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Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Začalo sa s výstavbou ďalšej časti obecnej kanalizácie

(Pokračovanie na 2.str.)

Od nášho posledného rozhovoru so starostom obce pre čitateľov 
Kozárovských novín uplynuli tri mesiace.  Pri príprave rozhovoru do 
dnešného čísla sme sa zaujímali  o nové informácie, ale aj o prísľuby 
z minulého rozhovoru, aby sme sa presvedčili o ich realizácii.

• Čo sa podarilo splniť z pláno-
vaných úloh v prvom polroku a čo 
je pripravené na realizáciu v dru-
hom polroku?

V minulom čísle sme avizovali zís-
kané dotácie na rozvojové projekty. 
Aktuálne máme ukončenú realizáciu 
zatepľovania a vykurovania budovy 
obecného úradu. Nad rámec aktivít 
projektu sme získali aj 13 500 € na 
opravu strechy, ktorá je hotová tiež. 
So samotnou výstavbou kanalizácie 
sa začína práve v týchto dňoch. Ak-
tuálne sa vytyčujú podzemné vede-
nia inžinierskych sietí a riešia mate-
riálové dodávky. Práce v škole, kde 
rozširujeme kapacity materskej ško-
ly a riešime knižnicu i CO sklad, sú 

v plnom prúde a počas prázdnin bu-
dú ukončené. Ukončená bola aj ďal-
šia etapa kamerového systému, kde 
sme čerpali dotáciu cez program 
prevencie kriminality. Rovnako sme 
získali dotáciu na odstránenie nele-
gálnej skládky odpadu na Pustej ho-
re, kde plánujeme začať práce v naj-
skoršom možnom termíne. Popri stá-
le prebiehajúcich kosbách i údržbe 
verejnej zelene, dostanú avizova-
né stavby chodníkov priestor až ne-
skôr na jeseň. V sklze je stavba po-
lyfunkčných domov, investor, spo-
ločnosť Benát Centrum však rieši 
územné konanie a potrebné inžinier-
ske práce, preto o úspešnej realizá-
cii nemám pochybnosti, navyše in-

vestor avizuje rastúci záujem o by-
ty. Rozhodne nezaháľame a už te-
raz pripravujeme zámery k vyhláse-
ným výzvam tak, aby sme získali čo 
najviac zdrojov na rozvojové projekty 
napríklad v oblasti vzdelávania, tvor-
by a ochrany životného prostredia, 
alebo sociálne programy.

•  Môžu občania v krátkej do-
be počítať s opätovným otvore-
ním  lekárne?

Áno, o situácii sme informovali aj 
v minulom čísle. Medzičasom bol 
ukončený nájom s vtedajším pre-
vádzkovateľom, uzatvorená nová 
nájomná zmluva a aktuálne infor-
mácie hovoria o odhadovanom otvo-
rení na začiatku septembra. Na je-
seň by teda lekáreň mala opäť fun-
govať každý pracovný deň. Samot-
né spustenie prevádzky je adminis-

Letné prázdniny sú v polovi-
ci, školáci sa rozbehli do náru-
če leta, ale predtým ešte stihli 
zasypať redakčný stôl článoč-
kami a fotografiami zo svojich
školských i mimoškolských ak-
tivít. A že máme v našej obci ta-
lentované a šikovné deti i do-
spievajúcu mládež musí uznať 
každý, kto sa začíta do Kozá-
rovských novín. Treba ešte pri-
pomenúť, že do našich novín sa 
dostal len zlomok z úspechov, 
ktoré dosiahli.

Nezaháľali ani dospelí. Fol-
kloristi úspešne reprezentova-
li našu obec v zahraničí, futba-
listi nám urobili radosť dvomi 
majstrovským titulmi, divadelní-
ci chystajú nové divadelné pred-
stavenie, vinohradníci zbiera-
li na vinárskych súťažiac jed-
no ocenenie za druhým, Klub 
KDH prišiel s myšlienkou ob-
noviť tradíciu zapaľovania vat-
ry na Veľkej skale, ktorou oslo-
vili ďalších v obci a zrodila sa 
úžasná akcia spájajúca všetky 
vekové kategórie.

 Všimla som si, že na tomto 
podujatí, ale nielen na ňom, čo-
raz viac ľudí fotí, aby zachytili 
atmosféru  a nielen svojich naj-
bližších. Výhľad z Veľkej skaly, 
zapadajúce slnko i žiara zapá-
lených vatier  nám všetkým po-
núkali  neskutočne krásne  po-
hľady. Nenechávajme si ich len 
tak v počítači, či v mobile. Bo-
la vyhlásená fotografická súťaž, 
ktorá čaká na vaše zaujímavé 
fotografie. Podmienky súťaže 
nájdete v našich novinách

 V druhom tohtoročnom čísle 
Kozárovských novín určite nie je 
všetko, čo sa u nás za posled-
ní tri mesiace udialo. Mrzí nás 
to, ale o obsahu rozhodujeme 
všetci, preto ak vás niečo zauj-
me, alebo chcete prispieť svo-
jim názorom, napíšte nám. Tak 
ako pani Hedviga Mrázová, pa-
mätníčka vojnových hrôz, ktoré 
sa už nesmú zopakovať.

Monika Nemčeková,
šéfredaktorka

OBNOVILI VÝZNAMNÚ TRADÍCIU 

Lampiónový sprievod obcou a potom posedenie pri vatre na Veľkej skale. Kedysi každoročne sa 
opakujúce podujatie, do tohto roku už len spomienka jednej generácie. Mnohé z podujatí sa opla-
tí vrátiť z minulosti. Povedali si to členovia Klubu KDH a oslovili obecný úrad, poslancov, pozem-
kové spoločenstvo, futbalistov, základnú školu, hasičov a ochotných občanov. Spoločne obnovili 
tradíciu, ktorá má hlboký spoločenský zmysel a vytvorili priestor na stretávanie sa všetkých veko-
vých kategórii. Viac sa o podujatí dočítate v čísle.   

Foto: M. Nemčeková



  


 


NESPRÁVNE 
PARKOVANIE

Opätovne upozorňujeme 
občanov na nesprávne par- 
kovanie motorových vozi- 
diel na miestnych komuni-
káciách. Arogantné bloko- 
vanie jazdných pruhov 
a ničenie priľahlých tráv-
nikov nezostane bez po-
všimnutia. Majiteľom tak- 
to zaparkovaných vozidiel 
hrozí pokuta od policajné-
ho zboru, alebo bude ich 
skutok riešený priestup-
kovým konaním. 

(Dokončenie zo str.1)

Termíny zberov 
triedeného odpadu

August
16. augusta 2017 – plasty
25. augusta 2017 – papier

September
22. septembra 2017 – plasty
25. septembra 2017 – papier

Október
19. októbra 2017 – plasty
23. októbra 2017 - papier

tratívne náročný proces, veríme, že 
nájomca ho úspešne zvládne a v de-
klarovanom termíne aj prevádzku 
skutočne otvorí.

•  V našej obci sa čoraz viac do-
mácností zapája do separované-
ho zberu odpadov, rozširuje obec 
možnosti tohto zberu?

Áno, v obci boli vybudované sto-
jiská na 1100 l kontajnery na sepa-
rovaný zber. Okrem systému vreco-
vého zberu z domácností je to roz-
šírenie možností odovzdať separo-
vané komodity a čo je potešiteľné, 
začína sa tešiť obľube. Obecné za-
stupiteľstvo schválilo aj zapojenie sa 
obce do výzvy zameranej na pred-
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chádzanie vzniku biologicky rozlo-
žiteľných komunálnych odpadov. Tu 
sa plánuje   obstaranie záhradných 
kompostérov pre domácnosti, ako aj 
na verejné priestranstvá vo vlastníc-
tve obce. Popri už spomínanej dotá-
cii na odstránenie nelegálnej sklád-
ky odpadu, sú to bezpochyby dôle-
žité kroky k zlepšeniu kvality život-
ného prostredia.

• Na poliach vrcholí žatva, ča-
ká nás aj na poli kultúry?

Jeseň býva na podujatia v dome 
kultúry tradične bohatá. V nedeľu 
17. septembra nás čaká medziná-
rodný folklórny festival TAKÍ SME 
s účasťou českého FS Velička z 
Veľkej nad Veličkou, poľského FS 

Folkwiwaty z Pobiedziska a možno 
aj ďalšieho zaujímavého súboru zo 
zahraničia. V nasledujúcom týždni, 
v piatok 22. septembra, bude hodo-
vá zábava a v nedeľu 24. septem-
bra dve premiérové predstavenia 
našich ochotníkov Vy krásne Tatry 
malebné, ktoré sa zreprízujú hneď 
nasledujúcu nedeľu 1.októbra. O 
týždeň 8.októbra sa v dome kultú-
ry predstavia speváci ľudovej pies-
ne na tradičnom Memoriály Márie 
Švolíkovej. Do konca októbra eš-
te pripravujeme aj jedno divadelné 
prekvapenie, o tom však viac v na-
sledujúcom čísle.

   Rozhovor pripravila 
M. Nemčeková

CHOVATEĽOM 
PSOV

Upozorňujeme chovate-
ľov psov, aby pri ich ven-
čení neznečisťovali verejné 
priestranstvá a psie extre-
menty okamžite odstránili. Je 
to nevyhnutné pre udržiava-
nie pekného, zdravého život-
ného prostredia v našej obci. 
V ostatnej dobe sa extremen-
ty čoraz vo väčšej miere obja-
vujú v upravených parčíkoch 
a na oddychových miestach, 
preto tento nežiadúci trend 
treba riešiť. 

Všeobecne záväzné na-
riadenie č. 3/2007 o niekto-
rých podmienkach držania 
psov v obci Kozárovce v  Čl. 
5 Znečisťovanie verejných 
priestranstiev ustanovuje:

1. Na území obce je za-
kázané znečisťovať verejné 
priestranstvá psami. Za spô-
sobenú škodu je zodpovedný 
ten, kto psa vedie alebo dr-
žiteľ psa a má povinnosť na-
hradiť ju.

2. Ak pes znečistí verejné 
priestranstvo, je ten, kto psa 
vedie povinný výkaly bez-
prostredne odstrániť, na to 
vhodnými pomôckami.

Na slávnosť uvítania detí 2. júna 
boli pozvaní najmenší občiankovia: 
Júlis Bartko, Daniel Belan, Vivien 
Harmady, Daniela Havranová, Kris-
tián Janček, Vivien Korčoková, To-
máš Nováček, Lukáš Šebo, Šimon 
Švolík, Staniskava Švoliková, Ma-
rian Valo a Lilien Zočeková. 

Okrem slávnostného aktu pred-
stavenia sa a zápisu rodičov do pa-
mätnej knihy Kozároviec dostali slo-
vo o pár rokov starší žiačikovia ma-
terskej školy, aby budúcim kamará-
tom zaspievali a zarecitovali.

Text a snímky: M. Nemčeková
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Povedali si áno

Opustili nás

Narodili sa

Spoločenská rubrika

Martina Husárová  
a Ľuboš Goga

Ivana Fabianová  
a Juraj Šebo

Lucia Tomová  
a Ľuboš Vasaráb

Martina Valachová  
a Ľudovít Mrozek

Emília Knapereková  
a Matúš Jókay 

Martina Hasprová  
a Peter Ďurian

Monika Rybárová  
a Erik Ivanič

Zuzana Majchránková  
a Imrich Kúkel

Katarína Valkovičová  
a Martin Kabát

Michaela Beňová  
a Peter Lintner

Vratko Majer,  
syn Lucie a Ondreja

Daniel Dorotovič,  
syn Júlie a Petra

Melisa Pastierová,  
dcéra Radky a Petra

Martin Betin,  
syn Martiny a Mikuláša

Anna Stracová,  
vo veku 82 rokov
Anna Hudecová,  
vo veku 68 rokov
Terézia Vidanová,  
vo veku 80 rokov

Stanislav Považan,  
vo veku 83 rokov
Viliam Havran,  

vo veku 72 rokov
Anton Betin,  

vo veku 76 rokov

Štefánia Gažiová,  
vo veku 82 rokov
Štefan Žembery,  
vo veku 81 rokov

• Predstavte sa prosím, od-
kaľ pochádzate a kde ste do-
teraz pôsobili?

 Volám sa Jozef Haluza, bež-
ne ma ľudia oslovujú otec Jo-
zef. Pochádzam z obce Veľké 
Chrášťany. Obec medzi Zlatý-
mi Moravcami a Vrábľami. Mám 
52 rokov a z toho som 18 rokov 
kňazom. Žijú ešte obaja moji ro-
dičia a mám dvoch mladších bra-
tov. Po skončení ZDŠ som sa vy-
učil v odbore stavebný zámoč-
ník a pracoval som v PS Nitra. 
Absolvoval som dvojročnú zá-
kladnú vojenskú službu vo vo-
jenskom útvare Beruon, ako vo-
dič. Po roku 1989 som vstúpil 
do rehole redemptoristov. V Poľ-
sku som rok absolvoval základnú 
formáciu a po nej som nastúpil 
do Biskupského gymnázia v Br-
ne, ktoré som ukončil maturitou. 
Moja kňazská formácia pokračo-
vala na Trnavskej univerzite; na 
Teologickej fakulte Alojziánum v 
Bratislave. Po skončení som bol 
v roku 1999 vysvätený na kňaza 

o. biskupom Andrejom Imrichom, 
pomocným spišským biskupom. 
V reholi redemptoristov som po-
tom bol 12 rokov rektorom domu 
v Kostolnej - Záriečí, pri Trenčí-
ne. Tu po dlhej rekonštrukcii ce-
lého kláštora som dával exercí-
cie (duchovné cvičenia) tak lai-
kom aj zasväteným osobám. Bol 
som zodpovedný aj za formá-
ciu laikov, z ktorých vzniklo veľ-
ké spoločenstvo zaregistrované 
ako OZ. Nakoľko som duchov-
ne sprevádzal tak laikov, zasvä-
tené osoby aj kňazov, absolvo-
val som na Trnavskej univerzite 
postgraduálny kurz z Pastorálnej 
psychológie. V roku 2015 som po 
odchode z rehole redemptoristov 
požiadal o. biskupa Viliama Ju-
dáka o prijatie do nitrianskej die-
cézy. Pôsobil som ako výpomoc-
ný duchovný vo Vrábľoch a po-
tom vo Veľkom Cetíne, kde som 
mal na starosti dve slovenské fi-
liálky Paňa a Malý Cetín.  

• Aký je váš terajší post, čo-
mu sa budete venovať?

Od 1. júla 2017 som dekré-
tom vymenovaný ako výpomoc-
ný duchovný Farnosti Kozárov-
ce, kde bývam na miestnej fa-
re. Som poverený vykonávaním 
duchovnej činnosti v Kláštore v 
Hronskom Beňadiku, kde v ko-
ordinácii s generálnym vikárom 
mám dávať exercície a duchovne 
sa venovať ľuďom, ktorí prichá-
dzajú na toto miesto. Čas ukáže, 
čo by sa ešte všetko mohlo po 
duchovnej stránke urobiť, nakoľ-

ko objekt prechádza rekonštruk-
ciou. Tiež podľa pokynov p. de-
kana som ako kňaz k dispozícii 
Dekanátu Hronský Beňadik.

• Ako vnímate našu obec a 
jej obyvateľov?

 Zaujímavá, ale dobrá otázka. 
Som tu ešte krátko a spozná-
vam obec a okolie. Na prvej sv. 
omši ma privítal okrem miestne-
ho kňaza, aj p. starosta, čo bola 
pre mňa veľká česť. Pekne upra-
vená obec a vybavená mnohý-
mi službami pre ľudí, hovorí o 
jeho starostlivosti a zodpoved-
nom prístupe celého zastupiteľ-
stva. Vo farnosti som sa stretol 
s viacerými rodinami aj s deťmi, 
ktoré navštevujú kostol a boho-
služby, a aktívne sa zapájajú. To 
je veľký potenciál aj pre samot-
nú obec. A čo ma veľmi prekva-
pilo, a myslím že v dnešnej do-
be to už nie je samozrejmosť, je 
veľká úcta ľudí ku kňazovi. Po-
zdrav a sňatie čiapky pri stretnu-
tí so mnou je niečím, čo si veľ-
mi vážim.

•  Ako sa vám býva na na-
šej fare?

Tu sa musím v prvom rade po-
ďakovať vášmu dôstojnému p. 
farárovi Patríkovi Adamovi, ktorí 
spolu s veriacimi, pre mňa veľmi 
pekne, jednoducho a účelne pri-
pravili moje bývanie. Ani to nie je 
samozrejmosťou. Naozaj som im 
veľmi vďačný za to a cítim sa tu 
nielen dobre, ale ako doma.

Pripravila  
M. Nemčeková

Predstavujeme výpomocného duchovného  
otca Jozefa Haluzu

Významný deň v živote dvanástich detí a ich rodičov bol 7. máj 2017. Prvoprijímajúce deti na 
snímke zľava Lukas Jakab, Alexander Drgoňa, Martin Hlavatý, Miriam Beniaková, Karin Moravčí-
ková, Daniela Orolínová, Viktor Majer, Dominika Kotorová, Adam Kováč, Rastislav Halčin, Jakub 
Hudec, Viktor Sitár. V pozadí pani  učitelka Zuzana Šebová, správca farnosti  vdp. Patrik Adam, 
katechetka sestra Tarzícia.



  


 


Klub KDH Kozárovce už pomaly 
myslí aj na podovolenkové obdobie 
a pracuje na príprave ďalších spo-
ločenských akcií. Už dnes by sme 
vás radi pozvali na Hodovú zábavu, 
ktorá sa bude konať  22. septem-
bra 2017 v našom Kultúrnom dome 
so začiatkom o 20 hodine (vstupné 
20 € na pár). 

V predvianočnom období by sme 
veľmi radi navštívili niektoré z Via-
nočných trhov u našich susedov. Či 
už tie jedinečné v Olomouci alebo 
dýchajúce nezabudnuteľnou atmo-
sférou v Budapešti. 

V poslednom období už veľmi in-
tenzívne rezonuje na celom Sloven-
sku téma blížiacich sa Župných vo-
lieb.  Vyššie územné celky sú sú-
časťou našej samosprávy už od ro-
ku 2001 a napriek tomu dodnes ma-
jú občania o tieto voľby veľmi nízky 
záujem. A pri tom od župných poli-

tikov záleží, aké budú v regiónoch 
stredné školy, nemocnice, domovy 
dôchodcov, divadlá, galérie či kniž-
nice. Rozhodujú aj o peniazoch na 
cesty druhej a tretej triedy. Taktiež 
môžu ovplyvniť aj to, koľko peňazí 
z eurofondov do regiónu príde. Prá-
ve z týchto dôvodov by sme sa veľ-
mi radi aj intenzívnejším spôsobom 
chceli zapojiť do týchto volieb.

 Prvým krokom bolo zvolenie kan-
didátov na poslancov VÚC okresnou 
radou. Naša obec má už dnes sil-
né zastúpenie v radoch strany KDH, 
čoho dôkazom je aj úspešné zvole-
nie našej predsedníčky Martiny Ho-
lečkovej za kandidátku na poslanca 
VÚC za Levický okres a podpredsedu 
Bystríka Ižolda za prvého náhradní-
ka. Veríme, že dokážeme presvedčiť 
aj našich občanov o význame pristú-
piť k hlasovacím urnám v týchto voľ-
bách.                                       M. H.

Posledné ohne na skale sa pod-
ľa pamätníkov zapaľovali v 90. ro-
koch. Potom sa táto tradícia vytra-
tila, až tento rok sa začalo hovoriť 
o jej obnove. Najväčšiu zásluhu na 
tom majú členovia miestneho Klu-
bu KDH, ktorí k spolupráci vyzvali 
obecný úrad, poslancov, pozem-
kové spoločenstvo, futbalistov, zá-
kladnú školu, hasičov a ochotných 
občanov. Spoločne sprejazdnili 
cestu na skalu a vyčistili priestor na 
vrchole. Počasie si tvrdohlavo vy-
nútilo časový posun akcie, ale na-
pokon na tretí pokus sa to vydarilo.

Lampiónový sprievod prešiel v 
piatok 2. júna obcou a potom sa 
malí i väčší šplhali strminou až 
na vrchol Veľkej skaly. Všetkých 
potešil krásny výhľad na obec 
a okolie. Fotoaparáty a mobily za-

Obnovená tradícia zapaľovania vatry na Veľkej skale

chytávali túto krásu, a tak obnova 
tradície bude náležite zdokumen-
tovaná.

Starosta obce Jozef Majer 
na úvod privítal skautskú skupinu z 
Topoľčianok, vedenú pani Siklien-
kovou, ktorá mala pod patronátom 
celý obrad zapaľovania štyroch 
malých a napokon aj hlavnej vatry. 
Skauti dodali zapaľovaniu slávnost-
nú atmosféru.

Vzácnym hosťom bol aj euro-

je hodnota, ktorú si treba vážiť, je 
nevyhnutný, aby sme sa mohli slo-
bodne stretávať a žiť. Verím, že sa 
na tomto mieste budeme stretávať 
a pripomínať si tieto hodnoty.“

Po zapálení vatry, pod dohľadom 
miestnych hasičov, nasledovalo 
vystúpenie zboru TEBE SPIEVAM 
a potom už náladu robila DH Ko-
zárenka. Pre deti bolo pripravené 
sponzorské občerstvenie, ale ne-
zabudlo sa ani na dospelých. Bol 
to vydarený podvečer, ktorý sa stal 
hodnotným základom na ďalšie 
podujatia v tomto znovuobjavenom 
priestore vysoko nad Kozárovca-
mi. 

Text a foto:
Monika Nemčeková

V Kozárovciach to bola tradícia, pri ktorej sme vyrastali. Vždy pod-
večer 8. mája sa vybral lampiónový sprievod od základnej školy ulič-
kami Kozároviec  až k Veľkej skale nad obcou. Rok čo rok sme si 
pálením vatry pripomínali výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Sle-
dovali sme kultúrny program a tešili sa z toho, ako sa aj na okolitých 
kopcoch zapaľujú ohne. Boli to momenty, kedy sme sa spájali so širo-
kým okolím bez moderných technológií. Určite by sme dlho hľadali aj 
obyčajné fotografie z týchto podujatí, zostali len spomienky.

poslanec Ivan 
Štefanec, ktorý 
sa prítomným 
prihovoril: “Vždy 
mám radosť z na-
šich spoločných 
stretnutí, dnes 
je to o to krajšie, 
že máme krásny 
výhľad na Kozá-
rovce a široké 
okolie. Potešenie 
je o to väčšie, že 
sa obnovuje jed-
na veľmi pekná 
tradícia.

Chcem sa za túto obnovu po-
ďakovať všetkým, ktorí prispeli 
- osobitne Klubu KDH. Som rád, 
že sa nás tu zišlo toľko - najmä 
detí a mladých ľudí - a že spoločne 

môžeme ob-
noviť tradíciu 
t a k p o v e d i a c 
ako sviatok 
mieru. Dovoľte 
mi pripome-
núť, že EÚ je 
predovšetkým 
mierový pro-
jekt, vznikla 
preto, aby sa 
hrôzy vojny 
už nikdy neo-
pakovali. Mier 

Klub KDH Kozárovce organizo-
val na dni 1. a 2.júla 2017 splav  po 
Hrone. Prihlásilo sa 28 účastníkov 
všetkých vekových kategórii od 6-tich 
rokov až po najstaršieho 71 ročné-
ho. Potešiteľné bolo, že od 15 do 20 
rokov bola až osemnásť členná sku-
pina mladých. Klub KDH sponzorsky 
zafinancoval autobus, stravu a občer-
stvenie, účastníci si hradili prenájom 
člnov a ostatného príslušenstva ako 
sudy, vesty, vaky a veslá.

Cela akcia bola po všetkých strán-
kach nachystaná, ale ako to nieke-
dy býva (v tomto roku obzvlášť) ne-
vyšlo nám počasie. Začiatok splavu 
od Revišského Podzámčia  približne  
dve  hodiny  sme sa plavili v hustom 

Splavu  po Hrone neprialo počasie
daždi a miestami aj búrkovými lejak-
mi, takže všetci boli do nitky mokrí a 
unavení, potom asi v trojhodinovom 
splave od Dolných Hámrov po No-
vú Baňu bolo dobre, už bez dažďa,  
pod horúcim slnkom, vďaka čomu 
sme  uschli.  Avšak tie dve hodiny v 
daždi všetkých vyčerpali a vzhľadom 
na premočený   terén  nevhodný na 
stanovanie sme sa rozhodli splav na 
Novej Bani ukončiť.

Všetci však konštatovali, že i keď 
iba jeden deň, aj tak to stálo za to, 
pretože to boli zážitky, ako sa hovo-
rí na krajine možností. Veríme, že 
na budúci rok k nám bude počasie 
priaznivejšie.

 Michal Benčat

Plány do budúcnosti
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Pomoc pre Sabínku

Trojčlenný tím žiakov 7. ročníka našej školy : T. Svorad, A. Frick a M. Benčať 
(na snímke zľava), sa v mesiacoch marec a jún zapojili do projektu „  Hľadá 
sa energia Tesla vs. Edison“. Ich cieľom bolo postupne riešiť zadané úlohy. 
Zaujímavým spôsobom sa im podarilo rozsvietiť tuhu do pentelky, ako pro-
totyp žiarovky, vytvoriť spoločenskú náučnú hru s témou súboja o striedavý 
a jednosmerný prúd medzi Teslom a Edisonom. Taktiež sa pokúsili zostrojiť 
funkčnú miniverziu Teslovho transformátora. V projekte súťažilo spolu 238 
tímov z celého Slovenska. Trojčlenný tím reprezentujúci ZŠ Kozárovce v tej-
to súťaži získal 72 bodov a umiestnil sa tak na krásnom 31. mieste. 

Hľadá sa energia Tesla vs. Edison

Slovensko je malé rozlohou, no  
krásne. Ukrýva v sebe  všade vôkol 
nás nesmierne veľké bohatstvo. Pre-
krásna príroda, čarovné historické, 
kultúrne pamiatky, srdeční ľudia, je-
dinečný folklór... O pravdivosti týchto 
slov sa mohli presvedčiť žiaci druhé-
ho, tretieho a štvrtého ročníka ZŠ s 
MŠ Kozárovce, ktorí počas jedného 
týždňa zažili veľa : navštívili Čičma-
ny, farmu Prístavky, mali  celodenný 
výlet počas ktorého  navštívili hvez-
dáreň v Kysuckom Novom Meste, 
videli  krásny orloj v Starej Bystrici, 
spoznávali  život ľudí v skanzene vo 
Vychylovke, kde  sa aj previezli vláči-
kom, absolvovali turistiku spojenú so 
stopovačkou,počas ktorej  plnili zau-
jímavé úlohy a v cieli uvideli prekrás-
ny výhľad na Lietavský hrad, osviežili 
sa sviežim prameňom rajeckej vody, 
videli adrenalínovú hojdačku, zažili 
spoločnú opekačku, uvideli večerné 
Rajecké Teplice so svietiacimi fontá-
nami, odvážni prešli skúškou odvahy, 
počas ktorej hľadali troch zhavrane-
lých bratov a princeznú, absolvova-
li športový deň, kde mali rôzne sú-
ťaže jednotlivci, alebo skupiny, hral 
sa futbal, vybíjaná a veľa iných hier, 
bola diskotéka, cestou domov nav-
štívili ZOO v Bojniciach ako aj roz-
právkový svet.

Nezabudnuteľná Škola v Rajeckých Tepliciach
 Na pár dní sme  zabudli na škol-

ské povinnosti a strávili nezabudnu-
teľné chvíle v prekrásnom prostre-
dí  Rajeckých Teplíc. Počasie nám 
prialo, dýchali sme zdravý vzduch, 
smiali  sa, hrali aj  učili. Oddýchnutí, 
plní nových zážitkov a  kamarátstiev 
sme sa vrátili k svojim blízkym. Roz-

Aj v tomto školskom roku sme 
pokračovali v zbere plastových uzá-
verov, aby sme pomohli jednej ma-
lej slečne a jej rodičom v uskutoč-
není ich túžby pomôcť dcérke po-
staviť sa na vlastné nohy.

A že naše deti, ich rodičia, ale 
i poniektorí obyvatelia Kozáro-
viec majú dobré srdiečka vieme 
už dávno, dokázali nám to aj ten-

právaniu o tom, čo sme zažili, nebo-
lo konca – kraja. Aby sme mohli toto 
všetko  vidieť a zažiť patrí poďako-
vanie našim učiteľom, ktorí pre nás 
túto školu v prírode vybavili a pri-
pravili pestrý program, počas ktoré-
ho sme sa nestihli ani na chvíľočku 
nudiť. Ďalej  všetkým rodičom, kto-

rí nám umožnili pobyt a všetko, čo s 
ním bolo spojené. Tiež rodičom, kto-
rí nám prispeli rôznymi darmi, ktoré 
nás veľmi potešili (Biščoví, Benčaťo-
ví, p. Pastoreková). Zvlášť sa chce-
me poďakovať aj  nášmu p. staros-
tovi, ktorý nás prekvapil svojou náv-
števou porozdával deťom krásne šil-
tovky, pre učiteľov priniesol tričká  a 
ešte pre každého veľkú čokoládu a 
pero. Ďakujeme.

Žiaci 4. – 8. ročníka  26. júna nav-
štívili  Staré divadlo Karola Spišáka 
v Nitre, kde uvideli   hudobnú roz-
právku Čarodejník z krajiny OZ.  V tej-
to divadelnej inscenácii pre deti bolo 
plno  vizuálnych čarov, farieb a chyt-
ľavej hudby. Divákom sa  predstavili 
rôzne typy bábok a techník. 

Po skončení predstavenia sme sa 
vybrali spolu so sprievodcom v dobo-
vom oblečení cez pešiu zónu sme-
rom k Nitrianskemu hradu. Cestou 
sme sa zastavili pri rôznych pamäti-
hodnostiach mesta, ktoré nám pred-
stavil atraktívnym a vtipným spôso-
bom. Po tejto exkurzii už budeme 

Spoznávanie krajského mesta

to rok.  Odovzdali sme celkom 74 
825 plastových uzáverov. K najak-
tívnejším opäť patrili žiaci 1. – 4. 
ročníka ZŠ. 

V zbere plastových uzáverov bu-
deme pokračovať aj budúci škol-
ský rok. Budeme radi, ak sa okruh 
„spolupracovníkov (darcov)“ rozšíri, 
a tak pomôžeme Sabínke a jej ro-
dičom zrealizovať ich sen.

vedieť, kde na pešej zóne nájdeme 
zmienku o troch prútoch kráľa Svä-
topluka, kto to bol Corgoň a aká le-
genda sa k nemu viaže, kde sa na-
chádza Morový stĺp a kto dal posta-
viť krásnu Baziliku svätého Emerá-
ma. Zastavili sme sa aj v Diecéznom 
múzeu Nitrianskeho biskupstva.

Žiakom sa exkurzia páčila a dala 
im veľa nových poznatkov a náhľa-
dov na naše krásne krajské mesto. 
Aj touto cestou by som sa chcela 
poďakovať  pani Magdaléne Ková-
čovej, ktorá nám túto exkurziu   po-
mohla zorganizovať 

Mgr. L. Tulová
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Každoročne sa asi všetci žiaci tešia na ten čas, keď sa uzavrú známky 
a za svoje celoročné úsilie budú odmenení koncoročným výletom. Koneč-
ne nastal ten čas a my, žiaci Špeciálnej triedy II, so svojimi pani učiteľkami, 
sme sa vybrali na výlet do nášho hlavného mesta, do Bratislavy. Zavčasu 
ráno sme nastúpili na vlak a vydali sa za neznámym dobrodružstvom. Po dl-
hej ceste sme konečne dorazili do cieľa. Prvý veľký zážitok sme mali z ces-
tovania električkou, ktorou sme cestovali prvý raz v živote. Počas cesty ňou 
do prístavu, sme videli množstvo krásnych, historických budov a boli sme 
očarení, koľko veľa ľudí v takom meste býva. Po ceste električkou sme do-
razili do prístavu, kde sme nedočkavo hľadali loď, ktorá nás mala odviezť 
na ďalšie pekné miesto. Loďou sme sa odviezli na blízky hrad Devín. Počas 

plavby po Dunaji sme obdivovali krásy nášho hlavného 
mesta. Videli sme majestátny Bratislavský hrad, parla-
ment, Dóm Sv. Martina a mnoho ďalších zaujímavostí. 
Na Devíne sme sa poprechádzali popozerali okolie rie-
ky Dunaj. Spestrením nám bolo pozorovanie bociana, 
ako sa práve kŕmi chytenou rybou. Po neuveriteľnom 
zážitku z plavby loďou sme sa ešte prešli po námes-
tiach v Bratislave. Zblízka sme si mohli obzrieť historic-
kú budovu Slovenského národného divadla, Michalskú 
bránu. Najviac nás však zaujali, rozprašovače vodnej 
hmly, pod ktorými sme sa mohli ovlažiť v tento horúci 
deň. Taktiež sme sa zastavili pri najznámejšom palá-
ci v Bratislave  - Grasalkovičovom, v ktorom býva náš 
pán prezident.  Chceli sme sa s ním aj odfotiť, ale nebol 
akurát doma, čo nás tak trochu aj sklamalo. Po týchto 
krásnych zážitkoch sme sa trošku občerstvili a vydali sa 
na spiatočnú cestu domov. Unavení, ale šťastní a plný 
nových dojmov sme šťastne prišli domov.

                      L.T.

Plavba loďou na Devín

Žiaci špeciálnej triedy na prvom 
stupni a žiaci špeciálnej triedy na dru-
hom stupni sa 24. mája  zúčastnili vý-
letu na Bobiho ranč v Novom Teko-
ve. Plánovaný ranný presun prostred-
níctvom autobusových spojov zlyhal 
priamo v Kozárovciach, kedy nás vo-
dič oklamal, že nejde do Tlmáč. Ná-
sledne sa nám skomplikoval prestup 
na ďalší spoj. Napriek týmto úvodným 
komplikáciám sa nám, hoci s veľkým 
časovým oneskorením, ale predsa, 
podarilo dopraviť sa na spomína-
ný ranč. Hneď po príchode žiakov 
uchvátilo prostredie ranča, v nepo-
slednom rade však samotné kone. 
Chvíľu im trvalo, než prekonali svoj 
strach a rozhodli sa na koňoch od-
viezť. Postupne sa na koňoch pre-
viezli všetky deti, o kone sa živo za-
ujímali, hladkali ich, žiadali nás o fot-
ky. Personál na ranči bol veľmi ústre-
tový a voči deťom trpezlivý. Po ukon-

Výlet na Ranč u Bobiho
čení jázd sme sa s deťmi presunu-
li do reštaurácie, kde sme si spoloč-
ne dopriali ovocné osvieženie v po-
dobe džúsov. Po takejto chvíľke sme 
sa presunuli na ihrisko, v rámci kto-
rého je vybudované aj ohnisko, kto-
ré ponúka svojim návštevníkom mož-
nosť opekania. Deti pod dozorom 
vyučujúcich pripravili  špekáčiky na 
opekanie a každé dieťa malo mož-
nosť opiecť si svoj špekáčik. Medzi-
tým žiaci naplno využívali možnosti, 
ktoré im poskytovalo ihrisko na rôz-
ne hry a športové aktivity. Na malú 
chvíľu nám opekačku prekazila krát-
ka letná búrka, ktorá nám však na 
dobrej nálade neubrala. Takto posil-
není, s krásnymi zážitkami sme sa 
opäť tentoraz bezpečne a bez kom-
plikácii presunuli autobusom naspäť 
do Kozároviec. Žiaci hodnotili výlet 
veľmi pozitívne a radi by sa na ko-
ňoch previezli aj nabudúce. 

Počas školského roka triedni učite-
lia riešia veľa rôznych vecí. Jednou z 
nich je aj organizovanie koncoročné-
ho výletu, ktorý je pre žiakov akousi 
odmenou za celoročnú prácu v ško-
le. Možnosť zúčastniť sa záverečné-
ho výletu dostali žiaci z každej triedy. 
Túto využili i deti z piateho, šiesteho 
a siedmeho ročníka, ktorí sa v dňoch 
15. - 17. júna  stali „účastníkmi zájaz-
du“ do Nízkych Tatier.

Tento výlet bol zároveň exkurziou, 
pretože sme navštívili Múzeum SNP 
v Banskej Bystrici, novo zrekonštru-
ovaný Ľupčiansky hrad na Horehro-
ní, nachádzajúci sa nad obcou Slo-
venská Ľupča, kultúrnu pamiatka Pa-
mätník  SNP v Nemeckej  označova-
nú aj ako Pamätník umučeným. V ja-
nuári 1945 sa miestna vápenka sta-
la miestom tragických udalostí, kto-
ré sú trvalo zapísané v našej národ-

V našej škole sa 26. apríla usku-
točnil  peer – program určený pre 
mladých aktivistov, ktorí majú mož-
nosť ďalej vzdelávať svojich rovesní-
kov. Program bol zameraný na prin-
cípy zdravého životného štýlu. Žia-
ci 5. – 7. ročníka boli prerozdelení 
do viacerých skupín, aby tak v rám-
ci skupín mohli spolupracovať me-
dzi sebou ako tím. Na rôzne otázky 
mal každý tím vymyslieť čo najviac 
možností riešenia. Na konci školenia 

PEER  PROGRAM
mala každá skupina vytvoriť zaujíma-
vý plagát o zdravom životnom štýle. 
Žiaci získali množstvo zaujímavých 
a hodnotných informácii o dodržiava-
ní zdravého životného štýlu a v nepo-
slednom rade aj to, ako predchádzať 
problémom s návykovými látkami. Po 
úspešnom absolvovaní programu do-
stal každý zúčastnený žiak osvedče-
nie, ktoré ho ďalej oprávňuje vzdelá-
vať svojich rovesníkov. 

Lucia Volfová

Za krásami Nízkych Tatier
nej histórii. 

Druhý deň sme sa vybrali lanov-
kou na Chopok. Napriek nepriaznivé-
mu počasiu - dažďu a silnému vetru 
- sme si i tento deň strávili aktívne a 
ani chvíľku sme sa nenudili.  Chata, 
kde sme boli ubytovaní, bola umiest-
nená v krásnom areáli a deti tu  mali 
možnosť športovo sa vyžiť. Ochotní a 
milí personál takisto prispel k celkovej 
atmosfére a dobrému pocitu. 

Výlet sme ukončili prehliadkou Bys-
trianskej jaskyne, ktorá je najväčšou 
jaskyňou južnej strany Nízkych Tatier 
a kúpaním v aquaparku Kováčová.  
Deti si z výletu odniesli bohaté zážit-
ky i nové vedomosti, a veríme, že aj 
krásne spomienky. Špeciálne ďaku-
jem patrí Mgr. I. Šolikovej, PhD., kto-
rá bola hlavnou organizátorkou a ve-
dúcou tejto vydarenej akcie. 

 Mgr. L. Tulová
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V Nových Zámkoch sa 11. apríla uskutočnili Majstovstvá Nitrianskeho kra-
ja v gymnastickom štvorboji dievčat. Našu školu úspešne reprezentovali 
najmladšie gymnastky v kategórii A ako víťazky okresného kola. Tešíme 
sa, že sa v konkurencii iných škôl nestratili a svojimi výkonmi si vybojova-
li 3. miesto. Družstvo tvorili žiačky: Daniela Orolínová 3. roč., Tereza Es-
ter Gregorová 3. roč., Dorota Sarah Gregorová 2. roč., Simona Horvátho-
vá 3. roč., Vanesa Benčatová 2. roč.

Naši žiaci a žiačky sa 23. mája  zú-
častnili majstrostiev okresu v atletike, 
ktoré sa konali na atletickom štadió-
ne v Šahách.  V celkovom hodnotení 
spomedzi 27 škôl chlapci obsadili 17. 
miesto a dievčatá 6. miesto 

Naše najlepšie výsledky dosiahli: 
2. miesto – Dominika  Chorvátová  
(7.trieda) - beh na 60 m, 2. miesto 
- Nikol Pivarčiová  (6. tr.) - beh na 
800 m, 2. miesto - Marek Legíň (8. 
tr) - skok do diaľky, 4. miesto - Ale-
xandra Kupčiová (8. tr.) - beh na 300 

Zo školských aktivít štvrtej triedy
• 28.3. Deň v rozprávke – počas 

tohto dňa sme sa na chvíľku pre-
niesli do sveta rozprávok. Žiaci 
si priniesli množstvo zaujíma-
vých, obľúbených kníh. Čítali si z 
nich, boli pripravené rôzne kvízy 
aj pracovné listy, pomocou kto-
rých som zisťovala, aké rozpráv-
ky žiaci pozerajú, čítajú. 

 • 5. 4. V tento deň sme navštívili 
Kino Junior v Leviciach, kde nám 
premietali rozprávku Vaiana.

• V dňoch 19. – 21. 4. sa žiaci zú-
častnili plaveckého výcviku v 
Mestskej plavárni v Leviciach, 
kde si tzv. „ neplavci“ osvojili zá-
klady plaveckých štýlov, prestali 
sa báť vody  a „plavci“ sa zdoko-
nalili v technikách plávania.

• 25. 5. prebiehal počas dvoch vyu-
čovacích hodín v DK v Kozárov-
ciach výchovný koncert  zamera-
ný na problematiku Zneužívania 
moci médiami.

 • 30. 5. sme sa vlakom presunuli 
do Žiaru nad Hronom, kde sme 
navštívili Planetárium, pozera-

li na hviezdy, Slnko, zúčastni-
li sa prednášky a v poobedňaj-
ších hodinách sa presunuli na 
dopravné ihrisko, kde sme si v 
praxi mohli vyskúšať dopravnú 
situáciu na cestách.

• 31. 5. Tento deň sme využili na tu-
ristiku a vlakom sme sa prepravili 
do Zvolena, odkiaľ sme vystúpili 
na Pustý hrad. 

• 6. 6. Deň detí na ihrisku Brôdok, 
kde sa predviedla šermiarska 
akadémia so svojím divadelným 
predstavením pre deti a deťom 
boli predvedené ukážky finanč-
nej správy SR. 

• 19. – 24. 6. Prekrásny týždeň v 
Škole v prírode v Rajeckých Tep-
liciach, z ktorého sme si odniesli 
kopec zážitkov a na ktorý bude-
me ešte dlho spomínať. 

• 28. 6. Školský rok sme ukončili v 
susednej obci Psiare, na ihris-
ku, kde sme sa ráno vybrali na 
bicykloch a strávili tam športové 
dopoludnie. 

Mgr. Janka Strelková 

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja  
v gymnastickom štvorboji

MO v atletike žiakov a žiačok
m, 4. miesto - N. Pivarčiová  (6.tr.), 
L .Lackovičová  (9.tr), A. Kupčiová 
(8.tr.), D. Chorvátová (7.tr.) - štafe-
ta 4 x 60 m.

Reprezentovali nás : G. Demian 
6.tr., N. Mareček 8.tr, D. Janovický 
6.tr., S. Kabát 9.tr., S. Šabo 9.tr., J. 
Benčať 9.tr., O. Lackovič 5.tr., M. Le-
gíň 8.tr, D.Chorvátová 7.tr., Z. Beli-
sová 7.tr., Nikol Pivarčiová 6.tr.,  L. 
Lackovičová 9.tr., A. Kupčiová  8.tr., 
E. Skačanová  7.tr., S. Kabátová 9.tr., 
A. Chmelová 8.tr.

Žiaci 5. ročníka v rámci vyučovania v termíne od 18. mája do 2. júna 
úspešne absolvovali vzdelávací program JA základy podnikania.  Program 
bol realizovaný formou zážitkového učenia sa počas piatich stretnutí s 
vyškolenými študentmi strednej školy. Žiaci prešli piatimi témami podľa 
NŠFG : Peniaze, organizácia, manažment, výroba, marketing.  Práca na 
kurze ich  zaujala, aktívne sa zapájali do aktivít kurzu a získali hodnotné 
vedomosti z oblasti podnikania. Po úspešnom absolvovaní im boli odo-
vzdané aj certifikáty.                                                   Mgr. B. Ďurovská

Koncoročný výlet do Topoľčianok  27. 
júna využilo  68 žiakov 1. - 4. ročníka.   V 
Topoľčiankach si  mohli prehliadnuť  krás-
ny kaštieľ, ktorý slúžil ako letné sídlo pre-
zidenta a vidieť kone v Národnom žrebčí-
ne. Prešli sa  parkom okolo kaštieľa, vi-
deli  veveričky, či krásnych pávov. Na ná-
mestí  sme sa sa osviežili chutnou zmrz-
linou a pokračovali vo výlete. Autobusy 
nás priviezli bližšie k Zubrej zvernici. Po-
tom sme sa pešo presunuli priamo k zub-
rom, kde sme sa o nich dozvedeli  zaují-
mavé informácie  a mohli sme vidieť ako 
ich kŕmia. Tí, čo mali chuť sa prešli ná-
učným chodníkom okolo zvernice, kde 
sa na deviatich zastávkach oboznámili 
so súčasnosťou a históriou chovu  zub-
rov v tejto lokalite.Plní zážitkov a dojmov 
sme sa vrátili domov.

Koncoročný výlet do Topoľčianok  
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Aj tento rok sa naša škôlka 7.aprí-
la zapojila do finančnej zbierky Deň
narcisov a vyzbierala krásnu sumu, 
venovanú na pomoc onkologickým 
pacientom a ich rodinám. 

Našu škôlku 5. apríla navštívilo di-
vadielko Včielka s predstavením Di-
votvorný hrnček,  ktoré nás doslova 
postavilo zo stoličiek. Veselé pre-
vedenie formou piesní a tanca sa 
všetkým škôlkarom páčilo. 

Počasie nám tento rok neprialo a 
stavanie mája sme museli viackrát 
presunúť, ale nakoniec sme sa doč-
kali a aj naše deti si 2.mája za sprie-
vodu pesničiek krásne ozdobili a po-
stavili máj. 

Popoludnie 14.mája sme venova-

li oslavám Dňa matiek v Dome kul-
túry kde sa každá trieda predstavi-
la krátkym programom. Ukázali aké 
sú šikovné a obdarili maminky dar-
čekmi, ktoré vlastnoručne vyrábali a 
prinieslo im to obrovskú radosť pre-
tože naše deti nielen radi dostávajú 
ale aj obdarúvajú. 

V týždni venovanom doprave sme 
si spravili dopravné ihrisko. Deti si pri-
niesli vlastné bicykle, odrážadlá, troj-
kolky, motorky a vyšantili sa na ihris-
ku. Ale naučili a zopakovali sme si aj 
dopravné značky a predpisy cest-
nej premávky, ktoré musíme dodr-
žiavať. 

V stredu 21. júna nás navštívilo 
divadielko Simsala. Toto predstave-
nie bolo plné hudby, tanca a hlavne 
detskej radosti. Deti ho sledovali so 
zatajeným dychom a s radosťou sa 
zapájali, ba dokonca si každé dieťa 

Udialo sa v našej materskej škole

vyskúšalo aj nejaký hudobný nástroj 
a spoločne si na nich zahrali. 

Nastal aj ten deň 24. júl, na kto-
rý sa najviac tešili naši predškoláci, 
ktorí sa rozlúčili s materskou školou. 
Predstavili sa nádherným progra-
mom, pri ktorom nejeden rodič pla-

kal od dojatia, ale sme sa aj veľa na-
smiali.  Rodičia, ale aj pani učiteľky 
boli hrdé na svoje deti.  

Štvrtú sobotu v mesiaci jún sa na-
še deti zúčastnili jarmoku v obci, kde 
sa predstavili svojim programom.

    Bc. Katarína Gápelová

Starosta J. Majer a I. Švolíková po koncerte poďakovali speváckemu zboru Tebe spievam.

Koncert speváckeho zboru TE-
BE SPIEVAM z Kozároviec opäť 
nesklamal. Priaznivci tohto druhu 
umenia sa zišli v nedeľu 18. júna 
v kozárovskom dome kultúry, aby 
si vychutnali zmysluplne vysklada-
ný program a sprievodný text z úst 
moderátorky popoludnia Silvie Ben-

Zneli piesne pre všetkých otcov
čaťovej.  Zbor v spolupráci s prvá-
čikmi miestnej školy pripravil už dru-
hý ročník koncertu venovaný ot-
com, oteckom, starým otcom a de-
duškom.

Koncert otvorili dve slávnost-
né piesne  od skladateľa Frederi-
ca Debons - Jubilate DEO oslavu-

júca nášho spoločného otca a pie-
seň Tu es Petrus venovanú  sv. Pet-
rovi. Talentovaná malá recitátorka 
Miriam Beniaková pridala básnič-
ku pre oteckov.

Prvá časť koncertu bola  zosta-
vená v ľudovom tóne. Potom prišli 
so svojím pásmom Čo všetko deťom 

k šťastiu treba malí prváčikovia.
Zaznela vlastná pieseň zboru 

Svadobná modlitba, ktorá mala pre-
miéru vlani. Vlastné piesne, kde au-
torom hudby je vedúci zboru Pavol 
Pľuta a texty tvorí Marta Vitkovičo-
vá, patria k mimoriadne obľúbeným 
a nesmú chýbať ani na jednom vy-
stúpení. Tentoraz zazneli v sprie-
vode hosťujúceho člena cimbalis-
tu Jaromíra Chleba.

Do slávnostnej kytičky pre otec-
kov prispela prednesom prózy Mo-
nika Belisová a na záver, už akosi 
tradične, zaznela premiérovo nová 
pieseň dvojice P. Pľuta - M. Vitko-
vičová Dedičstvo otcov, so sólista-
mi Zuzanou Horváthovou a Jánom 
Kotorom. Dlhotrvajúci potlesk po-
tvrdil, že sa páčila. 

Na záver vystúpenia pred divákov 
predstúpil starosta obce Ing. Jozef 
Majer a poslankyňa Mgr. Ivana Švo-
líková, PhD. Pripojili sa k želaniam 
účinkujúcich určeným  všetkým ot-
com, starým otcom a zároveň po-
ďakovali zboru TEBE SPIEVAM za 
vystúpenie a za zodpovedne pre-
vzaté patrónstvo nad sviatkom ot-
cov v Kozárovciach. 

M. Nemčeková,
foto M. Vitkovič



 


 


Súťažiacich i divákov čakal 
upravený areál, dobre ozvučený, 
so svetelnou časomierou. Nechý-
bal chutný guláš a nápoje na uha-

Iba deň po Kozárovskom jarmoku, v nedeľu 25. júna  sa pozornosť 
občanov a hostí z okolia sústredila na hasičský areál Brôdok, kde 
miestny Dobrovoľný hasičský zbor pripravil hasičskú súťaž Strie-
borná prúdnica Pohronia. Bol to v poradí už 24. ročník  a stretlo sa 
na ňom pätnásť súťažných družstiev, aby preverili svoje schopnos-
ti v požiarnom útoku.

STRIEBORNÁ PRÚDNICA POHRONIA

senie smädu. V dobrej organizácii 
bolo cítiť zohranosť tímu a čereš-
ničkou na torte bol opäť výborný 
moderátor podujatia Martin Majer. 

Súťažilo sa v štyroch kategó- 
riách: ženy - šport, muži - klasika, 
muži - šport a muži nad 35 rokov. 
V kategórii ženy - šport sa najlep-
šie darilo ženám z Budče, ktoré 
obhájili svoje prvenstvo z minu-
lého roka  časom 17,84 s. Druhé 
skočili mladučké športovkyne zo 
Spišského Bystrého, ktoré podľa 
slov trénera iba tento rok začínajú 
súťažiť. Požiarny útok zvládli za 
20,86 s a odsunuli na tretiu prieč-
ku domáce družstvo žien. Kozá-
rovčanky dosiahli čas 22,02 s.

V kategórii muži - klasika naj-

lepší čas dosiahli, na 
radosť domáceho publi-
ka Kozárovčania časom 
19,33 s. Druhú priečku ob-
sadili muži zo Zbrojníkov 
časom 21,32 s. Na treťom 
mieste skončili súťažiaci 
z Mýtnych Ludán, ktorí do-
siahli čas 23,51 s.

V kategórii muži - šport 
sa najlepšie darilo favori-
tom z Hontianskej Vrbice, 
ktorí dosiahli čas 16,51 
s. Muži z Budče s časom 
17,41 s obsadili druhú 
priečku a tretie skončilo 

družstvo z Veľkých Kozmáloviec 
s časom 25,27 s.

V kategórii muži nad 35 rokov 
na prvých dvoch miestach rozho-
dovali stotinky. Napokon zvíťazili 
muži zo Šalkovej časom 18,35 s. 
Muži z Bartošovej Lehôtky s ča-
som 18,38 s sa museli uspokojiť 
s druhou priečkou. Na treťom 
mieste sa umiestnilo domáce 
družstvo. Kozárovčania dosiahli 
čas 22,65 s.

  Monika Nemčeková, 
foto autorka

Družstvo žien - šport

Družstvo muži - klasika

Družstvo muži nad 35 rokov



  


 


Sú to už 2 a pol storočia, čo nie-
koľko slovenských drevorubačov 
so svojimi rodinami išli za prácou, 
ktorú im v tom čase ponúkol vlád-
ca Rumunska. V kraji medzi ho-
rami sa usadili a celé tie roky si 
udržiavajú svoj jazyk a zvyky do 
dnešných čias. A aj keď žijú skrom-
ne, zachovali si tú príslovečnú slo-
venskú pohostinnosť a srdečnosť, 
ktoré sa, žiaľ, na Slovensku poma-
ly vytrácajú.

Podľa rumunského zákona č. 142/
2014  25. mája sa v Rumunsku osla-
vuje Deň slovenského jazyka.

Kolektív FSk PRASLICA z Ko-
zároviec sa po roku vydal na ďale-
kú cestu za priateľmi do Rumunska 
na DNI SLOVÁKOV vo Varzali. Po 
skúsenostiach z vlaňajška sme sa 
na nich naozaj tešili. Pribalili sme si 
ku krojom, piesňam a tancom sta-
rodávne zvyky, ktorými sme chceli 
našich priateľov potešiť.

A tak po noci v turistickej chate 
vysoko v horách sme v nedeľu, ako 
sa patrí, šibli do doliny do kostolíka. 

Praslica opäť medzi Slovákmi v rumunskom Varzali

Slovenčina, kto ti dal toľko nežných krás, 
že ako potôčik zažblnkoceš v nás?
Slovenčina najdrahšia, ty si poklad náš.
To preto, že mamkino srdce v sebe máš.

Kúpali nás matky v slovenskom jazyku,
utierali klinovníkom, na ktorom vyšili slovenské vzorky,
do slovenských piesní obliekli náš spánok,
aby sme ani v sne nezabudli na náš pôvod,
v slovenskom chráme nás pokrstili, 
aby sme nikdy nemohli do iného jazyka odísť,
slovenskou modlitbou naprávali naše kroky do života,
veď velebiť Pána a nájsť tú správnu cestu
sa človeku podarí len v materinskom jazyku.

                                 Ivan Miroslav Ambruš
                                 Dolnozemský básnik, Ecav Nadlak

Pán farár s krásnou slovenčinou sa 
nám aj ostatným v kostole prihová-
ral a jeho omša bola krásna, vidno, 
že to robí naozaj s láskou.

Po dobrom obede v priestoroch 
základnej školy sme sa vyparádili do 
krojov a išli do kultúrneho domu, kde 
to vrelo ako v úli. Zo všetkých okoli-
tých slovenských dedín prišli zástup-
covia, ktorí sa pýšili svojimi vystúpe-
niami v krojoch, deti aj tí starší. 

A potom prišiel rad na nás - hostí 
zo Slovenska. V obrázkoch sme sa 
preniesli do čias, keď dievky vyná-
šali Morenu, aby mohli so zelenou 
vŕbou priniesť do dediny jar. Mláden-
ci postavili svojim frajerkám máje a 
nechýbala pod nimi veselica.

Uspávanka nás preniesla na krš-
tenie, kde sa to po slovách ‚‘ odnies-
li sme pohana a priniesli sme vám 
kresťana ‚‘ trošku pošmyklo úmerne 
vypitému alkoholu a kmotry zaspie-
vali veselé pesničky (pre neprajníkov 
- vo fľaškách sme mali vodu! ).

Troška vážnosti vrátili na javisko 
Vianoce a vinše pastierov. 

Pomyselný rok sme ukončili fa-

šiangami a pochovávaním basy. Bo-
lo riadne veselo. Na javisku i v hľa-
disku. Ľudia sa zabávali, smiali. Aj 
pán farár.

Na záver si s nami zaspievali spo-
ločne pieseň Daj Boh šťastia tejto ze-
mi, ktorej text si našli na svojich sto-
ličkách. Malý darček od nás. 

Posilnení večerou, dobrým vín-
kom a slivovicou sme sa so svoji-
mi hostiteľmi dlho lúčili spoločný-
mi piesňami a tancami. Miloš a je-
ho harmonika dostali riadne zabrať. 
Výmena tričiek, objatia, stisky rúk... 
Dovidenia priatelia!!!

Cesta domov s pesničkami ubie-
hala rýchlejšie. Ešte pár pohľadov 
na krásnu prírodu, rozlúčka s kravič-
kami vracajúcimi sa z paše, zakývať 
potulným cigánom na kočoch a tra-
dá smer hranice... Ďakujeme vám 
za pozvanie a vaše otvorené srd-
cia - Slováci v Rumunsku!

    A. Valkovičová

Za extrémne teplého počasia sa 
súbory Konopa a Matičiar zúčastnili 
na XXIV. ročníku Požitavských folklór-
nych  slávností v Mani, ktoré sa kona-
li 24. - 25. júna. Nedeľňajší program 
začínal krojovaným sprievodom ob-
cou. Trasu necelého kilometra z KD 
do parku počas veľkého tepla nebolo 
veru jednoduché zvládnuť. Môžeme 
pochváliť organizátorov podujatia za 
stánky, ktoré boli zriadené pri ceste 
za účelom občerstvenia. Pri každom 
sme sa zastavili, niečo zaspievali, za-
tancovali. Za odmenu bola možnosť 
sa ponúknuť z bohato prestretých sto-
lov. V horúčave bola cesta namáha-
vá nielen smädom, ale aj naše staršie 
čižmy urobili na nohách krvavé sta-
rosti. V parku na prírodnom amfiteátri
vystúpili detské súbory Dolinka z Ma-
ňe, Liska - Trávnica, Radosť - Tren-
čín. Po ich ukončení vyšli na pódium 
Zvolenskí fujaristi a v tom, akoby sa 

čerti začali ženiť. Začal fúkať neprí-
jemný vietor a začalo pršať. Program 
bol prerušený a všetci sme sa najkrat-
šou cestou, čo najrýchlejšie, aby sme 
veľmi nezmokli, hlavne čepce našich 
žien, ponáhľali do kultúrneho domu, 
kde program pokračoval. Predstavi-
li sa postupne Zvolenskí  fujaristi, ĽH 
Horné Orešany. FSK Vrbina Komja-
tice, FSK Dolina Maňa, FSK Rocháň  
Sľažany, FSK Konopa, Matičiar  Ko-
zárovce, na záver FS  Devín    Brati-
slava a FS  Očovan Očová.

Každý súbor predviedol na javisku 
to, čo bolo v jeho silách. My sme sa  
v silnej konkurencii  nestratili a pod-
ľa potlesku divákov sme ich zaujali. 
Po ukončení programu nás vyhľada-
li dvaja mladí diváci a zaujímali sa o 
naše vystúpenie u nich, nakoľko pri 
našom speve im zimomriavky nabie-
hali na tele.

J. Š.                                

Naše súbory na Požitavských folklórnych slávnostiach v Mani 



 


 


Konopa nechýbala na Myjave

     Na úvod príspevku o  našej náv-
števe v maďarskom Sarvaši  7.-9. jú-
la je potrebné načrieť trochu hlbšie 
do histórie a  vysvetliť prečo v tomto 
meste a jeho okolí žije mnoho Slová-
kov. Mesto leží vo veľkej Dunajskej 
kotline v Bekešskej župe. Po zniče-
ní tureckými vojnami bolo osídlené 
väčšinou Slovákmi. V r.1780 v ňom 
Samuel Tešedík založil prvú poľno-
hospodársku školu v Európe, hospo-
dársky inštitút, ktorého cieľom bolo 
hospodárske a kultúrne povznese-
nie roľníckeho ľudu. V starej budo-
ve školy sa dnes nachádza Teše-
díkovo múzeum a stála expozícia 
mesta. V r.1898 v Sarvaši maturo-
val M. R .Štefánik, na budove školy 
je umiestnená socha a pamätná ta-
buľa .V 1995 vznikla Slovenská sa-
mospráva mesta, ktorá považuje za 
svoju najväčšiu úlohu zachovanie 
kultúry a rozvoj tradícií Slovákov ži-
júcich v meste Sarvaš a jeho oko-
lí už skoro 300 rokov. Mesto zabez-

pečilo pre Slovenskú  samosprávu 
nehnuteľnosť, v ktorej v súčasnosti 
pôsobí Slovenské regionálne osve-
tové centrum. Pravidelne publiku-
je noviny a vydáva knihy v slovenči-
ne. V meste funguje mnoho sloven-
ských inštitúcií - Slovenská  základ-
ná  škola (oslavuje 60. výročie svo-
jej existencie), materská škola a in-
ternát. V meste je zriadený aj Ľudo-
vý  dom, slovenské divadlo. V zbore 
evanjelickej cirkvi sa pravidelne ko-
najú bohoslužby po slovensky. 

  Cesta z Kozároviec do mesta 
Sarvaš bola dosť strastiplná .Vodič 
autobusu  si vybral v navigácii čo 
najkratšiu cestu a išli sme miestami 
po ceste horšej ako na Staré vinice.
Ešte šťastie, že sme odchod posu-
nuli o hodinu skôr. Ubytovali nás na 
internáte slovenskej  školy a na ve-
čeru nás zaviedli do časti Striebor-
né vinice, kde sa konalo celé podu-
jatie , ktoré by sa dalo nazvať po na-
šom DOŽINKY, SVIATOK CHLEBA. 
  Strieborné vinice je  osada vzdia-

lená od mesta Sarvaš niekoľko km, 
je časťou mesta. Na piesočnej pôde 
sa tu darilo kvalitnému hroznu. V 19. 
stor. filoxéra  zničila celú úrodu a po-
tom sa tu už nikdy hrozno nepesto-
valo. Celá oblasť sa zaoberá poľ-
nohospodárstvom a chovom domá-
cich  zvierat.

Tu sa konalo celé podujatie. Veľký 
dvor za ním postave-
né dva obrovské sta-
ny vedľa seba. V so-
botu ráno, keď sme z 
autobusu začali vykla-
dať všetky naše rek-
vizity až som sa ču-
doval, ako sa to všet-
ko aj s nami pomesti-
lo do malého autobu-
su. Kosy zo zberačmi 
kláskov, hrable. vid-
ly, cepy, kotlík na va-
renie, krošňa, krčahy, 
fľaše, misky, poháre 
a hromada drobností 

potrebná k nášmu účinkovaniu. Do-
kola po obvode stanu boli menovky, 
kde bolo potrebné prestrieť a naa-
ranžovať stôl v štýle spred 50 ro-
kov, ako to bývalo počas žatvy. Na-
šou úlohou bolo navariť jedlo, ktoré 
sa varilo u nás počas žatvy, prestrieť 
stôl, odniesť jedlo pred degustačnú 
komisiu, pokosiť označenú časť obi-
lia, obilie poviazať do snopov, pohra-
bať a uložiť do hŕbok, presne tak ako 
to robievali naši rodičia . Tak isto bo-
lo potrebné doniesť do poľa jedlo a 
vodu v krčahu. Všetko bolo hodno-
tené komisiou. Každý kto sa podieľal 
na žatve sa poriadne zapotil, naozaj 
bolo teplo ako cez žatvu.

 V kotlíku naše kuchárky varili tra-
dičnú fazuľovú polievku s údeným 
mäsom a domácimi rezancami, re-
zance s makom, uhorkový šalát so 
smotanou, pagáče, kysnuté koláče, 
pálenka, víno a nesmel chýbať do-
máci chlieb a soľ. Nezabudli sme ani 
na Slovenskú zástavu, ktorá bola 
umiestnená nad našim stolom.

Konopa a Matičiar na dožinkoch – sviatku chleba v Sarvaši 
Neďaleko na lúke bolo sústre-

dené množstvo historickej žatev-
nej techniky - mláťačky, traktory. 
  Alegorický sprievod po Striebornom 
pahorku začínal slávnosti. Zastave-
nie bolo na opačnej strane pri neveľ-
kom, ale o to krajšom, upravenom 
parčíku so stromami, lavičkami, ko-
lotočom, kde deti mohli sedieť v prú-

tených košoch, lezecká stena a rôzne 
hry pre deti .Každé družstvo dosta-
lo bieleho holuba a pri predstavova-
ní ho vypustilo ako znak priateľstva. 
Každý rok počas Sviatku chleba osa-
dia na obvode parku drevený, pekne 
vyrezávaný stĺp. Naše účinkovanie v 
poli, žatevné práce, kosenie, hraba-
nie, viazanie snopov a ukladanie do 
hŕbok malo pokračovanie na pódiu, 
pod stanmi. Naše súbory Konopa a 
Matičiar predviedli žatevné práce a 
hlavne mlátenie obilia cepmi na ja-
visku. Náš spev až do večera bolo 
počuť po celom okolí.

Nedeľa náš posledný deň bola nao-
zaj sviatočná. Spalo sa v centre mes-
ta a keď sme vyšli von, bolo čo obdi-
vovať. Mesto Sarvaš je známe svo-
jou bohatou zeleňou a veľmi peknou 

kvetinovou výzdobou, ktorá skráš-
ľuje každý kút mesta a jeho okolie. 
  Cez cestu na druhej strane bol ka-
tolícky kostol, kde sme sa zúčastni-
li na sv. omši. Tam sme sa stretli s 
našou dobre známou ev. farárkou Al-
žbetou Nobikovou, ktorá sa nás uja-
la a krásnou slovenčinou nám po-
rozprávala veľa zaujímavostí z his-

tórie aj súčasnosti mesta. Najväč-
ším zážitkom bolo položenie venca 
k pamätníku M. R. Štefánika. Spo-
ločne sa modlilo, spievalo a vzdali 
sme hold nášmu vzácnemu rodáko-
vi. Druhou zastávkou bolo položenie 
venca pri evanjelickom  kostole Sa-
muelovi Tešedíkovi.

Na záver sa chcem poďakovať pa-
ni farárke, že nám venovala pozor-
nosť a za jej veľmi povzbudivé slo-
vá, keď  za hranicami našej vlasti 
hovorila o našich rodákoch zo Slo-
venska. Samozrejme, mi nedá, aby 
som nepoďakoval aj celému kolek-
tívu za krásne prezentovanie našich 
tradícií . Určite aj naši hostitelia sa 
tešili, nakoľko nám boli udelené dve 
ceny a diplomy.

   J. Švolik

Na Myjave sa v dňoch 16. - 18. júna 2017 konal folklórny festival.  Ko-
zárovčanov reprezentovali členovia FSk Konopa a so svojou kuchy-
ňou  starých materí nechýbali ani na 58.ročníku medzinárodného fes-
tivalu, kde  varili už po 11-krát. Ako tradične, aj tentoraz ponúkali svoje  
špeciality: fazuľovú polievku s údeným mäsom a rezancami, šúľance,   
lokše, palacinky, zákusky, štrúdle, pagáče a číkovicu. Kuchársky tím  ne-
sklamal ani tento rok a po skončení festivalu im osobne poďakovala  riadi-
teľka festivalu a odovzdala pamätný list.                                         M.O.



  


 


Posledné mesiace som pri každom stretnutí s Ladislavom Mrázom, 
hneď po pozdrave, naliehala, aby sme už dali verejnosti na známosť 
aké divadlo sa v Kozárovciach chystá. Ešte nie, ešte nie...ale napokon 
už dozrel čas a prinášame prvé informácie pre všetkých milovníkov 
ochotníckeho divadla.

lanie dosiahnuť všeobecnú spokoj-
nosť, ale opakujem, je to všetko veľ-
mi náročné.

• Prezradíte herecké obsade-
nie?

Herecké obsadenie je rôznorodé. 
Pri operetke treba dobre spievať, hrať 
a pohybovať sa, čo je pre nás ama-
térov dosť náročné. Oslovil som ľu-
dí, o ktorých som si myslel, že majú 
predpoklady byť úspešní. Bohužiaľ, 
až 16-ti mi odmietli. Niektorí nevedeli 
prekonať to svoje vlastné ego, niekto-
rí hľadali výhovorky od výmyslu sve-
ta a niektorí povedali na rovinu, že si 
na to netrúfajú. A tak boli stovky te-
lefonátov, stovky prejazdených kilo-
metrov za účinkujúcimi až sa napo-
kon podarilo dať celý kolektív dohro-
mady a začať ťažkú, ale veľmi pek-
nú divadelnú robotu. V úlohách uvidí-
me účinkujúcich z Levíc, Tlmáč-Lip-
níka, Starého Tekova, Zlatých Mora-
viec a nás domácich.

• S čím ste sa museli najviac po-
pasovať pri príprave?

Príprava predstavenia začala pred 
2 rokmi. Najviac problematické bolo 
vybavenie súhlasu dedičov na au-
torské práva. Potom prinesené party 
z Národnej knižnice z Martina  upra-
voval Ing. František Bedej, ktorému 
patrí veľká vďaka a uznanie za uro-

Čoskoro budeme opäť tlieskať našim divadelníkom

• Už aj vrabce na stromoch čvi-
rikajú, že chystáte novú divadel-
nú hru, je teda načase prezradiť 
viac podrobností aj našim čitate-
ľom. O akú hru ide? A prečo prá-
ve táto hra?

Vrabce čvirikajú správne a pres-
ne, je pravdou že divadelný súbor 
HRON pripravuje uvedenie pôvod-
nej slovenskej operetky VY KRÁS-
NE TATRY MALEBNÉ. Nesmierne 
ťažká a náročná tvorivá práca sa po-
maly začína napĺňať a my finišujeme
s celkovou prípravou operetky, aby 
sme sa už čoskoro mohli predsta-
viť našim vďačným divákom. Staršej 
generácii je tento titul známy. Bol to 
pán profesor Mikuláš Košťál, ktorý 
bol osobným priateľom autora hud-
by pána Františka Kováčika-Podma-
gurského a jeho zásluhou bola prvá 
premiéra v roku 1950, druhá v ro-
ku 1969 no a teraz sa ju pokúšame 
uviesť po tretí raz.

• Kto sa podujal na réžiu, scé-
nu a pod.?

Réžiu predstavenia má náš veľ-
ký priaznivec a priateľ Anton Živčic 
z DAB Nitra, scénu, treba povedať 
dosť náročnú, si vyrábame svojpo-
mocne, kostýmy si pripravujú na-
še šikovné herečky. V kolektíve pa-
nuje veľmi dobrá nálada a odhod-

benú prácu. Spolu s mladými mu-
zikantmi pripravil aj prvú demona-
hrávku a CD, takže každý účinkujú-
ci si mohol svoj part študovať osobit-
ne. Začali sme navštevovať odbor-
né spevácke hodiny v Súkromnej hu-
dobnej akadémii v Leviciach a v zime 
sme sa pustili do nácviku textov. Bolo 
toho všetkého samozrejme viac, ale 
s tým by som sa s vami radšej podelil 
po, dúfame všetci, úspešnej premié-
re. Musím však úprimne poďakovať 
pracovníčkam a pracovníkom Obec-
ného úradu, riaditeľovi základnej ško-
ly a školníkovi, ktorí nám veľmi po-
máhajú i keď to divák často nevidí, 
ale bez nich by sme veci technicky, 
priestorovo a materiálne nedokázali 
urobiť. Veľkú vďaku vyslovujeme náš-

mu starostovi Ing. Jozefovi Majero-
vi. Jeho úprimný vzťah ku kultúre je 
známy a my to tak aj cítime a ďaku-
jeme mu za podporu. A keď som už 
pri ďakovaní, tak veľké ďakujem patrí 
našim vzácnym sponzorom.

• A na záver to najhlavnejšie – 
kde a kedy budú prvé predstave-
nia?

Prvé predstavenie by malo byť  
3. septembra 2017 v prekrásnom am-
fiteátri v Mani. Potom sú v pláne ďal-
šie vystúpenia a slávnostná premiéra 
v našom KD by mala byť na hodovú 
nedeľu 24. septembra a potom ďal-
šiu nedeľu 1. októbra. Tak nám drž-
te palce, nech to všetko dobre do-
padne ☺

 Pripravila M. Nemčeková 

Členovia základnej organizá-
cie JDS Kozárovce sa zišli v ne-
deľu 23. apríla na výročnej člen-
skej schôdzi. Privítali medzi sebou 

Kozárovskí seniori bilancovali
predsedníčku okresnej organizá-
cie JDS v Leviciach Emíliu Nich-
tovú a čestnú predsedníčku Ele-
nu Kolmanovú. Na úvod si minú-

Kozárovce mojimi očami
Komisia kultúry, športu, škol-

stva, sociálnych vecí a zdravot-
níctva vyhlasuje na rok 2017 fo-
tografickú súťaž pod názvom Ko-
zárovce mojimi očami.

Zapojiť sa do nej môžu Kozá-
rovčania, ktorí radi fotografujú a 
podarilo sa im zachytiť zaujíma-
vé miesta alebo  udalosti v na-
šej obci. Do súťaže možno pri-
hlásiť najviac 5 fotografií na e-
-mailovú adresu sbpress@sb-
press.sk vo formáte jpg alebo 
tiff. Účasťou v súťaži dajú súťa-

žiaci súhlas s ďalším zverejnením 
fotografií v rámci propagácie ob-
ce.

Posielať fotografie môžete
od zverejnenia tohto oznamu 
až do 30. septembra 2017. Au-
tori 10 najúspešnejších fotogra-
fií budú odmenení propagačnými
cenami a autor fotografie s naj-
vyšším ohodnotením poroty získa 
špeciálnu cenu Obce Kozárov-
ce. Najkrajšie fotografie budú tiež
uverejnené na obecnej webstrán-
ke a v Kozárovských novinách. 

tou ticha uctili pamiatku členov, 
ktorí ich rady opustili. Rokovanie 
viedol podpredseda Cyril Benia-
čik.  Predseda organizácie Fran-
tišek Ďurovič vo svojom vystúpe-
ní zhodnotil činnosť seniorov v mi-
nulom roku. Prítomní členovia bo-
li oboznámení s hospodárením v 
roku 2016 a plánmi akcií, ktoré ich 
čakajú tento rok.  Informácie z pr-
vej ruky o okresných akciách, na 
ktoré sú aj seniori z Kozároviec sr-
dečne vítaní, predniesla E. Nichto-
vá.  Za doterajšiu aktivitu im poďa-
kovala E. Kolmanová a povzbudila  
ich do ďalšieho obdobia. Organi-
zácia má 140 členov a patrí k naj-

väčším v okrese. Členom, ktorí sa 
v minulom roku dožili okrúhleho ži-
votného jubilea, odovzdala okres-
ná predsedníčka a starosta obce 
Jozef Majer malé darčeky. K dob-
rej nálade prispeli členovia spe-
váckej skupiny MATIČIAR. 

Kozárovskí seniori sa zapájajú 
aj do okresných akcií. Naposle-
dy mali zastúpenie na okresných 
športových hrách v Kalnej nad 
Hronom. Nedosiahli síce na nich 
žiadne medailové umiestnenie, ale 
získali dôležité skúsenosti a o rok 
sa im určite bude viac dariť. 

Monika Nemčeková, 
snímky autorka

Kozárovskí seniori na okresných športových hrách.



 


 


 

V roku 1967 došlo k zmenám vo 
vedení obce. Predseda Miestne-
ho národného výboru (ďalej MNV) 
Ján Valentíny odstúpil a na mimo-
riadnom zasadnutí bol zvolený za 
jeho nástupcu Mikuláš Hlava.   Eš-
te na začiatku roka, 29. januára sa 
konali  doplňujúce voľby do MNV, 
pretože niektorí poslanci sa pra-
videlne nezúčastňovali zasadnu-
tí. Novými poslancami sa stali Ka-
rol Ištok, Anna Jančeková, Miku-
láš Hlava, Jozef Domankuš, Gaš-
par Kútik, František Kopjak a Jola-
na Šmirinová. Pri MNV pôsobili ko-
misie: poľnohospodárska; finanč-
no-plánovacia; školstva a kultú-
ry; výstavby; sociálno-zdravotná; 
ochrany verejného poriadku; do-
pravy, obchodu a služieb. 

V tomto roku sa narodilo tri-
dsaťjeden detí a zomrelo dvad-
saťpäť obyvateľov. Sobášov bo-
lo uzavretých šestnásť. Kronikár-
sky záznam obsahuje aj informá-
ciu, že za roky 1965 až 1967 po-
čet obyvateľov narástol len o dvad-
saťosem.

V obci hlavným zamestnávate-
ľom bolo Jednotné roľnícke druž-
stvo, v ktorom pracovalo 106 jeho 
členov. Družstvo hospodárilo na 
836 ha poľnohospodárskej pôdy. 
Pre zaujímavosť možno uviesť, že 

v  tomto období sa okrem základ-
ných plodín pestoval aj tabak, raj-
činy a mak. 

V obci sa v roku 1967 rozvíja-
la bohatá kultúrna športová čin-
nosť. Pod TJ Lokomotívou pôso-
bil okrem futbalistov aj hokejový 
a stolnotenisový oddiel. Vo futba-
le mužstvo dospelých skončilo v 
okresnej súťaži na druhom mies-
te len vďaka horšiemu skóre. Do-
rastenci tiež v rovnakej súťaži ob-
sadili druhé miesto.Hokejisti mali 
okrem mužstva dospelých aj do-
rastencov a žiakov. Všetky oddiely 
hrali okresnú súťaž. Stolnotenisti 
pre náročnosť odstúpili z krajskej 
súťaže. Klub začal v tomto roku 
používať nové šatne s bytom pre 
hospodára. Celkové náklady na 
realizáciu tejto stavby sa pohybo-
vali v sume 200 000 Kčs. V ob-
ci bola vybudovaná aj dvojdráho-
vá kolkáreň.

Osvetová beseda sa podieľala 
na bohatej divadelnej činnosti. Pod 
vedením Michala Salenku ochotní-
ci Divadelného súboru Hron naštu-
dovali hru s názvom Veľké ryby, s 
ktorou v okresnej súťaži v Kalnej 
získali druhé miesto. V prestave-
ní účinkovali Barbora Valkovičová, 
Mária Orovnická, Ján Hudec, Mi-
chal Salenka, Mikuláš Hlava, Cyril 

Beniačik, Ladislav Mráz, Katarína 
Hudecová a Michal Valentíny. Via-
cerí herci získali tiež osobné oce-
nenie. Na uvedenej súťaži vystú-
pil aj ďalší kozárovský súbor po-
menovaný ako Osvetová beseda, 
ktorý režijne viedol Milan Kováčik. 
Tento získal tretie miesto. V réžii 
Michala Salenku bola naštudova-
ná aj úspešná hra Pani úsvitu od 
významného španielskeho auto-
ra Alejandra Cassonu. 

Na folklórnom polivyvíjala čin-
nosť Organizácia českosloven-
ských žien. Miestne zvyky pre-
zentovali na slávnostiach v Kra-

kovanoch, Leviciach, Starom Te-
kove, Žiarskej doline i v Želiezov-
ciach. Aktívna bola aj Miestna or-
ganizácia poľovníckeho združenia. 
Okrem tradičných zábav pri Hrone 
zorganizovala prehliadku trofejí a 
výstavu preparovanej zveri. 

Miestnu školu navštevovalo 387 
žiakov v štrnástych triedach. Uči-
lo sa na tri zmeny. Starší a mlad-
ší žiaci vyhrali okresnú súťaž škôl 
v hokeji. Cenu im odovzdal Jozef 
Golonka. Učitelia naštudovali di-
vadelnú hru určenú pre žiakov s 
názvom Lietajúci koberec.

Peter Ivanič

Aby sa hrôzy vojny  
už nezopakovali

Touto formou by som vám chce-
la aspoň trochu priblížiť hrôzu a 
smútok, ktorý som prežívala po-
čas Druhej svetovej  vojny a po 
nej. V roku 1944, keď som mala 
osem rokov, sme boli ako mnoho 
rodín v Nemecku na poľnohospo-
dárskych prácach. Blížili sa Via-
noce a náš otec začal pre nás vy-
bavovať návrat, čo sa aj čiastočne 
podarilo. Mohli sme sa vrátiť my 
s mamou,  ale otec musel ostať 
v Nemecku. V tej dobe sa medzi 
ľuďmi už hovorili o tom, že je u nás 
vojna.  Podarilo sa nám dostať do 
Bratislavy, kde sme sa dozvedeli, 
že osobné vlaky už nepremáva-
jú. V podchode sme s inými ľuď-
mi čakali na nákladný vlak, ktorí 
pôjde našim smerom. A tak sme 
sa okolo polnoci dostali do Zla-
tých Moraviec. Odtiaľ sme museli 
ísť pešo bez našej batožiny, ktorú 
nám doniesol na druhý deň voz. 
Domov sme sa dostali na Šted-
rý večer, kedy sa s nami dobrí ľu-
dia podelili štedrou večerou. Bo-
li to naše prvé Vianoce bez otca 
ale s mamou. Už v ten deň sme 
počuli prvé výstrely, ktoré sa po-
tom stali už súčasťou nasledujú-
cich dní. Dni sme trávili doma, ale 
prespávať sme chodili do  krčmy 
do pivnice. Spolu nás tam prichá-
dzalo osem rodín. 

Ruské vojská boli za Hronom na 
Rybníckej skale, zatiaľ čo Nemci 
boli v dedine. Naši chlapi museli 
chodiť kopať zákopy. Mnohí išli do 
vojny. Jedného dňa si nemeckí vo-
jaci zobrali civilné šaty od dedin-
čanov, prezliekli sa za ženy, ktoré 
chodili prať k rieke Hron a keď mali 
na dohľad ruských vojakov zača-
li po nich strieľať. Od toho dňa už 
ani civilné obyvateľstvo nebolo v 

bezpečí a ruskí vojaci strieľali po 
tejto udalosti aj po civiloch.  Bol 
to krutý boj. Od januára do mar-
ca zomrelo 10 občanov, z toho je-
den deň 19. februára 5 ľudí.  Me-
dzi nimi aj moja mama a starká. 
Mala len 38 rokov a zanechala 3 
siroty. Ja som mala len osem ro-
kov. Všade sa strieľalo a my sme 
len kričali o pomoc. Nikto sa však 
neodvážil cez tú streľbu vyjsť na 
ulicu. Keď utíchla streľba odváži-
li sa susedia vyjsť a pomohli nám 
ich pochovať. Do rána chlapi vy-
kopali hroby a zavčasu ráno ich 
bez sprievodu  len s pánom fará-
rom Drgoňom pochovali. V nasle-
dujúcich dňoch bola Nemcami na-
riadená  evakuácia. Niektoré rodi-
ny celé odišli ale niektorí nechce-
li opustiť svoje domy. Našťastie 
pán farár zohnal červené tabuľ-
ky z nemocnice  a v noci ich na-
lepil na brány, že vypukol týfus. 
Vtedy sa Nemci zľakli a upustili 
od evakuácie.  

Hrôza, ktorú sme vtedy zažili 
sa nedá popísať. Aj po vojne bol 
ťažký život, ale ľudia si navzá-
jom veľmi pomáhali a boli súdržní.  
Raz pri spomienke na koniec voj-
ny a kladení vencov vystúpil ne-
bohý pán Buček a okrem iného 
povedal: „Čo vytrpí jedna matka, 
čo len fotku nebohého syna hlad-
ká, od žiaľu jej srdce puká, pri 
tom sa jej trasie ruka.“ Preto sa 
obraciam na vás na mladých, zo 
všetkých síl bojujte, aby sa taká-
to hrôza už nikdy nezopakovala, 
lebo z vojny majú zisk len mocní 
a pre nás obyčajných ľudí osta-
ne len bolesť, chudoba a smútok. 
Vážme si pokoj a život, ktorí te-
raz žijeme!

Hedviga Mrázová

Medzi milé informácie patria určite zvesti o radostiach a úspechoch na-
šich rodákov a ich detí. Tie sprostredkujeme s úprimnou radosťou. Dnes 
bude reč o dcére nášho rodáka Petra Valkoviča. Prezident SR Andrej Kis-
ka 24. apríla vymenoval 18 sudkýň a sudcov bez časového obmedze-
nia. Medzi nimi bola dcéra nášho rodáka Dominika Horváthová a jej pô-
sobiskom je Okresný súd v Piešťanoch. Na snímke ju nájdete ako prvú 
sprava v bledom saku. Teší nás, že naša bývala žiačka miestnej školy, 
aj keď len veľmi krátko, získala takéto významné postavenie a želáme 
jej na novom poste veľa úspechov. 

Sú príbehy, ktoré si rozprávaním odovzdávame z generácie na ge-
neráciu. Veselé, smutné, ale najmä úprimné a pravdivé. Mnohé z nich 
majú silné posolstvo pre nás počúvajúcich. Patria k nim aj nasledovné 
spomienky na hrôzy vojny, vtedy ešte len osemročného dievčatka. 



  


 


Stretnutie vinohradníkov a priaz-
nivcov dobrého vínka sa konalo 
v sobotu 27. mája už tradične pri 
kaplnke zasvätenej sv. Urbanovi. 
Začiatok bol poznačený miernou 
nervozitou, ako sa celá akcia poda-
rí, keďže po dlhých rokoch nebola 
slávnosť spojená so svätou omšou. 
Oficiálnu časť otvorila dychová
hudba Kozárenka, ktorá piesňou 
„Kozárovské šíre pole“ privítala 
všetkých prítomných. Následne sa 
ujal slova Ing. Igor Benčat, ktorý 
stručným životopisom sv. Urbana 
predstavil život tohto svätca. A keď-
že sme boli vo vinohradoch, tak 
mužská spevácka skupina Matičiar 
zaspievala piesne venované vino-
hradu a vínu. Túto časť stretnutia 
ukončil predseda Vinohradníckeho 
spolku Štefan Gaži pozvánkou na 
neoficiálnu časť, ktorou bolo po-
sedenie pri dobrom vínku, pečenej 
klobáse a ľudových piesňach.

V Kozárovciach oslávili sv. Urbana
Prítomní sa presunuli pred pivni-

cu Viliama Tvrdoňa, ktorý sa, aj so 
svojimi pomocníčkami, príkladne 
postaral o to, aby sa všetci okoloi-
dúci najedli. Pretože - ako sa hovo-
rí - pred dobrým vínkom sa najprv 

Tento ročník výstav začal už 
25. februára tradične v Žitavanoch 
a pre Vinohradnícky spolok Kozá-
rovce úspešne. Šampiónom červe-
ných vín sa stal Ján Majer s vínom 
Hron. zlatú medailu získal Ing. Ju-
raj Vereš za Rulandské biele. strie-
borné medaily získali Milan Záhor-
ský za Rizling rýnsky, Viliam Hlava 
za Zmes bielu a Ing. Viktor Sitár za 
Frankovku modrú. 

Nasledovala súťaž v Rybníku, kde 
Milan Záhorský získal striebro za Pe-
seckú leánku, Víno Gaži a syn strieb-
ro za Dunaj a zlato za Devín. 

Z moravských Traplíc máme zla-
tú medailu za Hron Jána Majera 
a striebro za Peseckú Leánku Mila-
na Záhorského. V Malých Kozmálov-
ciach získal Vladimír Majling strieb-

Úspechy členov Vinohradníckeho spolku Kozárovce

ro za Dornfelder a Ľubomír 
Černý bronz za Aurélius a za 
Dunaj.

Vo Vieske nad Žitavou sa 
súťaže zúčastnil len Milan Zá-
horský, kde získal bronz za 
Peseckú Leánku. V Topoľ-
čiankach získal Rizling rýnsky 
Milana Záhorského bronz, Pe-
secká Leánka striebro a Cu-
vée červené striebro, Rizling 
vlašský Mikuláša Betina bronz 
a Ing. Igor Benčať získal za 
Cuvée biele striebro.

Degustácia vín v Čajkove 
sa konala 29. apríla. Tu zís-
kal Milan Záhorský bronz za 
Rizling rýnsky, Peseckú Le-
ánku a Zmes červenú. Ján 
Majer získal zlatú medailu za 

Hron. Bronzo-
vú medailu za 
Devín a veľkú 
zlatú medailu za Du-
naj 2013 získalo Ví-
no Gaži a syn.

V Štefanove naši 
dvaja členovia Vladi-
mír Majling a Ľubomír 
Černý získali bronzo-
vé medaily za Auré-
lius a Ľubomír Černý 
získal ešte aj striebor-
nú medailu za Rizling 
vlašský.

V Zlatých Morav-
ciach nás reprezen-
tovali Milan Záhorský 

a Ing. Igor Benčať, ktorí získali bron-
zové medaile za Zmes bielu, resp. 
Rizling Rýnsky.

V dňoch 19.-20.mája sa konala 
Nominačná súťaž s medzinárodnou 
súčasťou v Nemčiňanoch. Na tejto 
súťaži získal Milan Záhorský bronz 
za Rizling rýnsky a Cuvée červené, 

Ján Majer striebro za Hron a Gaži 
a syn bronz za Dunaj a zlato za Cu-
vée biele. Víno Gaži a syn a Ján Ma-
jer zároveň získali nomináciu do Ná-
rodného salónu vín. 

Ročník sme zavŕšili v susedných 
Psiaroch 3. júna. Ľubomír Černý tu 
získal zlato za Rizling vlašský, strieb-
ro za Aurélius a za Dunaj. Vladimír 
Majling získal zlato za Dornfelder 
2015 a striebro za Aurélius. Milan 
Záhorský získal striebro za Rizling 
rýnsky a Zmes červenú.

Do klubu reprezentantov vinohrad-
níckeho spolku tohto roku pribudli 

Náš vinohradnícky spolok zavŕšil ďalšiu súťažnú sezónu výstav 
vín. Keďže ročník 2016 – z tohto ročníka súťažilo najviac vín – bol pre 
pustohorských vinárov zlý, nakoľko aprílové mrazy zničili celú úrodu, 
najväčšie súťažné bremeno padlo na vinohradníkov zo Starých viníc. 
Už tradičným prológom pred súťažami je Kozárovská koštovka mla-
dých vín, ktorá nám napovie, ako ktorý z našich vinárov zvládol tech-
nológiu výroby vína. Všetci úspešní majú právo, ale aj povinnosť re-
prezentovať spolok. 

Ing. Igor Benčať, Viliam Hlava, Ing. 
Viktor Sitár a Ľubomír Černý. 

Vinohradnícky spolok Kozárovce 
tento rok prostredníctvom svojich čle-
nov získal doposiaľ najviac zlatých 
medailí – celkovo osem. Najväčšiu 
účasť na súťažiach má Milan Záhor-
ský. Za najväčší úspech tohto roku 

považujem zisk titulu šampióna v Ži-
tavanoch pre Jána Majera za víno 
Hron, ale aj to, že v takej tradične vi-
nohradnícky významnej obci ako je 
Čajkov v konkurencii profesionálnych 
vinárov sa prvý krát stretli v rozstrele 
na šampióna dve kozárovské vína, 
a to Dunaj 2013 výrobcu Gaži a syn 
a Hron 2016 Jána Majera.

Všetkým účastníkom vinárskych 
súťaží v mene spolku srdečne ďa-
kujem.

Štefan Gaži
Predseda Vinohradníckeho 

spolku Kozárovce

treba dobre najesť. A o to, že víno 
z Pustej hory je v posledných ro-
koch prvotriedne, sa postarali viná-
ri, ktorí priniesli len to najlepšie zo 
svojich pivníc. Dychová hudba po-
kračovala aj tu vo svojej produkcii a 

zahrala niekoľko valčíkov a poliek 
a následne Štefan Gaži zhodno-
til uplynulý rok najmä z pohľadu 
účasti kozárovských vín na rôznych 
súťažiach. V tejto časti predseda 
spolku zvlášť ocenil pána Vikto-
ra Sitára za prácu, ktorú odvádza 
v prospech vinohradníkov, mnoho-
krát aj na úkor rodiny.  

Nakoniec treba oceniť celý vý-
bor Vinohradníckeho spolku za 
zorganizovanie tohto podujatia. To 
množstvo práce, ktoré bolo potreb-
né vykonať preto, aby sme sa na 
tomto podujatí cítili spokojne, vedia 
len oni a nám neostáva iné len im 
za toto poďakovať. Zvlášť by som 
chcel poďakovať predsedovi Šte-
fanovi Gažimu, ktorý do poslednej 
chvíle všetko organizoval, pre-
sviedčal, pričom mnohokrát musel 
počas príprav meniť plány, za jeho 
vytrvalosť. Mám niekedy pocit, že 
vinohrad a práce okolo neho nie sú 
ani tak jeho koníčkom, ale dokonca 
až poslaním v tom najlepšom slova 
zmysle.

Text a foto:
 -mk-

Výstava vín v Žitavanoch, zľava Štefan Orolín, predseda VS Žitavany, Milan Zá-
horský, podpredseda VS Kozárovce, Ján Majer, šampión červených vín, Štefan 
Gaži, predseda VS Kozárovce, RNDr. Albín Kramár, tajomník VS Žitavany a Mar-
tin Gaži. Foto: Paľo Čepček

Dni Vína v Nemčiňanoch, Ján Majer a Mikuláš 
Betin.



 


 


Ako pri každom športe, aj pri 
modernom tanci platí, že najväč-
ším úspechom súťažnej sezóny 
sú majstrovstvá a súťaže v za-
hraničí. To sa podarilo tanečné-
mu súboru BM Generation, keď 
po víťazstvách v semifinálových
a finálových kolách na Sloven-

Priniesli si majstrovské tituly
sku prišiel rad na Majstrovstvá 
Rakúska (na snímke) a Majstrov-
stvá Európy. Na Majstrovstvách 
Rakúska v dňoch 24. – 25. júna 
2017 v Grazi získali zlaté umiest-
nenia detská skupina i formácia 
a takisto juniorská skupina  a for-
mácia. Členkami týchto kategórií 

sú mimoriadne tanečne nadané 
dievčatá z Kozároviec: Dorota 
Sarah Gregorová, Tereza Ester 
Gregorová, Viktória Švoliková, 
Lucia Barutíková. Na Majstrov-
stvách Európy v javiskových 
a výrazových tancoch v Buda-
pešti v dňoch 30. júna - 2. júla 
2017 získali opäť majstrovské 
tituly detská  a juniorská skupina 
a formácia. Dokonca dievčatá 

v hlavnej vekovej kategórii zís-
kali okrem zlata aj cenu poroty. 
V tejto kategórii sú úspešnými 
tanečníčkami: Lucia Králiková, 
Michaela Kúkoľová a Patrícia 
Švoliková. Všetkým dievčatám 
zo súboru srdečne gratulujeme, 
želáme im krásne leto a do novej 
tanečnej sezóny veľa odhodlania  
a radosti z tanca.

Ivana Švoliková

Žiak 6. triedy Základnej školy 
v Kozárovciach Dávid Červenák 
tancuje a úspešne reprezentuje 
tanečnú školu UNLIMITED v Le-
viciach pod trénerským vedením 
Ediny Tóthovej a jej sestry Alexan-
dry. Hip-hopu sa venuje už tretí rok 

Úspešný hip-hoper 
a výsledky tréningov sa postupne 
dostavujú.  Od septembra 2016 
tancuje s novou tanečnou part-
nerkou Sonjou Buránskou hip-hop 
duo v juniorskej vekovej kategórii 
a bojujú úspešne. V juniorskej ve-
kovej kategórii sú len od septem-

bra 2016. Na prvej súťa-
ži GRIMMY DANCE CUP 
v Prešove, ktorá sa kona-
la 18. marca, sa predvied-
li prvýkrát a úspešne skon-
čili vo finále na krásnom 6.
mieste z 34 súťažných dvo-
jíc. Tanečná škola UNLIMI-
TED usporiadala v dňoch 
5. - 7. mája UNLIMITED 
DANCE CUP 2017 a UNLI-
MITED DANCE CUP MSR 
2017, kde sa Dávid spolu 
so Soničkou umiestnili na 
5. mieste z 26 súťažiacich.  
Okrem hip-hop duo tancu-
je Dávid aj hip-hop skupi-
nu, kde je šesť dievčat a 
on siedmy, jediný chlapec 
medzi nimi. S hip-hop sku-
pinou obsadili v Leviciach 
druhé miesto zo siedmich 
skupín. Ďalšia súťaž, kto-

rú úspešne odtancovali, boli Maj-
strovstvá Slovenskej republiky v 
hip-hope THE NEXT STEP 2017 
v dňoch 19. - 20. mája v Košiciach. 
V disciplíne hip-hop duo v junior-
skej vekovej kategórii mali obrov-
skú konkurenciu. V tanci súperilo 
o najlepšie výsledky 54 hip-hop 
párov. Dávid so Soničkou sa pre-
bojovali cez kvalifikáciu do semi-
finále. Zo semifinále sa pretanco-
vali až do finále medzi 7 najlep-
ších párov na Slovensku. Obsa-
dili nádherné 6. miesto. Týmto fi-
nálovým umiestnením získali no-
mináciu na Majstrovstvá Európy 
v hip-hope do Poľska do mesta 
Walbrzych.

Na  Majstrovstvách Európy sa 
14.-18. júna stretli najlepší taneč-
níci z 30-tich krajín.Dávid so Son-
jou vo svojej juniorskej vekovej ka-
tegórii súperili s  93 pármi zo Slo-
vinska, Anglicka, Poľska, Nemec-
ka, Talianska, Maďarska a ďalších 
krajín. Pretancovali sa do polovi-
ce a tak porazili 40 párov. Poda-
li úžasný výkon a sú na seba prá-
vom hrdí. Opísať atmosféru ME sa 
slovami nedá, ale myslím si, že at-
mosféra a pocity zostanú v našich 
srdciach ešte veľmi dlho, minimál-
ne do ďalších majstrovstiev.                  

M. Červenáková

Reprezentujú svoju školu, klub, obec i Slovensko

Medzi našich žiakov, ktorí na 
rôznych súťažiach reprezentu-
jú nielen svoju školu, klub, našu 
obec, ale i samotné  i Slovensko 
patrí aj Michal Kabát. Pri svojej 
prvej zahraničnej súťaži si pribalil 
do batožiny aj Kozárovskú vlajku. 
Na tohtoročných Majstrovstvách 
Európy WUKF v rumunskom Cluj 
–Napoca dosiahol vynikajúci vý-
sledok- stal sa vicemajstrom Eu-
rópy Kata do 12 rokov a získal 
i bronz v Kumite do 12 rokov. Na 
Majstrovstvách Európy sa zúčast-
nilo  26 krajín, 54 federácií a 1821 
pretekárov. Slovenská federácia 
karate a bojových umení celkove 
získala 2. miesto.

Vicemajster  
Európy Kata



  


 


V prvom zápase dorastenci vy-
hrali na družstvom Marcelová 3:0 
(Bíňovský 2, Tóth), zavŕšili tak se-
zónu s 28 víťazstvami a jedinou 
remízou. Získali 85 bodov, skóre 
180:25 a stali sa víťazmi súťaže IV. 
ligy jv.

Pred nastúpenými hráčmi, za búr-
livého potlesku divákov slávnostné 
príhovory predniesol predseda Zá-
padoslovenského futbalového zvä-
zu Pavol Šipoš, blahoželal hráčom 
za úžasné športové výkony počas 
sezóny a vyzdvihol kvalitnú prácu 
funkcionárov, trénerov, ktorí spolu 
s podporou obce vytvárajú priazni-

vé podmienky a rozvoj tohto športu 
v obci. Za úspešnú reprezentáciu 
Kozároviec hráčom a funkcioná-
rom poďakoval aj starosta Jozef 
Majer a zaželal im do budúcej se-
zóny veľa úspechov a vytrvalosti. 
Kapitán družstva L. Bíňovský po-
tom prevzal z rúk P. Šipoša víťazný 
pohár (snímka vpravo) a na ihrisku 
i v hľadisku sa strhla nefalšovaná 
vlna radosti. Hráčov i trávnik pokro-
pilo šampanské.

Aj v druhom zápase dňa sa stre-
tlo A mužstvo Kozároviec s muž-
stvom Marcelovej. Keď sme videli 
pred zápasom zasadnúť do plnej 

tribúny fanúšikov Marcelovej s veľ-
kým bubnom, trochu nás zamrazilo. 
Hádam sa to nevymkne organizáto-
rom z rúk. Kdeže, ubezpečovali nás 
skalní fanúšikovia, to sú priatelia... 
A mali pravdu, bubnovalo sa po 

každom peknom zásahu, povzbu-
dzovali sa obe mužstvá a bola na-
ozaj radosť vychutnávať si hru. Ko-
zárovčania zápas vyhrali 5:2. Stali 
sa tak majstrami V. ligy a postúpili 
do vyššej súťaže.

Po zápase sa zopakovala rovna-
ká radosť. Oficiálne poblahoželal
hráčom a funkcionárom Bobumil 
Toběrny, predseda športovo-tech-
nickej komisie Zs. futbalového zvä-
zu, ktorý odovzdal kapitánovi muž-
stva pohár víťaza. Pridal sa aj Ján 
Letko a starosta J. Majer. Spevácka 
skupina Matičiar venovala opráše-
nú hymnu kozárovských futbalistov 
a pridali sa aj diváci. Bola to skutoč-
ná slávnosť futbalu.

Organizátori nezabudli ani na 
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Futbal v Kozárovciach chytil majstrovský cveng
Úžasná slávnosť futbalu, tak by sa dala charakterizovať atmosféra 

v kozárovskom športovom areáli v sobotu 10. júna. Chytľavé pesničky 
DH Kozárenky, džavot detí, hlasité rozhovory v priestoroch určených 
na občerstvenie. Na trávniku čakali divákov dva futbalové zápasy, kto-
ré už nemali v moci zmeniť historický fakt, že kozárovský futbal získal 
v tejto sezóne dva majstrovské tituly. Napriek tomu futbalisti hrali napl-
no, ako sa na majstrov patrí.

úspešné juniorské družstvá. Hráči 
prípravky a žiaci sprevádzali obe 
mužstvá mužov na trávnik pred 
zápasom. Potom im pred zrakmi 
divákov poďakovali za dosiahnuté 
výsledky. Prípravkári v základnej 

skupine zvíťazili vo všetkých 12 zá-
pasoch, so ziskom 36 bodov a do-
siahli neuveriteľné skóre 120:4. Prá-
ve v sobotu v Rybníku vo finálovom
turnaji spomedzi 8 družstiev okre-
su obsadili krásne 2. miesto. Žiaci 
majú svoju súťaž ešte rozohranú. V 
základnej skupine Majstrovstvách 
okresu obsadili 2. miesto získali 40 
bodov (105:29), prebojovali sa do 
okresného finále, ktoré ešte prebie-
ha. Po prvých 4 zápasoch tri vyhrali 
a v jednom prehrali. 

Jednou vetou povedané – futbal 
v Kozárovciach chytil majstrovský 
cveng a verme, že nielen na jednu 
sezónu.

Monika Nemčeková, 
foto: Jozef Bedej


