravujeme v dome kultúry 

• 24. apríla 2016 o 19.00 – divadelná hra
  Kým kohút nezaspieva  
• 29. – 30. apríla 2016 o 19.00 - Na scénu,
  krajská divadelná súťaž  
• 30. apríla 2015 o 13.00 - Stavanie mája
• 8. mája 2016 o 13.00 - Deň matiek
• 15. mája 2016 - Tebe spievam, koncert
• 25. júna 2016 - Kozárovský jarmok



 


 


ganizujú v neďalekých Zlatých Mo-
ravciach, tam sa však platí vstupné 
a miesto si treba rezervovať, preto-
že po zaplnení miest už nikoho dnu 
nevpustia. Zostáva nám teda len ve-
riť, že aj na naše bezplatné besedy 
ľudia zareagujú  a bude nám v cuk-
rárni tesnejšie.           

 - nem -

Povedali si áno

Opustili nás

Narodili sa

Ľudmila Koncová 
a František Tóth

 Zara Vasarábová,  
dcéra Lucie a Ľuboša
Paulína Krajčiová,  

dcéra Jany a Ondreja
Vivien Majerníková,  

dcéra Martiny a Ondreja
Natali Kotorová,  

céra Miroslavy a Adama

Ján Mácsai,  
vo veku 85 rokov
Anna Laurová,  

vo veku 86 rokov
Mária Vajdová,  

vo veku 60 rokov
Agneša Zočeková,  

vo veku 75 rokov
František Mráz,  
vo veku 77 rokov
Edita Smrťková,  
vo veku 73 rokov
Ľudovít Pustai,  
vo veku 91 rokov
Ladislav Benčat,  
vo veku 81 rokov

Obecná  knižnica
S účinnosťou od 1. apríla 

2016 platí zmena otváracích 
hodín v obecnej knižnici. Kniž-
nica je prístupná verejnosti         

v stredu 12.00 – 17.30
v piatok 10.00 – 16.00

         

Strana Volebný 
okrsok č. 1 

Volebný 
okrsok č. 2  spolu

Strana TIP 4 8 12
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 3 4
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) 37 38 75
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník 0 0 0
ŠANCA 0 0 0
SME RODINA - Boris Kollár 34 36 70
Strana zelených Slovenska 2 11 13
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 0 0 0
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 
- Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 0 0 0

VZDOR - strana práce 1 0 1
MOST - HÍD 14 10 24
Slovenská národná strana 69 83 152
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia 0 0 0
Komunistická strana Slovenska 4 0 4
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 0 0 0
SMER - sociálna demokracia 195 182 377
Kresťanskodemokratické hnutie 26 36 62
Slovenská občianska koalícia 3 2 5
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 41 41 82
#SIEŤ 25 15 40
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 1 0 1
PRIAMA DEMOKRACIA 0 0 0
Sloboda a Solidarita 35 50 85
Spolu 492 515 1007
Účasť v % 63,59 64,14 63,87

VÝSLEDKY HLASOVANIA
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 5.3.2016

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu

JUNIÁLES
Obec Kozárovce vás srdečne po-

zýva na JUNIÁLES,  ktorý sa usku-
toční 4. júna 2016 v Dome kultúry 
Kozárovce so začiatkom o 20 hod. 
Do tanca bude hrať známa skupina 
Music Excellent, ktorú môžete poznať  
z televízneho programu Senzi TV.

Cena vstupenky je 10 €. V hodno-
te vstupenky je zahrnutá skvelá ve-
čera, víno a káva. Vstupenky si mô-
žete zakúpiť na Obecnom úrade v 
Kozárovciach.

Už v minulom roku sa organizo-
vali v našej obci zaujímavé besedy 
s cestovateľmi spojené s premieta-
ním fotografií.  Hostia dokázali  divá-
kov aspoň virtuálne zobrať na mies-
ta, ktoré im počas ciest učarova-
li a podeliť sa s nimi o zaujímavé 
historky. Besedy sa konajú v cuk-
rárni, a tak si možno popri premie-
taní popíjať čaj, či kávu.

Od začiatku roka sa uskutočnili 
už tri besedy. Na prvej, ktorá sa ko-
nala 31. januára nás Braňo Valach 
pozval do Nepálu.  Náš rodák Juraj 
Švolik nás v piatok 19. februára za-
sa sprevádzal divokou a kočovnou 
krajinou Mongolska. Do tretice sa 
s nami prišiel v nedeľu  6. marca 
podeliť o cestovateľské zážitky zo 
Sudánu Stanislav Szenczi.

Pomaly sa vytvorila skupinka stá-
lych divákov, ktorí si vážia  každé 
takéto sprostredkované cestova-

nie po svete aj možnosť spýtať sa 
na podrobnosti o krajinách, kam sa 
určite nikdy nedostanú osobne. Tro-
chu smutné  je, že je to naozaj ma-
lá skupinka. Podobné besedy sa or-

Z cukrárne do celého sveta

Sudán



  


 


• Prečo ste si vybrali práve tú-
to hru ?

KARČIHO TETA  bola úspešná 
všade, kam zavítala. Potešila a zaba-
vila vďačných divákov, rozosmiala ich 
a kam sme zavítali, tam nám úprimne 
ďakovali a tešili sa, lebo priame stret-
nutia divákov s hercami sú nenahra-
diteľné. A prečo práve táto hra? To je 
už dlhá história. Dávno, pred 40-timi 
rokmi môj veľmi dobrý priateľ Vilko 
Polónyi,  ktorý bol vtedy riaditeľom 
Krajového divadla v Nitre mi ju daro-
val s tým, aby sme ju uviedli v Kozá-

Divadelný súbor HRON druhýkrát na 
Vtipné scénky divadelnej hra KARČIHO TETA  nám ešte príjemne 

znejú v ušiach. Padla opona a je čas na rozhovor s naším nesto-
rom ochotníckeho divadla, režisérom, scenáristom a v neposled-
nom rade vynikajúcim hercom Ladislavom Mrázom. Jeho zásluhou 
divadlo v našej obci doslova vstalo z popola a za pár rokov sa vý-
razne zapísalo do sŕdc divákov i divadelných odborníkov.

rovciach. Priznám sa, že sa mi ťažký 
anglický text, spôsoby, komunikácia 
zdali ťažké a netrúfli sme si hru rea-
lizovať. Ale som si ju odložil a po ro-
koch sa k nej znovu vrátil s tým, že 
po úprave by ju bolo možné s našimi 
ochotníkmi uviesť. A keď sa mi poda-
rilo zlanáriť Martina Kabáta, tak som 
vedel  že máme vyhraté.

• Čo bolo v začiatkoch najťaž-
šie?

Vlastnú úpravu som realizoval 
sám, ale keď mi Tonko Živčic prisľú-
bil réžiu a Janko Hrmo účinkovanie, tak som aj ich zapojil do príprav tex-

tov. Takže je to naše spoločné die-
lo. A keď sa mi podarilo získať  pre 
spoluprácu aj môjho vzácneho pria-
teľa, dlhoročného vynikajúceho scé-
nografa DAB Nitra Františka Pergera,  
vedel som, že predstavenia KARČI-
HO TETY budú úspešné. Samozrej-
me, ďalšou podmienkou úspechu je 
dobrý herecký kolektív. Výber her-
cov, to je ďalšia sizyfovská robota. 
Nie každý, o kom si myslíme, že by 
bol dobrý, má aj záujem. Treba veľa 
presviedčania, pomoci a ochoty po-
kiaľ sa sformuje kolektív, ktorý chce 
niečo dokázať. Ale myslím si, že sme 
to dokázali.  

• Kto vám pri príprave najviac 
pomohol?

Robiť divadlo v Kozárovciach je 
naozaj drina a veľká obetavosť. I keď 

máme vynikajúcu tradíciu s úspeš-
nými hrami, tak všetky materiálne, 
zvukové a svetelné zložky sú abso-
lútne nedostatočné. Pri každej hre 
sa všetko musí náročne začínať od 
piky. Návrh scény bol výborný, ale 
skúste staré štyridsaťročné kulisové 
rámy patrične obnoviť. Bola to celo-
-letná drina, veľmi nám odborne po-
mohol  Vojtech Mráz. A ja spoločne 
s Jožkom Kabátom sme scénu vy-
robili na kolene. Nábytok, rekvizity 
aj niektoré kostýmy boli zapožičané 
z DAB Nitra.

• Kde ste s hrou Karčiho teta 
vystupovali?

Bolo odohraných pätnásť úspeš-
ných predstavení: Veľká Maňa, Želie-
zovce,  3x Kozárovce, Rybník, Bánov, 
Čajkov, Nový Tekov, Hronské Kľača-
ny, Tlmače, Čierne Kľačany, Veľké 
Janíkovce a dve úspešné predsta-
venia v DAB v Nitre. Vďační diváci 
nám to stále dávali najavo, smiech 
a potlesk nemal konca-kraja a aj spo-
ločné debaty a pohostenia boli vyni-
kajúce, až som niekedy zapochybo-
val, či si to naozaj zaslúžime.

• Verili ste, že sa po Kubovi opäť 
dostanete na profesionálne dosky 
v DAB Nitra?

Je veľmi málo ochotníckych sú-
borov, ktoré majú možnosť predsta-
viť sa na profesionálnom javisku. So 
skromnosťou zdôrazňujeme, že nám 
sa to podarilo aj druhýkrát, lebo pr-
vý KUBO bol fenomén, doposiaľ sa 
úspešne spomína ako v odborných 
kruhoch, tak aj v diváckej obci. No 
a KARČIHO TETA takisto zabodova-
la. Chcel by som vysloviť veľké po-
ďakovanie europoslancovi  Ivanovi 
Štefancovi,  ktorý sa rozhodujúcou 
mierou  zaslúžil o to, že naše ochot-
nícke divadlo urobilo na profesionál-
nych doskách česť a slávu pre naše 
KOZÁROVCE. Ďakujem aj nášmu  
starostovi Jozefovi Majerovi, ktorý 
robí všetko preto, aby náš divadel-
ný súbor HRON úspešne napredoval.  
Celý náš kolektív vyslovuje týmto pá-
nom naše veľké uznanie.

 Zľava: Martin Kabát a Ján Hrmo

Zľava: Juraj Švolik, Martin Kabát a Rastislav Dvorák

Na snímke dole zľava: Monika Žemberyová, Katarína Valkovičová, Martin Kabát, Eva Hudecová, Veronika Ihrad-
ská. Hore zľava: Rastislav Dvorák, Ladislav Mráz, Marek Nichta, Juraj Švolik



 


 


profesionálnom javisku DAB v Nitre
 • Budete ešte niekde hrať KAR-

ČIHO TETU?
Už nie, KARČIHO TETA v najlep-

šom definitívne skončila, aj  keď sme
mali ďalších osem pozvaní. Povin-
nosti jednotlivých členov súboru da-
li za ňou definitívnu bodku. Dúfame
však že tých viac ako 5000 divákov, 
ktorých sme zabávali, bude na nás 
spomínať v dobrom. A ja sa za to  
chcem poďakovať tvorcom tejto insce-
nácie. Pánom Živčicovi, Pergerovi, Hr-
movi, tanečnému majstrovi Tomášovi 
Hermanovi, zvukárovi Jankovi Kuni-
kovi, mládencom zabezpečujúcim vý-
robu a stavbu scény – Jožkovi Kabá-
tovi, Vojtovi Mrázovi, bratom Roma-
novi a Tomášovi Hruškovým, ako aj 
Gregorovi Benčaťovi. Ďakujem našim 
dochvíľnym dopravcom Vojtovi Benia-
čikovi a pánovi Sýkorovi zo Zlatých 
Moraviec. Ďakujem aj našej šepkár-
ke Natálke Molnárovej zo Psiar. Ďa-
kujem pracovníkom a najmä pracov-
níčkam Obecného úradu, ktorí urobili 
kus dobrej roboty a tiež majú zásluhy 
na úspechu KARČIHO TETY. A tým 
najhlavnejším – hercom len a len veľ-
ká vďaka a prajem im veľa úspechov 
pri ďalších projektoch.

• A čo ďalej? Uvažujete už nad 
budúcou hrou?

Ak chuť, ochota, disciplína a hlav-

ne zdravie vydržia, môžu sa naši mi-
lí diváci dočkať nevšedného zážit-
ku a prekvapenia. Neprezradím, len 
upresním, že okrem technických dis-
pozícií musíme mať spolu výborných 
spevákov, výborných hercov, živú 
hudbu, dobrú náladu a môže sa v Ko-
zárovciach zopakovať to, na čo ge-
nerácie Kozárovčanov ešte určite 
spomínajú... Tak držte palce, nech 
sa to podarí ☺

  Za rozhovor ďakuje 
M. Nemčeková

snímky autorka a Jozef Bedej

Naši vzácni sponzori
Nitriansky samosprávny kraj

Obecný úrad Kozárovce
Divadlo Andreja Bagara Nitra

DONAU FARM s.r.o.  
Kalná nad Hronom 
Stanislav Orovnický  

VODOSTAV Zlaté Moravce
 Ing. Marian Hagara  

TONYMONT s.r.o. Nitra
 Štefan Holečka  

JHJ KOVEX s.r.o. V. Kozmálovce
 Ing. Peter Repiský – Poľnohos-
podárske družstvo Kozárovce

 Štefan Pastorek  
ZVARSERVIS s.r.o. Kozárovce

 Michal Betin – PLYN VODA 
KÚRENIE s.r.o. Kozárovce

 Patrik Hadobáš  
TANTO SK Kozárovce

 Peter Horný – chov a predaj 
kačíc Čierne Kľačany

 Michal Godina – Hostie 
 Vojtech Beniačik  

autodoprava Kozárovce
Štefan Gaži – Víno Kozárovce

Milan  Záhorský  
Víno Kozárovce
Mediálny partner 

SLOVENSKÁ BRÁNA

Všetkým sponzorom úprimne 
ďakujeme.

Zľava: Ladislav Mráz, Martin Kabát a Marek Nichta Zľava: Ján Hrmo a Ladislav Mráz

Zľava: režisér Anton Živčič, tanečný majster Tomáš Herman, scénograf 
František Perger, Karatína Valkovičová, Martin Kabát, Eva Hudecová

Zažiť standing  ovation plnej sály v Divadle A. Bagara v Nitre – o tom môžu ochotníci len snívať, ale členom diva-
delného súboru Hron Kozárovce sa to podarilo štyrikrát.

K hosťom sa po predstavení  v DAB Nitra prihovorili (zľa-
va) starosta Jozef Majer, bývalý poslanec NR SR Pavol 
Hrušovský a europoslanec Ivan Štefanec.

Medzi prvými gratulantmi po predstavení v Nitre 
bol starosta Jozef Majer a europoslanec Ivan Šte-
fanec



  


 


Činnosť DFS Vretienko je prevaž-
ne úzko spätá s pravidelnými kultúr-
nymi akciami v obci, či už to bolo vy-
zdobovanie a stavenie mája, účasť 
v kultúrnom programe na jarmoku 
a či Mikulášske posedenie Jednoty 
dôchodcov Slovenska, ktorého at-
mosféru deti spríjemnili svojimi ko-
ledami a vinšmi.

Z týchto viac menej tradičných ak-
cií sa azda najviac vymyká účasť 
niekoľkých starších detí na 70. Roč-
níku MFF Strážnica, kde vzorne re-

prezentovali kultúru obce. 
Zvládli všetky úlohy, ktoré 
mali, či lyžovanie, vinšova-
nie, chodenie s vŕbou, alebo 
smútočný sprievod. Ba zvlá-
dli aj náročný sprievod mes-
tom, kde niesli ornamentník 
a zástavy.

K októbrovým oslavám 
súborov sa pridalo aj Vre-
tienko, ktoré oslávilo 35. vý-
ročie svojho vzniku. Za tie 
roky deti príkladne repre-

zentovali našu obec doma aj 
v zahraničí. Len škoda, že me-
dzi deťmi je o Vretienko čoraz 
menší záujem.

Začiatkom decembra prišiel 
do našej obce SĽUK so svojím 
vianočným programom. Deti im 
pri vystúpení trochu pomohli a 
vyplnili čas potrebný na prezle-
čenie „medveďa“ za tanečníka. 
Vianočné koledy a vinše v hu-
dobnom sprievode  Peťa Benia-
čika predviedli na jednotku.

Na záver nám už iba ostáva 
dúfať, že deti, ktoré teraz nesú 
pochodeň Vretienka, vo svojom 
úsilí nepoľavia a ani v budúc-
nosti neskončia s folklórom.

M+M

Minulý rok  sa pre nás začal trochu 
netradične - slávnosťou. Členovia na-
šej folklórnej skupiny manželia Evka 
a Janko Švolíkoví  29. januára 2015 
v nitrianskej synagóge prevzali oce-
nenie s názvom Srdce na dlani. Je 
to ocenenie ich dlhoročnej dobrovoľ-
níckej práci a angažovanosti.

V dňoch 19. - 21.júna sa konal Me-
dzinárodný folklórny festival Myjava. 
V mestečku MY–A–VY naša folklórna 
skupina  a dobrovoľníci na čele s pani 
kuchárkou Milkou Skačanovou už po 
deviatykrát reprezentovali našu obec 
v kuchárskom umení. Pri práci sa ne-
dali zahanbiť ani muži, či už pri biele-
ní a strúhaní zemiakov, nosení vody 
alebo rúbaní dreva. Naše špeciality 
sa chvíľami míňali neuveriteľne rýchlo 
a všetci sme ma-
li plné ruky prá-
ce. Na Myjavu sa 
vždy tešíme, a to 
nielen na neopa-
kovateľnú folklór-
nu atmosféru, ale 
aj na každoročné 
stretnutia s priateľ-
mi. Či už sú to na-
ši „dolní“ susedia 
/z mestečka MY-
-A-VY/ Peter Klin-
ko s kuchárkami 
z Pukanca, alebo 
„horní“ susedia z 
našej družobnej 
obce OROSZLÁ-
NY, s Betkou Szabóovou.

Hneď nasledujúci víkend (26. – 
28. júna) sme cestovali do Strážni-
ce na 70. ročník MFF. Bolo pre nás 
veľkou cťou, že nás pozvali účinko-
vať v hlavnom programe na amfite-
átri Bludník. Program mal názov Kde 
domov mů(ô)j. Hoci sme tam mali len 
menšie vstupy, bolo ich o to viac, a 
boli veľmi rekvizitovo náročné - Zima 
(lyže, Mikuláš, Lucia), Zelená vŕba, 
Morena, Práca (kosy, hrable, pra-
nie na potoku, strašiaky, dožinkový 
veniec), Svadba (koláče), Pohreb-
ný sprievod (vence, krížik). Najná-
ročnejším dňom bola určite sobota. 
Doobeda skúška, potom sprievod a 
nakoniec večerný, vyššie spomínaný 
hlavný program, snímaný v priamom 
prenose televíziou NOE.

Potešilo nás, že v nedeľu sa pri 
odovzdávaní cien jedna ušla aj pre 
náš program. Dostal ju Juraj Hamar, 
autor programu „Kde domov mů(ô)j“, 
za ojedinelý autorský prínos k dra-
maturgii MFF Strážnice a za mimo-
riadne poňatie a stvárnenie progra-
mu, kde vyzdvihuje česko-slovenskú 
vzájomnosť.

Susedná obec Tekovské Nemce 
si 26. septembra  pripomenula 740. 
výročie prvej  písomnej zmienky o 
obci. Na oslavách, na ktoré nás po-
zval náš spevák bývajúci v tejto ob-
ci Slávko Šimeg, sme sa predstavili 
pásmom Pijanská omša.

Hneď na druhý deň sa v Kozárov-
ciach konal Memoriál Márie Švoliko-

vej, kde naše ženy z Konopy a Lipky 
spoločne zaspievali tri piesne.

Keďže v minulom  roku si viaceré 
naše súbory pripomenuli významné 
jubileá svojej činnosti, štyri z nich si 
pripravili spoločné vystúpenie, kto-
ré sa konalo 4.októbra  v DK Kozá-
rovce. Predstavil sa DFS Vretienko, 
ktorý oslávil 35 rokov, FSk Konopa 
25 rokov, MSS Matičiar 25 rokov a 
pridala sa aj ŽSS Lipka, ktorá v ro-
ku 2014  oslávila 40. rokov. Tešíme 
sa, že naše súbory úzko spolupra-
cujú a na mnohých vystúpeniach si 
vzájomne  vypomáhajú. 

Pri príležitosti mesiaca úcty k star-
ším sme vystúpili aj v Domove opat-
rovateľskej služby Platan v Lontove. 
Hoci sme neboli v kompletnom zlo-

KONOPA aj minulý rok roztlieskala divákov

VRETIENKO potrebuje detské posily

žení,  pozbierali sme sa len dôchod-
covia, aj tak sa nám spoločnými sila-
mi podarilo pripraviť pre obyvateľov 
pekný program.

V Rybníku sa  28. októbra konala 
prehliadka speváckych skupín JDS. 
Kozárovských dôchodcov úspešne 
reprezentovala skupina zložená zo 
žien z Konopy a Lipky.

V predvianočnom čase do našej 
obce zavítal SĽUK so svojím novým 
programom Slovenské Vianoce. Do 
programu vhodne prispeli aj členo-

via Konopy a Vretienka koledami a 
vinšmi.

Aj uplynulý rok môžeme priradiť 
k tým náročnejším. Hodiny skúšok, 
príprav, cestovania, balenia a nácvi-
kov spoločných vystúpení (niekedy 
aj s profesionálmi) nám dávali riad-
ne zabrať, ale potlesk vďačných di-
vákov, spokojnosť usporiadateľov a 
pozvánky na ďalšie vystúpenia nám 
dodávali a dodávajú chuť a energiu 
pre ďalšiu prácu.

M+M



 


 
 Spoza školskej brány

Život v našej materskej škole
Každé dieťa je jedinečná osobnosť, ktorá cíti, koná a spoznáva cez svoj 

svet. Chceme, aby každé dieťa v našej materskej škole prežívalo pocit šťas-
tia a radosti. Vytváraním rodinného prostredia, spoluprácou s rodičmi, ale aj 
rôznymi aktivitami chceme dať možnosť všetkým deťom prežiť šťastné det-
stvo. Práve preto pre deti organizujeme množstvo aktivít, ktoré sú súčas-
ťou výchovno-vzdelávacieho procesu ako napr. návšteva knižnice, výchov-
ný koncert, planetárium a mnoho ďalších. No zároveň je aj množstvo takých 
aktivít, ktoré sa uskutočňujú v poobedných hodinách za účasti rodičov, ale 
aj starých rodičov. Preto sme pre vás pripravili pár článkov o tom, ako tieto 
naše aktivity v materskej škole prebiehajú.

 Martin Lenard
Foto na stránke: Mgr. Monika Majerová

Návšteva planetária
Druhý februárový týždeň sme sa na raketách preniesli do vesmíru. Po-

znávali sme, čo ukrýva tajomný vesmír a v stredu 10. februára  2016 pri-
šiel taký malý vesmír aj k nám v podobe veľkého nafukovacieho stanu, 
do ktorého sa zmestil. Dlhým tmavým tunelom sme sa všetci dostali dnu 
a mohli spoznávať najznámejšie súhvezdia. Toto planetárium prišlo z Te-
kovskej hvezdárne v Leviciach. Zaujala nás aj videoprodukcia o meraní 
času. Nakoniec sme sa postupne všetci vystriedali pri pozeraní cez ďa-
lekohľad na oblohu. Bolo to všetko pre nás veľmi zaujímavé. 

Bc. Lucia Kunová

Karnevalové dopoludnie
V piatok 12. februára 2016 sa naša škôlka premenila na jednu zázračnú 

krajinu plnú rozprávkových bytostí. Hneď od rána bolo všetko inak. V trie-
dach, ktoré boli veselo vyzdobené balónmi a farebnými reťazami, čakali na-
miesto pani učiteliek ráno na deti princezná Elenka, Minnie Monika a včielka 
Evka. A deti? Tie by ste hľadali márne, pretože namiesto nich prišli do škôl-
ky víly, piráti, spidermani, Elzy a kopec iných rozprávkových bytostí. Všetci 
sme sa v dobrej nálade zabávali celé doobedie. Nechýbala u nás ani výži-
vová hostina. Túto zábavu si nenechal ujsť ani náš pán riaditeľ, ktorý si pri-
šiel s nami zatancovať. Poobede, keď sme sa zobudili, zábava mohla po-
kračovať a komu sa málilo  - v sobotu sa v kultúrnom dome zabávala celá 
dedina. Maminkám ďakujeme za krásne masky!

Bc. Lucia Kunová

Návšteva obecnej knižnice
Mesiac marec je mesiac knihy a aj naši najmenší knihy veľmi obľubujú. Aj 

keď ešte nepoznajú písmenká, veľmi radi si prelistujú v krásnej obrázkovej 
knihe a ešte radšej sú, keď im niekto z knihy prečíta krásny rozprávkový prí-
beh. A tak sme sa vybrali do obecnej knižnice, kde je takých kníh nie jedna, 
ale tisíce. Pani knihovníčka deti oboznámila s pravidlami, a tak sa dozvede-
li, že každá kniha má v knižnici svoje miesto a evidenčný lístok. Deťom sa 
v knižnici veľmi páčilo a tešili sa z toho, že si môžu prísť s rodičmi ich obľú-
bené rozprávkové knihy vypožičať. A keď sa z našich maličkých škôlkarov 
stanú veľkí školáci, môžu si požičanú knihu prečítať sami. 

 Bc. Lucia Kunová

Nesieme Morenu...
Aj tento rok si deti z našej materskej školy pripomenuli jarné zvyky a 

obyčaje nášho regiónu. Jedným z najstarších zvykov, ktoré sa dodnes 
zachovali a ktorý dodržiavame už dlhé roky v našej materskej škole, je 
vynášanie Moreny. Deň nám vyšiel ako maľovaný, a tak sme sa mohli 
sprievodom vybrať na cestu. Spevom piesní ako „Nesieme Morenu, v oleji 
smaženú“..“Morena, Morena za kohos umrela“...sme sa s Morenou roz-

lúčili a na moste pri kostole sme ju zapálili a hodili do potoka. Toto všet-
ko sme robili kvôli tomu, aby nám zima nadobro odišla a aby sa krásna 
jar rozvinula do svojej zelenej krásy.

O pár dní sme si pripomenuli ďalší jarný zvyk. Opäť sme sa v sprie-
vode vybrali s vyzdobenou zelenou vŕbou  do dediny. Spievali sme pie-
seň „Kvetná nedeľa“ a všetkým ľuďom sme tak vinšovali príjemné pre-
žitie veľkonočných sviatkov. 

  Bc. Monika Žemberyová 



  


 
Spoza školskej brány

Hviezdoslavov Kubín 
Tlmače

Marec – mesiac knihy
Marec nie je len prvým jarným mesiacom, je záro-

veň  mesiacom knihy - verného priateľa človeka, bez 
ktorého by sme neboli tým, čím sme. Dnes si už svoj 
život bez kníh ani nevieme predstaviť. Komu ale vďa-
číme za to, že môžeme listovať v moderných encyklo-
pédiách, či svetových i domácich románoch? Kde sa 
vlastne knihy vzali a ako sa k nám dostali? 

Prvé knihy vznikli v staroveku vďaka  kňazom a pi-
sárom. Najskôr mali podobu kamenných dosiek či pa-
pyrusových zvitkov. Neskôr v stredoveku vyrobili pa-
pierové knihy, ktoré ručne prepisovali a maľovali kňa-
zi. Tieto knihy ale boli veľmi drahé, a preto si ich chu-
dobní ľudia nemohli dovoliť. To znamenalo, že i vzde-
lanosť bola značne obmedzená.  

Druhá revolúcia nastala v päťdesiatych rokoch 15. 
storočia, keď vynálezca Johann Gutenberg vynašiel 
kníhtlač. Kniha sa tak stala prístupnejšia pre širšie 
vrstvy obyvateľstva, na druhej strane však vychádza-

lo za krátke obdobie množstvo kníh. Ľudia tak stráca-
li prehľad, a preto začali zhromažďovať a sústreďovať 
knihy na jedno miesto, začali zakladať knižnice. Prvá 
knižnica vznikla už v staroveku, v čase Alexandra Veľ-
kého v Alexandrii. Knižnice sa tak stali samozrejmos-
ťou miest či veľkých univerzít. 

Dnes sa s knihou stretávame takmer na každom kro-
ku. Veľké kníhkupectvá, knižnice, školy, škôlky, poličky 
v detských izbách. Napriek tomu sa nám zdá, že čítame 

málo. Že nevyužívame všetky možnosti, ktoré máme. 
Radšej si pozrieme film, vypočujeme audio knihu, prí-
padne zahráme počítačovú hru. A slovná zásoba plače. 
Rovnako ako diktátové zošity žiakov. Preto sa snažíme 
robiť všetko, aby sme v našich deťoch vyvolali túžbu 
siahnuť po knihe, ponoriť sa do nej, preniesť sa do iné-
ho sveta a zároveň sa tak zdokonaľovať i učiť. 

V škole prebieha počas marcových dní množstvo ak-
tivít, ktorými si mesiac knihy pripomíname. Tento rok 
sme pre žiakov pripravili besedy so spisovateľkami Ve-
ronikou Árendášovou a Rút Lichnerovou. Stretli sa s 
pozitívnym ohlasom, žiakov zaujali i poučili, rozšírili ich  
literárne obzory a kultúrne obohatili. Sprostredkovali 
sme im stretnutie s knihou i prostredníctvom výstavky 
či návštevou miestnej knižnice. Robíme so žiakmi rôz-
ne projekty na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnos-
ti, ktorá je v súčasnosti nevyhnutnosťou. 

Na záver si ešte pripomeňme slová učiteľa národov 
Jána Amosa Komenského, ktorý miloval knihy a po-
važoval ich za úžasný fenomén: „Dobré knihy, ak sú 

skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, 
pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, 
zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných 
potom vodidlom.“

     Žiaci i kolektív ZŠ s MŠ Kozárovce želajú všetkým 
obyvateľom obce peknú jar v spoločnosti aspoň jed-
nej dobrej knihy. 

 Mgr. Lucia Tulová

Ako každý rok, aj tento sa v 
našej škole uskutočnila súťaž v 
prednese poézie a prózy, kto-
rú všetci poznáme pod názvom 
Hviezdoslavov Kubín. Žiaci si i 
tento rok pripravili básničky či pró-
zu podľa vlastného výberu, kto-
ré sa naučili a predniesli v tried-
nych kolách. Po nich nasledova-
li kolá školské, pre prvý a druhý 
stupeň zvlášť. Z týchto kôl postú-
pili tí najlepší, ktorí nás mali re-
prezentovať v obvodnom kole v 
Tlmačoch. 

Obvodné kolo sa uskutočnilo  
22. marca v MSKS Tlmače – Lip-
ník. Na súťaž nás sprevádzala pa-
ni učiteľka Mgr. Janka Strelková. 
Stretli sme sa ráno v škole a pl-
ní očakávania nastúpili do auto-
busu smer Tlmače – Lipník. Keď 
sme prišli, privítala nás odborná 
porota, ktorú tvorili traja učitelia. 
Zaradili nás do príslušných ka-
tegórií a už sme len čakali, kedy 
budeme na rade. Myslím si, že 
sme podali dobré výkony a sme 
spokojní aj s celkovým umiestne-
ním. Tento rok našu školu repre-
zentovali títo žiaci: poézia – Vik-
tória Švoliková, (3. miesto v pr-
vej kategórii), Alžbeta Beniako-
vá – próza, 1. kategória. V druhej 
kategórii to boli Dávid Červenák 
– poézia (2. miesto), Zuzana Be-
lisová – próza (2.miesto). Tretia 
kategória – Marek Belis – poézia 
(2. miesto), Lívia Hlavová – pró-
za (3. miesto). 

V kultúrnom dome bolo trošku 
chladno, ale vydržali sme to, skôr 
sme sa nevedeli dočkať výsled-
kov. Medzitým sme dostali občer-
stvenie a potom už nasledovalo 
vyhlásenie výsledkov. Porota spo-
menula pozitíva i negatíva pred-
nesov, rozdala diplomy za účasť, 
umiestneným i nejaké vecné od-
meny. Potom sme sa vrátili do 
školy. Za seba môžem povedať, 
že sa veľmi teším na ďalší ročník 
tejto súťaže a chcem poďakovať 
všetkým, ktorí nás na túto súťaž 
pripravovali. 

Lívia Hlavová, 8. ročník

Úvodník

Žiačky našej školy Domini-
ka Chorvátová - 6. roč., Lenka 
Lackovičová - 8. roč., Henrieta 
Valová - 9. roč. a Mária Hlavo-
vá - 9. roč. nás reprezentovali 
ako majsterky okresu 4. februá-
ra  na krajskom kole v stolnom 
tenise žiačok, kam postúpili eš-
te na jeseň, keď sa stali víťaz-
kami okresu Levice. Pravidelné 
tréningy pod vedením  riaditeľa 
školy  R. Demiana a A. Ševca, 
ktoré pred krajským kolom absol-
vovali, priniesli zaslúžené ovocie 
a dievčatá si z Nitry priniesli bronzo-
vé medaily.

Výsledné poradie: 
1. Základná škola svätého La-

dislava - Lipová 3868/10, Topoľ-
čany

2.  Základná škola Mateja Korví-
na s vyučovacím jazykom maďar-
ským - Corvin Mátyás Alapiskola 
- Školská 6, Kolárovo

3.  ZŠ s MŠ, Kozárovce 927
4.  Základná škola - Podhorany-

-Sokolníky 8

Dievčatá tretie v Nitrianskom kraji

5. - 6. Základná škola - Nábrež-
ná 95, Nové Zámky

Základná škola s materskou 
školou Jozefa Murgaša - Horná 
22, Šaľa

V základnej skupine sme obsadili 
2. miesto po nasledovných výsled-
koch a postúpili sme do semifinále:

ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 - ZŠ s 
MŠ, Jozefa Murgaša - Horná 22, Ša-
ľa 3 : 0 (Chorvárová - 1b, Lackovičo-
vá - 1b, Valová - 1b)

ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 - ZŠ Ma-
teja Korvína s vyuč. jaz. maď., Ko-

lárovo 2 : 3 (Chorvárová - 1b, Lac-
kovičová - 1b)

V semifinále sme nestačili na cel-
kové víťazky z Topoľčian. ZŠ s MŠ, 
Kozárovce 927 - ZŠ svätého Ladi-
slava - Lipová 3868/10, Topoľčany 
0 : 3

V zápase o 3. miesto už dievča-
tá dominovali. ZŠ s MŠ, Kozárovce 
927 - Základná škola - Podhorany  - 
Sokolníky 8 4 : 1 (Chorvárová - 2b, 
Lackovičová - 2b)



 


 
 Spoza školskej brány

Beseda o ľudových 
tradíciách v obci

22. marec – Svetový deň vody

Dňa 2. marca sa u nás v škole, v izbe sta-
rých materí, konala beseda. Bola o ľudových 
krojoch a tradíciách. Rozprávala nám o nich 
pani Mária Orovnická. Je to milá pani, ktorá 
vedie Vretienko. Hovorila nám o tom, aké kro-
je sa nosili pri akej príležitosti. Dozvedeli sme 
sa, že malé dievčatá nosili krojované šaty a 
čepčeky, chlapci mali košieľky, vestičky, klo-
búky, gete – čo sú vlastne nohavice. 

Potom sme prešli k hračkám, s ktorými sa de-
ti hrávali a k materiálom, z ktorého sa vyrábali. 
Zaujala nás hlavne lopta vyrobená z ponožiek, 
ktorá sa volala burdáš. Taktiež nám ukázala 
bábiku ušitú z rôznych druhov látky. 

Ďalej sme pokračovali ukážkami krojov pre 
dospelých, tie boli rozdelené na pracovné a 
sviatočné. Takisto nám ukázala čepce na sláv-
nostné príležitosti i na bežné nosenie pri kaž-
dodennej práci. Dozvedeli sme sa, že ženy si 
ich šili samy, že sa prali dvakrát do roka, a to 
na jar a na jeseň. Na konci besedy nám uká-
zala fotky zo starších čias. Dozvedela som sa 
mnoho nových zaujímavých informácií a od-
niesla si poznatok, že ľudia v minulosti to ne-
mali ľahké. 

Mária Kotorová, 6. ročník

Posledný februárový deň sme sa stretli v škole 
a túžobne očakávali autobus, ktorý prišiel o 8:00 
pred školu. Nastalo lúčenie s rodičmi a mohli sme 
potom konečne vyštartovať.                                                                          

Po asi jednej hodine sme uvideli Krahule a boli 
sme zhrození zo svahu, na ktorom sa vôbec nely-
žovalo. Ubytovali sme sa v obecnej ubytovni a za-
čali sa vybaľovať na svojich izbách. Prvý deň sme 
mali obed a večeru, ktoré boli celkom chutné. Voľ-
ný čas sme trávili hraním spoločenských hier, keď-
že sme nemali wifi, hrali sme karty, aktivity, fľašu...
Ráno nás prekvapilo prvým snehom hustý sneže-
ním, a tak sme  mohli ísť na lyžiarsky svah lyžo-
vať. Niektorí z nás si mohli prvýkrát zapnúť lyže a 

My, žiaci šiesteho ročníka, sme si pod vedením pani učiteľky Kornélie 
Kmeťovej  pripravili pri príležitosti Svetového dňa vody rôzne aktivity pre 
mladších spolužiakov. Konali sa v učebni výpočtovej techniky. Ako prvé 
sa deťom predstavili Mária Kotorová a Zuzana Belisová s prezentáciou 
o vode. Všetci pozorne počúvali a sledovali. Lucia Domankušová, Lukáš 
Žák a Zina Mišáková prišli s tajničkou o zvieratách, ktoré žijú vo vode. Tú-
to museli žiaci vyriešiť a nájsť správnu odpoveď. Nasledovala súťaž, kde 
bolo potrebné čo najrýchlejšie vypiť vodu a preliať ju do fliaš. Táto spolu-
žiakov veľmi pobavila. Pripravil ju Adam Valkovič. Kristína Vitkovičová a 
Natália Mihálová zadali žiakom príklady v kvapkách a rozdali kartičky so 
slovíčkami o vode. Ďalšími prezentáciami sa predviedli Metod Benčať, 
Adrián Frick a Amanda Mohajer – Shojaii. Úplne nakoniec sme sa všetci 
odfotili pri veľkom plagáte, ktorý sme vlastnoručne vyrobili. Všetci sme 
vyzerali šťastne a spokojne. Mladší spolužiaci sa dozvedeli veľa nových 
informácií, napríklad o kolobehu vody v prírode. Máme z tejto akcie veľ-
mi dobrý pocit a určite si ju radi zopakujeme. 

   šiestaci

V dňoch 22. a 23. marca 
2016 sa konalo okresné ko-
lo súťaže Gymnastický štvor-
boj v Leviciach. Našu školu 
reprezentovali žiaci a žiačky 
v rôznych vekových kategó- 
riách spolu v piatich druž-
stvách. Pri štvrtej účasti na-
šich žiakov na tejto súťaži sa 
im podarilo vybojovať výborné 
umiestnenia, a tak po súťaži 
pribudli medzi našimi trofeja-
mi krásne štyri poháre. 

Lyžiarsky výcvik 2016 – SKI KRAHULE
začať sa učiť. Boli sme rozdelení do troch skupín 
na dobrých lyžiarov, lyžiarov ktorí slabšie lyžova-
li, a na nelyžiarov. V utorok sme boli na dennom 
lyžovaní, ale v stredu a vo štvrtok sme mohli lyžo-
vať naplno, teda sme sa až trikrát denne lyžovali. 
Nočné lyžovanie bolo skvelé a po ňom sme mohli 
ísť na čokoládu. Denné lyžovanie vo štvrtok sme 
ukončili pretekmi a na nočnom sme sa už mohli 
lyžovať s kamarátmi, ako sme chceli. Lyžovačka 
sa nezaobišla bez pádov, ktoré nevyzerali najlep-
šie, ale domov sme sa vrátili zdraví okrem jednej 
zlomeniny. Šťastní, aj zároveň smutní. Šťastní 
preto, lebo uvidíme rodičov a spolužiakov, ktorí s 
nami neboli na lyžiarskom výcviku a smutní preto, 

že sa už nemôžeme ly-
žovať a musíme sa vrá-
tiť do našich zabehnu-
tých starých školských 
koľají.

Ďakujeme pani učiteľ-
kám Rottovej, Kmeťo-
vej, Michalíkovej a páno-
vi učiteľovi Majerovi, že 
sa o nás starali a naučili 
nás „nelyžiarov“ lyžovať 
sa a lyžiarov zase nové 
lyžiarske techniky.

Lívia Hlavová 
žiačka 8.roč.

Okresné kolo z gymnastiky Kategória B – 3. miesto v okrese – V. Švoliková (4.roč.), B. Švolíková 
(4.roč.), N. Pivarčiová (5.roč.), L. Horváthová (5.roč.), L. Vozárová (4.roč.)

Kategória C – 5. miesto v okrese – Z. Belisová (6.roč.), S. Kabátová (8.roč.), 
T. Šustáková (8.roč.), V. Šustáková (7.roč.), K. Sitárová (7.roč.)

Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu a za to, že vďaka svojej hú-
ževnatosti pri príprave dokážu konkurovať aj žiakom z veľkých mestských 
škôl. Zároveň prajeme najmladšiemu chlapčenskému družstvu veľa úspe-
chov na krajskom kole. Vďaka patrí aj pani učiteľkám, ktoré žiakov na súťaž 
pripravovali – Mgr. Z. Šebová, Mgr. M. Hlavová, Mgr. K. Kmeťová.

Výsledky a zostavy družstiev – chlapci (akrobacia, hrazda, preskok, 
beh/šplh):

Kategória A – 1. miesto v okrese – postup do krajského kola – J. H. Gre-
gor (3.roč.), M. Svorad (3.roč.), L. Horváth (3.roč.), P. Závalec (3.roč.), T. 
Fabian (1.roč.), V. Majer (2.roč.)

Kategória B – 2. miesto v okrese – M. Kabát (6.roč.), M. Benčat (6.roč.), 
G. Demian (5.roč.), D. Janovický (5.roč.), T. Fabian (4.roč.)

Výsledky a zostavy družstiev – dievčatá (akrobacia, hrazda, preskok, 
lavička):

Kategória A – 2. miesto v okrese – E. Benčatová (3.roč.), D. Kotorová 
(2.roč.), D. Orolínová (2.roč.), D.S.Gregorová (1.roč.), V. Benčaťová (1.roč.), 
S. Kabátová (1.roč.)



  


 


V minulosti sa Fašiangy začínali 
po Troch kráľoch a trvali do Popolco-
vej stredy.  Celé obdobie najmä však 
sviatočný čas posledných troch dní 
bol vyplnených zábavami, nadmer-
ným pitím a jedením, parodovaním 
svadieb, pohrebov, súdov, cirkev-
ných kázní, richtárov, farárov, sud-
cov, žobrákov a cigáňov (moderne 
Rómov). V predvečer začiatku pôstu 
(popolcovej stredy) sa pochovávala 
basa (tradičný slovanský zvyk), kto-
rým oslavujeme koniec zimy a víta-
me príchod jari, teda obdobia, ke-
dy sa príroda pripravuje k novému 
životu a kedy sa v minulosti rodilo 
najviacej detí. Samotnému pocho-

vaniu basy predchádzali fašiango-
vé obchôdzky, ktoré mali na starosti 
predovšetkým muži a mládenci pre-
zlečení za rôzne zvieracie masky. V 
slovenskej tradícii sa vyskytujú pre-
važne masky medveďa, kozy, koňa 
a býka (turoň), ktoré mali ukazovať 
mužskú silu plodnosti. 

Folklórne pásmo o pochovávaní 
basy mal vo svojom repertoári folklór-
ny súbor Praslica ešte v časoch pred 
rokom 1989. Po revolúcii si tento ľu-

dový zvyk osvojili viaceré súbory, pri-
čom reálne do dnešných čias ho viac 
menej pravidelne prezentujú už len 
spomínaný súbor Praslica a spevác-
ka skupina Matičiar.  

V posledných rokoch sa pocho-
vávanie basy, spojené s posedením 
alebo aj zábavou či plesom, strieda-
vo konali v krčme, kultúrnom dome 
alebo v motoreste STOP. 

Organizovali ich spomínané folklór-
ne skupiny prípadne pracovníci obec-
ného úradu. Ich zameranie bolo rôz-
ne, či už spojené s prehliadkou ma-
siek detí základnej školy alebo skôr 
zamerané na dospelé publikum spo-
jené s posedením pri ľudovej hud-

be. Ako sa hovorí „koľko ľudí, toľko 
chutí“. Zladiť to tak, aby sa vyhovelo 
všetkým, je niekedy nemožné a kaž-
dý rok sa to darí viac alebo menej. 
Tento rok ukázal, že sa vieme priblí-
žiť skoro ideálnemu riešeniu. V so-
botu 6. februára sa v kultúrnom do-
me sa uskutočnil maškarný ples žia-
kov základnej školy, kde vyvrchole-
ním bola ukážka pochovávania basy 
folklórneho súboru Praslica (o tejto 
akcii na inom mieste). Následne v 

pondelok 8. februára využila Jedno-
ta dôchodcov Slovenska spoluprácu 
DH Kozárenky a mužskej speváckej 
skupiny Matičiar a spoločne zorgani-
zovali pochovávanie basy, ktoré bolo 
vyvrcholením spoločného posedenia 
členov JDS.

Na začiatku bol aj plánovaný sprie-
vod speváckej skupiny Matičiar ob-

Na začiatok trochu z histórie. Slovo fašiangy pochádza z nemeckého 
slova Fasching. Toto slovo má korene v staronemeckom výraze vast-
-schane, čo v preklade znamená posledný nápoj. Na našom území je 
od veľkomoravského obdobia, teda od 9. storočia, známy starší názov 
mjasopust. Od dávnych čias až dodnes sú fašiangy časom hojného je-
denia, pitia a zábavy. Dostatok jedla a pitia mal priniesť prosperitu do 
ďalšieho obdobia, zároveň bol protipólom blížiaceho sa 40-dňového 
pôstu, ktorý na sklonku 4. storočia zaviedla kresťanská cirkev. 

celého programu bol program samot-
ného pochovania basy. Tohto úkonu 
sa s úspechom zhostila už tradične 
spevácka skupina Matičiar pod ve-
dením Ing. Igora Benčaťa. 

Po pochovavní a odnesení basy 
dychová hudba Kozárenka ukončila 
fašiangový čas a symbolicky (preto-
že bol ešte len pondelok) tak otvori-
la pôstne obdobie. 

Spokojní dôchodcovia a aj účinku-
júci sa napokon rozchádzali s úsme-
vom na tvári a s úryvkom zo „smú-
točného“ textu na perách:

Pochovávanie basy, tradícia a súčasnosť

Pomôžte pri tvorbe knihy
Dychová hudba Kozárenka plánuje v rámci oslavy 25.výročia znovu-

založenia súboru vydať knižnú publikáciu o histórii dychovky v Kozárov-
ciach. Preto prosí občanov majúci staré fotografie dychovej hudby prí-
padne nejaké spomienkové predmety viažúce sa k minulosti dychovej 
hudby v Kozárovciach aby ich doniesli na obecný úrad prípadne sa ob-
rátili priamo na kronikára Kozárenky Miroslava Kopála. Predmety bu-
dú po zdokumentovaní majiteľom vrátené. Za ochotu členovia dychovej 
hudby vopred ďakujú. 

Sprievod obcou v roku 2004 - Matičiar a Kozárenka 

Záber na hostí 

Dychová hudba Kozárenka Spevácka skupina Matičiar

cou, ale vzhľadom na nepriaznivé po-
časie sa program sústredil pod stre-
chu motorestu a zo sprievodu zišlo. 
Už po príchode dychovej hudby do 
motorestu Stop sme boli prekvape-
ní účasťou. 

Posedenia dôchodcov sú pravde-
podobne veľmi populárne, lebo nájsť 
si voľný kútik pre rozloženie apara-
túry bol najprv problém. Ale ako sa 
hovorí, dobrých ľudí sa všade veľa 
zmestí, a tak sme behom pol hodiny 
trošku preorganizovali stoly a vytvo-
rili aj malé miesto na tancovanie. Po-
čas hudobného večera sa Kozárenka 
striedala s Matičiarom. Zakončením 

„Pani Koláčeková, zatvárajte dve-
re na cintoríne,

lebo mi tá basa, veru, domov prí-
de.“

O pohostenie sa ako vždy posta-
ral motorest a nechýbal ani tradičný 
chlieb s masťou a aj prítomní niečo 
doniesli zo svojich domácich zásob.  
Všetci sa nakoniec zhodli na tom, 
že takáto podarená akcia už dávno 
nebola a tešia sa na podobné akcie. 
Už najbližšie by to mala byť výročná 
schôdza JDS, kde by DH Kozárenka 
tiež nemala chýbať.  

Miroslav Kopál, DH Kozárenka
snímky autor



 


 


Začala sa jar. Vinohrady sú po-
strihané, štiepkujeme prúty spolko-
vým štiepkovačom. Chystáme do-
sadbu, ale aj novú výsadbu vinič-
ných štepov. Tento rok sme zakú-
pili podľa objednávky našich čle-
nov viac ako 1200 sadeníc. Sú to 
najmä odrody Chardonnay, Dunaj, 
Devín, Rizlingy ale aj Milia a Mod-
rý Portugal.

Okrem prác vo vinohradoch sa za-

čali aj vinárske súťaže. Zatiaľ máme 
za sebou tri, a to v Žitavanoch, mo-
ravských Trapliciach a v susednom 
Rybníku. Doterajšie výsledky sú veľ-
mi povzbudivé. Kozárovským viná-
rom sa oproti vlaňajšiemu roku zatiaľ 
dobre darí. Vlani sme za celú sezónu 
získali 3 zlaté medaile. Tohto roku po 
troch súťažiach už máme 5 zlatých 
a 7 strieborných medailí.

Zvlášť chcem vyzdvihnúť našu 

účasť v Rybníku, kde sme v silnej 
konkurencii dobrých vinárov z Ryb-
níka, Čajkova, Nemčinian,  ale aj pro-
fesionálov z tohto regiónu získali 3 
zlaté a 3 strieborné medaile. Pekné 
úspechy dosiahli naši vinári zo Sta-
rých viníc. Verím, že sa všetkým, 
ktorí budú mať odvahu predstaviť 
svoje vína na nadchádzajúcich sú-
ťažiach, bude dariť.

(V Rybníku sa 12. marca konal X. 

ročník výstavy vín na nej získal zlatú 
medailu za víno Dornfelder Vladimír 
Majling, striebornú medailu za Pe-
seckú leánku Milan Záhorský, strie-
bornú medailu za Peseckú leánku  
Ján Majer, Gaži a syn získali zlaté 
medaily za Devín a Peseckú leánku, 
striebornú za Dunaj a súčasne tieto 
tri vína získalocenenie  Víťazná ko-
lekcia vín. Pozn. redakcie)

                                        -nem-

Z kroniky obce  Rok 1720

V Kozárovských novinách z mar-
ca 2009 bol uverejnený článok Petra 
Ižolda o daňovom súpise obyvateľ-
stva v roku 1715. Tento súpis však 
nebol presný, a preto sa pristúpilo k 
ďalšiemu v roku 1720. Kozárovce boli 
vtedy súčasťou okresu Topoľčianky v 
Tekovskej župe. Súpis bol vykonaný 
podľa obcí. Obsahoval meno daňov-
níka, množstvo rolí (agrae), čerstvo 
kultivovanej zemi (extirpaturae), lúk 
(pratae) a viníc (vineae). Použité jed-
notky sa rôznili – pri poliach sa môže-
me stretnúť s jednotkou jutro (0,575 
ha) alebo gbel (cubulus – cca 0,4 
hektára). Lúky sa merali v koscoch 
(falcastrum – 28-46 árov) alebo vo 
vozoch sena (currus – 25 árov). Vi-
nice sú udávané v kopáčoch (fossor 
– 2,7 áru).  Tento dokument neobsa-
huje mená šľachty, ktorá bola oslobo-
dená od daní. Nie sú tu uvedení ani 

podželiari, ktorí nevlastnili pozemky a 
ani domy. Nemožno ho teda považo-
vať za sčítanie obyvateľstva. Súpis z 
roku 1720 v Kozárovciach (possessio 
Kovátsi) obsahuje nasledovné mená, 
ktoré uvádzame v pôvodnej podobe: 
Stephanus Grexa; Joannes Hugjecz; 
Martinus Hlava; Mathias Gyuris; Jo-
annes Butsko; Michael Mlinár; Pau-
lus Jamrik; Georgius Scriba; Joannes 
Hugjecz; Nicolaus Druch; Georgius 
Kotora; Andreas Holetska; Jacobus 
Petrik; Michael Szitár; Joannes Szi-
tár; Georgius Bentsa; Mathias Ka-
bát; Andreas Jámrik; Andreas Kraj-
csin; Joannes Szobonya; Georgius 
Bentsák; Mathias Jambrik; Mathias 
Kotora; Michael Vajda; Andreas Ho-
letska; Georgius Semberviczki; An-
dreas Drogjik; Stephanus Suszták; 
Mathias Suszták; Andreas Kováts; 
Andreas Hlava; Georgius Matala; Jo-

Sčítanie daňovníkov 
Kozároviec z roku 1720

annes Gansal; Stephanus Sztraics; 
Georgius Holecska; Georgius Hug-
jecz; Paulus Csávászki; Michael Ko-
váts; Andreas Cserni; Nicolaus Hu-
dák; Georgius Seorna; Mathias Lin-
ka; Joannes Gulyás; Andreas Funya; 
Nicolaus Sztraka; Stephanus Jamrik; 
Joannes Svecz; Jose-
phus Hugjecz; Marti-
nus Ocsinczki; Andre-
as Vajda; Paulus Holy-
etska; Georgius Holyet-
ska; Laurentius Kabáth; 
Stephanus Maráz; Ni-
colaus Mráz; Georgius 
Vajda a Mathias Lava. 
Títo vlastnili polia o vý-
seve 704 gbelov, nové 
polia (kopanice) o vý-
seve 102, 5 gbelov, lú-
ky o veľkosti 194 kos-
cov a vinice v rozsa-
hu 125 kopáčov. Opro-
ti roku 1715 v Kozárov-
ciach poklesla rozloha 
obrábanej pôdy. Vtedy 
obyvatelia hospodárili 
na ornej pôde o výseve 
943 ½ gbelov, kopači-
niarskej pôde o výseve 
194 gbelov, na lúkach o 
výmere 186 ½ koscov a 
vinicach v rozsahu 114 
kopáčov.

Peter Ivanič
 

Zdroj:
http://193.224.149.8/adatbaziso-

kol/en/adatbazis/az-1720_-evi-orsza-
gos-osszeiras

http://193.224.149.8/adatbaziso-
kol/en/adatbazis/az-1715_-evi-orsza-
gos-osszeiras

Jedna otázka pre predsedu Vinohradníckeho spolku Š. Gažiho

Čím sa zaoberajú kozárovskí vinohradníci po tieto dni?

Z rúk starostu obce Rybník  Imricha Králika prevzal predseda vinohradníc-
keho spolku  Štefan Gaži pohár za víťaznú kolekciu vín.

Zlatú medailu za víno Dornfelder získal na X. ročníku výstavy vín v Rybní-
ku člen nášho vinohradníckeho spolku Vladimír Majling. 
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Zimnú prípravu sme začali tra-
dične od 16. decembra do 6. marca 
s takmer stabilným kádrom 15 hrá-
čov, okrem N. Ďuriša. Pre chlapcov 
sme v domácich podmienkach uro-
bili prvé spoločné zimné sústrede-
nie od 29.1. do 1.2.2016.

Počas prípravy som sa zameral 
najmä na zdokonaľovanie základ-
ných herných činností jednotlivca – 
ovládanie lopty, vedenie, spracova-
nie. Pokúšal som sa o rozvoj kombi-
načnej hry, no v podmienkach ma-
lých telocviční to bola ozaj len sna-
ha. Ďalším významným prvkom bola 
silovo-rýchlostná príprava s prvkami 
vytrvalosti. Trénovali sme trikrát do 
týždňa, tréningové jednotky trvali 90 
minút. Tréningy prebiehali vo veľkej 
telocvični v škole a na umelej tráve. 
Čo sa týka tréningov, patrí veľká vďa-
ka chlapcom, ktorí napriek dlhodobej 
chorobe na prelome januára a febru-
ára  stále pracovali a nevypadli z cvi-
ku. Bolo to veľmi dôležité z hľadiska 
zachovania nadväznosti a kontinui-
ty tréningov. V prvej časti prípravy 
(december a január) sme absolvo-
vali 22 tréningových jednotiek (spolu 
97,6 km), v druhej časti tiež 16 tré-
ningov. Spolu teda dochádzka zo 
zaznamenaných 38 tréningov. Dob-
re trénovaní  hráči majú tréningovú 
účasť nad 95%, čo v tomto prípade 
platí pre 10 hráčov, čo je veľmi po-
tešiteľné. L. Bíňovský, V. Krajči, T. 
Furda, A. Benčať, E. Valo, J. Mar-

Žiacke družstvo začalo prípravu 
na jarnú časť 1. marca s tromi či štyr-
mi tréningami do týždňa. Trénujeme 
v domácich podmienkach, na domá-
com ihrisku, či umelej tráve, prípad-
ne v školskej telocvični. Neodohra-
li sme žiadny prípravný zápas, hoci 
sme mali dohodnutých súperov, ako 
KFC  Kalná nad Hronom, KŠK Le-
vice a ďalší, no pre vysokú chorob-
nosť v tom období sa neuskutočnil 
ani jeden. Prvým vážnejším testom 
tak bol až halový turnaj žiakov orga-
nizovaný ObFZ Levice, na ktorom sa 
naši chlapci umiestnili na peknom  
5. mieste z 8 účastníkov. 

Sezónu sme odštartovali na pôde 
Starého Tekova,  ktorého sme mohli 
v prípade výhry preskočiť a dostať 
sa tak na prvé miesto, no nestalo sa 
a prehrali sme 4:0. Chuť sme si na-
pravili v ďalšom kole na domácom 
ihrisku, keď sme zvíťazili nad súpe-
rom z Veľkých Kozmáloviec 3:0. Do 
nášho žiackeho mužstva sa úspeš-

TJ Lokomotíva Kozárovce

ne začleňujú aj chlapci z prípravky 
Martinko Svorad, Maco Ivanov, Oli-
verko Lackovič, Kristián Paulovics a 
za „stálych“ žiakov už pokladám To-
máška Fabiana, Lukáška Horvátha, 
všetci títo chlapci majú veľký talent 
a môžu vo „futbalovom svete“ niečo 
dokázať...avšak chcel by som apelo-
vať aj na rodičov, či už malých alebo 
starších žiakov, nech sa zaujímajú  a 
posielajú ich na tréningy či zápasy, 
pretože mať talent nestačí...

Žiacke mužstvo Lokomotívy Kozá-
rovce: Samko Chorvát, Angelo Mo-
hajer Shojaii, Marek Legíň, Sebas- 
tián Laurinc, Alex Kacian, Ľuboš Mi-
hál, Matúš Jakab, Ján Benčať, To-
máš Fabian, Lukáš Horváth.

Do Levíc pred sezónou odišli na 
hosťovanie Nikolas Mareček a Dá-
vid Michalovič.

Do ďalších zápasov chcem zaže-
lať chlapcom veľa zdravia a futbalo-
vého šťastia.

 Martin Lenard, tréner

MUŽI  
Príprava na jarnú sezónu zača-

la 9. januára 2016, tréningový cyk-
lus prebiehal na umelej tráve v Ko-
zárovciach a prípravné zápasy na 
umelej tráve v Zlatých Moravciach. 
Tréningový mikrocyklus pozostával 
z troch tréningových jednotiek a jed-
ného prípravného zápasu. Celkovo 
sme odohrali 6 prípravných zápasov. 
S prípravou na jarnú časť 5. ligy som 
spokojný, účasť hráčov na tréningo-
vom procese bola uspokojivá, absol-
vovali sme 4-dňové herné sústrede-
nie v Zlatých Moravciach, kde sme 

sa snažili doladiť náš herný systém 
a zautomatizovať herné činnosti. 
Ako jedno z mála mužstiev tejto sú-
ťaže sme si vybrali tú ťažšiu cestu. V 
každom zápase sa snažíme o kom-
binačnú hru s prechodovou fázou.  
Chceme hrať futbal, ktorý sa bu-
de páčiť, bude založený na hernej 
kvalite každého jednotlivca a presa-
dzovať sa svojou kvalitou. Je to dl-
há cesta, ale vidím, že už prvé kolá 
majstrovských zápasov nám ukázali, 
že sme na správnej ceste.

Miro Greguška

DORAST 

ŽIACI

tiš, M. Huszar, M. Šebeňa, F. Mol-
nár, I. Havran. Pri hodnotení kondič-
ných predpokladov badať na chlap-
coch zvýšenie celkovej sily, telesnej 
stability, bohužiaľ, u mnohých stag-
nuje rýchlosť. Vytrvalosť je na dob-
rej úrovni. Technické predpoklady 
– ovládanie lopty, spracovanie, ve-
denie lopty, prihrávka, streľba spĺňa-
jú 7 hráči na výbornú, 3 majú dobré 
predpoklady,  a u zvyšných, bohu-
žiaľ, badať len minimálne zlepšenia 
v technických zručnostiach.

K najhodnotnejším zaraďujem prí-
pravné zápasy Dudince, Nová Baňa, 
Levice, kde chlapcov preverili výbor-
ní súperi a podali sme veľmi dobré 
výkony. Ani v jednom zápase sa nám 
nepodarilo nastúpiť v najlepšej zo-
stave, keďže vždy bol niekto z opôr 
chorý alebo odcestovaný. Napriek 
tomu, že sme zostavu často mie-
šali, tak sa chlapci dokázali adap-
tovať a zahrať pekný futbal. Som 
s herným prejavom družstva spo-
kojný. Tím ukázal nesmiernu bojov-
nosť, ctižiadosť a aj technické kvali-
ty. Neraz sa nám darili pekné kombi-
nácie vychádzajúce z obrany. Je vi-
dieť, že chlapci sa snažia na ihrisku 
rozmýšľať a predvídať situácie. Veľa 
im dali najmä zápasy na ťažkom te-
réne, kde sme mali možnosť vidieť 
peknú kombinačnú hru so zapoje-
ním každého hráča na ihrisku vrá-
tane brankára.

Miloš Benčať

Z ničoho nič sa v pondelok ráno obyvatelia Rybníka zobudili v Ko-
zárovciach. Svedčí o tom fotografia z FB. Ihneď to naštartovalo mnohé
vtipné komentáre o anexii. Zasmiali sme sa. Napokon sa tabuľa vrátila  
na miesto, odkiaľ bola odcudzená, ale zostala otázka, či si autori tohto 
činu uvedomili vážnosť svojho skutku a sú pripravení zaň niesť aj zod-
povednosť? Nuž, každý špás niečo stojí.         

  -nem-

BONBÓNIK NA ZÁVER

Foto zo zápasu mužov Okoličná - Kozárovce 1:1

 


 



