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Slovo na úvod
„Tak, kedy budú nové Kozárovské noviny?“ oslovovali ma posledné dni nedočkaví čitatelia. Čas dozrel a noviny sú na svete. Všetci, ktorí prispeli príspevkami do
ich obsahu, veria, že sa opäť
stretnú so záujmom. Napokon je v nich zachytený život obci za posledné tri mesiace. Pripomenieme si, čo
všetko sme zažili, ale prinášame aj informácie o udalostiach, ktoré nás v najbližšom
čase čakajú.
Noviny si čoskoro pripomenú 10 rokov od svojho vzniku, ich tvorcovia prešli za túto dobu dlhú cestu. Neustále
hľadáme spôsob, ako dať na
známosť všetkým, že tu žijú
ľudia, ktorí majú radi svoju
obec a záleží im, ako sa rozvíja .Veľmi pekne to napísala
H. Hamarová vo svojom príspevku a žiačka S. Slížiková
vo svojej básni. Aj o tom sa
dočítate v najnovších Kozárovských novinách.
M. Nemčeková,
šéfredaktorka

Milostiplné
a požehnané
Ve¾konoèné sviatky,
hojnosś zdravia,
šśastia a lásky

Tradíciu chodenia zo zelenou vŕbou udržujú v Kozárovciach deti z materskej školy. Každoročne tak
potešia všetkých, koho navštívia. Tento rok sa po obci vybrali v pondelok 10. apríla a krásny zážitok z vychádzky podčiarklo aj slniečko.
Snímka Katarína Gápelová

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

V obci pribudne tridsaťdva nových bytov
Počas Obecného zastupiteľstva 27. marca prítomní občania
mali možnosť získať mnohé zaujímavé informácie priamo od
starostu a poslancov. Napriek tomu, že rokovania sú verejné,
túto možnosť využíva len malá skupinka obyvateľov našej obce. Práve preto sme sa na aktuálne témy z rokovania spýtali
starostu Ing. J. Majera.
• Aké najdôležitejšie úlohy čakajú našu obec v roku 2017?
Plánujeme riešiť rozšírenie kanalizačnej siete, na ktoré sme nateraz získali 100 000 € z Environmentálneho fondu SR a ďalšie
prostriedky vyčleníme z vlastného rozpočtu. Začneme s opravami budovy obecného úradu, za-

teplením fasády, výmenou okien
a vykurovania, na ktoré sme získali viac než 100 000 € z eurofondov a budeme realizovať interiérové stavebné úpravy v škole, v rámci ktorých rozšírime kapacity materskej školy. Do nových priestorov sa v rámci budovy presunie aj
knižnica a sklad CO. Na uvedené

rozšírenie kapacít materskej školy sme získali dotáciu 30 000 €.
Samozrejme, budeme sa usilovať
o získanie ďalších dotácií na rozvojové projekty, ale aj využívať vlastných zamestnancov, nezamestnaných či brigádnikov na údržbu verejnej zelene, kde už práce znovu
rozbiehame. Plánujeme realizovať
aj skôr avizované chodníky v cintoríne i areáli školy.
• Zvykli sme si na služby lekárne v našej obci, ako sa rieši
jej opätovné otvorenie?
Obec uzatvorila vlani novú ná-

(Pokračovanie na 2.str.)






Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

V obci pribudne tridsaťdva nových bytov
(Dokončenie zo str.1)
jomnú zmluvu so spoločnosťou
PHARM – J, s.r.o., ktorá mala pokračovať v prevádzke lekárne. Do
dnešného dňa, podľa nám dostupných informácií, táto spoločnosť
nemá všetky potrebné povolenia
na prevádzku, konkrétne chýba
súhlas vyššieho územného celku.
Problém spočíval v tom, že spoločnosť chcela na začiatku otvárať prevádzku len 3 dni v týždni,
čo nateraz nezískalo súhlas VÚC.
Spoločnosť PHARM – J, s.r.o., žiadala aj súhlas o zníženie dohodnutého nájomného, čo však obecné
zastupiteľstvo na základe odporúčania obecnej rady, ani ﬁnančnej
komisie neschválilo. Počkáme na
rozhodnutie spoločnosti PHARM
– J, s.r.o., pokiaľ prevádzku riadne neotvorí, budeme riešiť ponuku
na prenájom s ďalšími oprávnenými osobami. Chápeme však zložitosť situácie, aj náročnosť získania všetkých potrebných povolení,
preto nechávame primeranú lehotu
nájomcovi na ich získanie.
• Kedy sa začne s výstavbou
nových bytoviek, koľko bytov v
nich bude a kedy sa počíta s jej
ukončením?
Predpokladám, že do dvoch mesiacov investor so stavbou začne
a do konca roka aj práce ukončí.
Samozrejme, lehoty dané stavebným zákonom sú omnoho dlhšie.
Napokon je známe, že pri investíciách, ako sú stavby, sa prípravné práce a získanie stavebného
povolenia obstarávajú dlhšie. Samotná stavba pri dnešných technológiách vyrastie pri dobrom manažovaní a dostatku ﬁnancií ako
z vody. Predpokladá sa, že v každom z dvoch polyfunkčných domov

bude 16 bytov, od jednoizbových
až po 4-izbové. V rámci prvého
boli deﬁnované aj požiadavky na
nebytové priestory pre rozšírenie
podnikateľských možností obchodu aj služieb.
• V minulých dňoch navštívil
Kozárovce splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel
Ravasz, hovorili ste spolu okrem
iného aj o zriadení komunitného
centra. Viete už konkretizovať,

Termíny zberov
triedeného odpadu
Apríl
20.apríla 2017 - Plasty
24.apríla 2017 - Papier
Máj
18.mája 2017 - Plasty
22.mája 2017 - Papier
Jún
15.júna 2017 - Plasty
19. júna 2017 - Papier

Na snímke zľava asistent Elemír Lakatoš, riaditeľ odboru regionálnej
koordinácie Štefan Vavrek, splnomocnenec vlády pre rómsku komunitu
Ábel Ravasz a riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Tlmačoch Peter Feleš
počas rokovania na obecnom úrade 16. marca 2017.

Kalendár kultúrnych podujatí

30. apríla

Stavanie mája pri Dome kultúry

28. - 29. apríla Krajská divadelná prehliadka NA SCÉNU
6. mája

Lampiónový sprievod obcou na Veľkú skalu
a pálenie vatry

14. mája

Deň matiek v DK

20. mája

Koncert Kollárovcov o 17.00,
v prípade záujmu aj o 19.00

18. júna

Koncert speváckeho zboru TEBE SPIEVAM
ku Dňu otcov

24. júna

Kozárovský jarmok

25. júna

Hasičská súťaž O striebornú prúdnicu Pohronia

Kozárovce mojimi očami
Komisia kultúry, športu,
školstva, sociálnych vecí a
zdravotníctva vyhlasuje na
rok 2017 fotograﬁckú súťaž
pod názvom Kozárovce mojimi očami.
Zapojiť sa do nej môžu Kozárovčania, ktorí radi fotografujú a podarilo sa im zachytiť
zaujímavé miesta alebo udalosti v našej obci. Do súťaže
možno prihlásiť najviac 5
fotograﬁí na e-mailovú adresu sbpress@sbpress.sk
vo formáte jpg alebo tiff.
Účasťou v súťaži dajú súťa-

ako a kedy sa bude budovať?
Naším zámerom je zrealizovať
ho z modulov na parcelách vo
vlastníctve, resp. správe Slovenského pozemkového fondu v lokalite Domky. Časový rámec bude závisieť jednak od nadobudnutia stavebného povolenia, keďže stále nemáme k dispozícii ﬁnálnu verziu projektovej dokumentácie a tiež od možnosti získať na
výstavbu dotáciu v rámci prísluš-

nej schémy eurofondov. Bez nich
sa o stavbe vonkoncom uvažovať
nedá. Návšteva splnomocnenca
vlády SR Á. Ravasza je dôležitým
signálom, že záujem riešiť problematiku MRK existuje nielen na
úrovni obce, ale aj vlády SR. Netreba však zabúdať, že samotné
komunitné centrum je len jedným
z prostriedkov, ako riešiť dlhodobo eskalované problémy. Budeme
musieť naštartovať aj ďalšie projekty - či už v rámci školy alebo terénnej práce.
Pripravila M. Nemčeková

žiaci súhlas s ďalším zverejnením fotograﬁí v rámci propagácie obce.
Posielať fotograﬁe môžete od zverejnenia tohto
oznamu až do 30. septembra 2017. Autori 10 najúspešnejších fotograﬁí budú odmenení propagačnými cenami a autor fotograﬁe s najvyšším ohodnotením poroty získa špeciálnu cenu Obce Kozárovce. Najkrajšie fotograﬁe budú tiež uverejnené na
obecnej webstránke a v Kozárovských novinách.

Zber konárov
Oznamujeme, že zber konárov v obci končí
28. 4. 2017. Posledný zber
treba nahlásiť do 24. apríla na č.t. 036/634 0340
alebo 0918 489 630.

NESPRÁVNE
PARKOVANIE
Upozorňujeme občanov
na nesprávne parkovanie
na miestnych komunikáciách. Vodičom takto zaparkovaných vozidiel hrozí pokuta od policajného
zboru.

Zber použitého oleja
Obec Kozárovce oznamuje občanom, že použitý jedlý olej sa
bude separovať do kontajnera umiestneného pri COOP Jednote na námestí.
Občania môžu použitý olej priniesť do kontajnera v uzatvorených plastových fľašiach.






Čestné uznanie pre Máriu Együdovú
Pri príležitosti Dňa učiteľov Okresný úrad Nitra, odbor školstva každoročne oceňuje pedagogických pracovníkov za mimoriadne zásluhy.

Tento rok bola ocenená učiteľka našej základnej školy Mgr. Mária Együdová. V stredu 29. marca jej vedúci odboru školstva v Nitre Mgr. Milan
Galaba udelil Čestné uznanie za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú
prácu v základnom školstve, mimoškolské aktivity a šírenie kul-

túrnych a ľudových tradícií.
Aká je Mária Együdová?
Trpezlivá, láskavá, vždy usmiata
„prvácka“ pani učiteľka, ktorá je dru-

hou mamou nesmelým prváčikom vyše 30 rokov. Uvádza ich do nepoznaného kráľovstva školských povinností
a starostlivo vedie cez všetky úskalia. Odovzdáva im nielen prvé vedomosti, ale i kus svojho dobrého láskavého srdiečka. Svoju profesiu vníma ako celoživotné poslanie a je vzo-

Prečo mám rada Kozárovce
Narodila som sa v Kozárovciach,
na Heliskách v roku 1934. V dlhom
sedliackom dome, kde nás k sviatočnému stolu sadalo 11 duší. Pred
domom bola trávnatá pažiť. Vedľa nej bol malý, úzky chodníček do
Čaradického potoka. Tam sme sa v
lete kúpali a chlapci do ﬁlkaša chytali ryby. Po rokoch tu prežitého detstva sa presťahovala naša rodina
do nového domu na Grunty, ktoré ľudia volali aj zamazaná ulica. A

ona aj taká bola. Keď pršalo, často ma mamička na chrbáte preniesla až na hradskú, aby som zablatená nešla do školy.
Na jar sme na Capáši pásavali malé húsatká. Tu nám v nedeľu
na heligonke do tanca hral Jožko a
všetci sme tancovali. V žatve ma rodičia v Habrove, za Išpánom a všade, kde sa obilie kosilo, učili hrste
zberať a robiť povriesla. Na našom
Hrone sme sa celé leto kúpali, za-

Čaro Kozároviec
Kozárovce, krásna obec naša,
o ktorej sa ďaleko chýr roznáša.
Pri Slovenskej bráne slnko vychádza,
Dedinka do nového dňa sa prebúdza.
Traja anjeli nad ňou bdejú,
oko nezavrú, strážia ju celú.
Žblnkoce Hron i kamenná fontána,
na námestí jarmok sa konáva.
Moderná škola, kde vedomosti získavam,
kostol, kultúrny dom, kde piesne spievavam.
Tie krásne spevy počuť zo všetkých strán,
Vretienko, Praslica, Lipa, delinová sukňa i čipka, Matičiar,
Dychovka, zbor, cimbalová muzika – čas pri nich rýchlo uniká.
I futbalu a športu sa tu darí,
celý rok, od jesene až do jari.
Cítiš viať vánok od Inovca?
Musíš ju spoznať a milovať z celého srdca.
Kozárovce- dedinka bohatá, mladá, veselá,
každý, kto ju vidí, žiť si tu želá.
Soňa Slížiková (6. ročník)

rom všetkým začínajúcim pedagógom. Okrem toho dlhé roky pripravuje
mladších i starších žiakov na hasičské súťaže, kde s nimi dosahuje vynikajúce výsledky.
Od roku 1973 je
členkou DHZ Kozárovce, od roku
2012 vykonáva
hlavnú rozhodkyňu pri obvodných a okresných
súťažiach žiakov.
Jej veľkou láskou
sú ľudové piesne
a folklór, účinkovala vo folklórnej
skupine Praslica, účinkuje
v ženskej speváckej skupine
Lipka, absolvovala takmer každý ročník prehliadky ľudových piesní z regiónu Tekov pod názvom Memoriál Márie Švolíkovej.
Pri tejto príležitosti si zaslúži úctu
a poďakovanie za trpezlivosť, lásku
a vedomosti, ktoré odovzdáva svojim
žiakom počas 34-ročnej pedagogickej praxe.
-iš-

Spoločenská rubrika
Povedali si áno
Radka Bugárová
a Peter Pastier
Gabriela Švolíková
a Matej Majer
Gabriela Cigániková
a Jerguš Uhnák

Narodili sa
Lukáš Šebo,
syn Lucie a Lukáša
Lilien Zočeková,
dcéra Jarmily a Juraja
Stanislava Švolíková,
dcéra Kataríny a Stanislava

máčali a vymáčali konope. V zime
sme sa sánkovali na Hríbe alebo na
Veľkej skale.
Toto všetko je nenávratne minulosť. Zostal len ten istý hlas kostolných zvonov. Ten nám ohlási zvesť
radostnú aj smutnú.
Zmizli zablatené cesty. Dlhé sedliacke domy nahradili moderné murované, v ktorých nechýba elektrina,
plyn, voda a kúpeľňa. Máme mnoho
obetavých občanov, čo prispieva k
rozvoju Kozároviec. Či sú to folklórne súbory, speváci, dychovka, športovci, hasiči. Máme pekný kultúrny
dom, novú školu, bohatú obchodnú sieť, pekné oddychové miesta. V
neposlednom rade máme najkrajší
cintorín na okolí.
Pre všetky tieto krásne spomienky mám rada Kozárovce. Preto ďakujem vedeniu obce terajšiemu, ale
aj predchádzajúcim, ako aj všetkým
občanom, ktorí sa o vzhľad našich
Kozároviec zaslúžili.
Helena Hamarová

Marian Valo,
syn Márie a Mariana

Opustili nás

Imrich Švolik,
vo veku 65 rokov
Ladislav Smrťka,
vo veku 75 rokov
Štefan Žembery,
vo veku 91 rokov
Anna Šustáková,
vo veku 84 rokov
Mária Vozárová,
vo veku 90 rokov

Rozlúčka
S hlbokým zármutkom sme sa
14. februára 2017 rozlúčili v Bernhausene (Stuttgart) s naším milovaným
synom, bratom a vnukom

Pascalom Belagrasom
Vo veku 14 rokov tragicky zahynul, ale navždy zostane v našich srdciach.
Smútiaca rodina






Pozitívne prispeli k rozvoju svojej obce
Históriu každej obce či mesta tvoria ľudia. Jednotlivec prispieva svojím životom, aktivitami, názormi do konečnej podoby, ktorú vnímajú domáci i okolitý svet. Bolo by naozaj nemúdre, keby sme si nevážili tých,
ktorí do mozaiky vkladajú výraznú pozitívnu pečať a menia naše bydlisko k lepšiemu a príťažlivejšiemu. V Kozárovciach už tradične pripravujú slávnostné prijatia takýchto osobností obce, zväčša pri ich významnom životnom jubileu. Naposledy to bolo 20. januára 2017.
Pozvanie zástupcov obce na
slávnosť prijali traja jubilanti – Katarína Vajdová, Vojtech Mráz a Viliam
Hlava. Ich prínos pre obec vyzdvihol vo svojom príhovore starosta
obce Jozef Majer, pričom v skratke
zhodnotil ich aktívnu činnosť.
Katarína Vajdová pôsobila ako
poslankyňa obecného zastupiteľstva v jeho sociálnej komisii. Jej
úsilie bolo smerované do zlepšenia
životných podmienok ľudí, ktorí sa
ocitli v najťažších životných situáciách a nedokázali ho bez pomoci
zvládnuť. Nemalý dôraz venovala
riešeniu rómskej otázky a šíreniu
humanizmu a osvety. Prínosom v
sociálnej oblasti bolo jej pôsobenie
vo funkcii predsedníčky miestnej
organizácie Československého červeného kríža, pri organizovaní dobrovoľných odberov krvi, zdravotnej
služby alebo vzdelávania detí. Na
kultúrnom poli budú pamätníci stále
spomínať na jej pôsobenie v spe-

váckej skupine Lipka či dobre zorganizované obecné slávnosti.
Vojtech Mráz ako poslanec prvého porevolučného zastupiteľstva
obce z rokov 1990 až 1994 pôsobil
predovšetkým v komisii verejného
poriadku. Jeho politická angažovanosť zďaleka nekončila v poslaneckom zbore, práve naopak, v rokoch
1989 a 2016 vystupuje aktívne pri
zakladaní miestnej organizácie
KDH. Pre fanúšikov a širokú verejnosť však zostane v pamäti aj ako
dlhoročný hráč, neskôr tréner i člen
výboru miestnej Telovýchovnej
Jednoty Lokomotíva. Okrem toho
pridáva ruku k dielu aj na kultúrnom
poli. Jeho maliarske schopnosti,
okrem výstav obrazov obohacujúcich ducha, pomáhajú i miestnym
divadelným ochotníkom pri tvorbe
scén každej novej hry.
Viliam Hlava sa takmer celé 70.
roky minulého storočia venoval poslaneckej práci v miestnom zastu-

piteľstve na poste člena stavebnej
komisie. Do poslaneckých lavíc sa
opätovne vrátil aj v prvom porevolučnom volebnom období 1990-94,
tentokrát do komisie sociálnych vecí a športu - azda aj preto, že široká
verejnosť ho už dobre poznala ako
dlhoročného futbalového hráča,
funkcionára, no najmä úspešného
trénera hokejistov v rokoch 1970-80.
Desaťročia politickej práce, športových zápolení ešte stále nie sú
kompletným zmapovaním jeho zá-

Na snímke zľava Vojtech Mráz, Katarína Vajdová a Viliam Hlava

Z lásky k človeku a z úcty k životu
„Vždy, keď niekomu pomôžeme, dostávame spätnú väzbu, prinajmenšom úsmevy a slová poďakovania. Darca krvi daruje to najcennejšie,
pomôže neznámemu, ale odozvy niet. Práve preto, my všetci pri stretnutí s darcami krvi chceme tlmočiť poďakovania a prejaviť im úctu za
tých neznámych ľudí,“ povedala pri stretnutí s darcami v Kozárovciach
Mgr. Oľga Kurpášová, členka územnej rady SČK v Leviciach.
Slávnosť spojená so zápisom do pamätnej knihy obce sa konala v
piatok 20. januára v obradnej sieni obecného úradu.
Na slávnosť boli pozvaní viacná- ho plakety (80 odberov), Miroslav
sobní darcovia krvi Ľudmila Ondrej- Švolík, nositeľ striebornej Janského
ková, nositeľka diamantovej Janplakety (20 odberov), Simona Šálského plakety (60 odberov), Luděk
ková, nositeľka bronzovej Janského
Lajda, nositeľ diamantovej Janské- plakety (10 odberov) a Peter Majer,

sluh. Nemôžeme nespomenúť ani
roky strávené vo vedení urbárskej
spoločnosti i domáceho včelárskeho zväzu, pričom aktívnym chovateľom včiel i funkcionárom zostáva
dodnes.
Jubilantov pekným kultúrnym
programom odmenili žiaci miestnej
základnej školy. Po slávnostnom
zápise do pamätnej knihy obce zotrvali jubilanti, rodinní príslušníci,
poslanci obecného zastupiteľstva
a hostia ešte v krátkej neformálnej
debate.
Monika Nemčeková,
snímky autorka

nositeľ bronzovej Janského plakety
(10 odberov).
Slová vďaky za nezištné darovanie najcennejšej tekutiny, ktorá sa
nedá nahradiť ničím iným, boli hlavnou myšlienkou slávnosti. Zazneli
v príhovore starostu Jozefa Majera,
ktorý súčasne vyslovil želanie, aby
ich nasledovaniahodný príklad bol
motiváciou pre ďalších ľudí a darilo
sa i naďalej v obci budovať tradíciu
darovania krvi. Zazneli ďakovné verše a deti zo základnej školy pridali

Na snímke zľava: Vladimír Kubas, Ľudmila Onrejková, Simona Šálková, Oľga Kurpášová a Miroslav Švolík

milé kultúrne vystúpenie.
Za Územný spolok SČK v Leviciach sa na slávnosti zúčastnili členovia územnej rady Mgr. Oľga Kurpášová a Vladimír Kubas, predseda miestneho spolku vodnej záchrannej služby, ktorý tlmočil slová
riaditeľky Územného spolku SČK
v Leviciach Oľgy Szalmovej, ktorá sa pre pracovné zaneprázdnenie nemohla na podujatí zúčastniť:
“Ďakujem vám za vysoko humánnu
činnosť, ktorá nie je samozrejmosťou. Dnes sú v centre pozornosti
iné hodnoty, ako sú empatia, súcit, spolupatričnosť, obeta. Ľudstvo
však neposúva egoizmus jednotlivca či skupín, ale práve naopak, láska k človeku a úcta k životu. Práve
preto SČK považuje za česť oceňovať a vyzdvihovať vás, príkladných ľudí. Pre mnohých z vás je
to celoživotné poslanie, rozhodli
ste nezištne pomáhať a zachraňovať život. Dobrovoľných darcov krvi bude treba na Slovensku stále
a SČK neúnavne pracuje na rozširovaní základne darcov. Som osobne
šťastná, že vám môžem poďakovať
a zároveň zaželať pevné zdravie,
pohodu, šťastie v práci aj v osobnom živote.“
V pamätnej knihe obce zostanú
navždy pri zápise o tejto udalosti
podpisy viacnásobných darcov a fotograﬁe v kronike. Budú pripomínať
tých, ktorí sa dobrovoľne rozhodli pomáhať a zachraňovať neznámych ľudí. Za všetkých im patrí naše úprimné poďakovanie a úcta.
Monika Nemčeková,
snímky autorka
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Kozárovské fašiangy
Už tradične čas zábavy a tanca
v Kozárovciach vyvrcholil v sobotu
25. februára v priestoroch domu kultúry, kde obecný úrad v spoluprá-

ci so ZŠ s MŠ pripravili karneval v
maskách pre deti, mládež, rodičov a
starých rodičov. Hoci účasť masiek
tohto roku bola slabšia, po chvíli sa



zabávali všetky princezné, víly, piráti, dokonca i kankánové tanečnice. Súčasťou karnevalu boli súťaže
ako metlový, balónový a srdiečkový
tanec. Spoločná zábava detí, rodičov
a starých rodičov pokračovala až do
príchodu FS Praslica, ktorá svojím
žartovným spôsobom umocnila atmosféru. Predviedla ukážku pochováva-

Fašianguje celá rodina Šustáková
nia basy, z ktorej mali zážitok hlavne
tí najmenší. Všetci prítomní si mohli
pochutnať na fašiangových špecialitách (šišky, fánky, zabíjačka, kapustnica). Organizátori ďakujú zúčastneným za skvelú zábavu a tešia sa na
ďalšie veselé stretnutia a spoločné
akcie.
-iš-

Súťaž v umeleckom prednese

Hviezdoslavov Kubín sa stal oslavou krásy slovenského jazyka a uctením si kultúrnych tradícií, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto. Svoj
jazyk si ctíme vážime si ho a sme
naň patrične hrdí. Aj preto naša ško-

la v Kozárovciach usporiadala školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín,
ktorého sa zúčastnilo 39 recitátorov a každý z nich nám predviedol
svoj talent.
Víťazmi školského kola sa stali
v prednese poézie v I. kategórii: 1.
miesto V. Majer, 2. miesto S. Horváthová, 3. miesto V. Benčatová, A.
Oravcová. V II. kategórii: 1. miesto V.
Švoliková, 2. miesto K. Benčatová, 3.
miesto B. Švolíková, T. Fabian. V III.
kategórii: 1. miesto A. Mohajer Sho-

jaii, 2. miesto M. Kabát, V. Pustaiová,
3. miesto M. Legíň, M. Benčat.
Víťazmi školského kola sa stali
v prednese prózy v I. kategórii: 2.
miesto T. Červenáková, 3. miesto T.
Tošálová, D. Orolínová, prvé miesto
nebolo udelené. V II. kategórii: 1.
miesto S. Slížiková, 2. miesto A. Beniaková, 3. miesto D. Janovický, N.
Pivarčiová. V III. kategórii: 1. miesto
L. Hlavová, 2. miesto Z. Belisová, 3.
miesto A. Valkovič.
Absolútni víťazi postúpili do obvodného kola, ktoré sa konalo 30.
marca v Tlmačoch v MSK. Tam nás
žiaci úspešne reprezentovali. Lívia
Hlavová sa umiestnila na 2. mieste
a Amanda Mohajer Shojaii na peknom 3. mieste. Srdečne im blahoželáme za reprezentovanie školy a výborný prednes.
Mgr. Zimová

Na súťaži v Zlatých Moravciach

V utorok 22. marca sa naši žiaci (na snímke zľava) Peter Benčat (8.
roč.), Lenka Turnaiová (8. roč.), Noemi Jenesová (8. roč.) a Marek Legíň
(8. roč.) zúčastnili prvého ročníka súťaže pre žiakov FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ, ktorá sa konala v Zlatých Moravciach. Z približne 40 škôl sa
naše družstvo umiestnilo na peknom 7. mieste, za čo im ďakujeme.

Štvrtáci v Atlantise
Po druhej vyučovacej hodine sme
sa jedno pondelkové doobedie vybrali pešo na železničnú stanicu. Vlakom
sme sa dostali až do Levíc. Pešo sme
šli do Atlantisu, kde nás privítala jedna milá pani a zaviedla nás do miestnosti, kde sme sa na chvíľku mohli
hrať. Mohli sme sa zabaliť do „bublín“.
Ďalej sme
sa dozvedeli zaujímavé veci
o ľudskom
tele. Mali
sme o tom
prednášku
a ukážku
napodobenín orgánov. Naučili
sme sa, ako

sa poskytne prvá pomoc. Potom nasledovala diskusia, pauza na obed
a hranie. Domov sme sa vrátili opäť
vlakom. Cítili sme sa veľmi dobre.
Lesia Mezeiová, 4. ročník
Komentáre:
Jakub Kabát: Mne sa najviac páčili
okuliare, ktoré ukazovali, ako sa cíti
človek, keď je opitý. Takisto aj bubliny a pracovné miesto.
Viktor Boroš: Najviac sa mi páčili
okuliare, prezentácia o ľudskom tele
a bubliny. Podarila sa mi naozaj veľká. Aj stavenisko bolo dobré.
Nicolas Tomo: Bubliny boli super
a to, keď sme sa hrali na stavbárov.
Lesia Mezeiová: V Atlantise sa mi
páčila miestnosť s bublinami. Veľmi

dobré boli aj doktorské plášte a čiapky. Kreslenie v zrkadle je super.
Emma Benčatová: Bubliny sa mi páčili najviac, najmä tá najväčšia.
Oliver Barutík: Najlepšie boli bubliny, do ktorých sme mohli vojsť. Potom zmenšeniny orgánov a prezentácia o ľudskom tele.
Martin Svorad: Najlepšie boli bubliny a okuliare, ktoré keď si nasadíme, sme ako opití. Páčila sa mi aj
cesta späť.
Šimon Švolík: Mne sa páčil zmenšený model tela.
Šimon Solčánsky: Mne sa páčili
bubliny, autá a okuliare.
Jerguš Hoľka: Bubliny boli super.
Lukáš Horváth: Bublinový svet
a ľudské telo boli najlepšie.
Timur Pastorek: Bubliny sa mi páčili najviac.
Lea Beneová: Mne sa páčilo všetko 
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Deň učiteľov v ZŠ s MŠ
Pedagógovia zo ZŠ s MŠ privítali v utorok 28. marca vzácnu návštevu. Pozvanie na oslavu Dňa učiteľov
prijali bývalé kolegyne - pani učiteľky
a pani vychovávateľky. Slávnostného
otvorenia sa veľmi pekným a pestrým
kultúrnym programom zhostili žiaci
ŠKD, dievčenské kvarteto temperamentnými piesňami a žiak 7. ročníka hrou na saxofón. Po svojom vystúpení všetkým prítomným pedagógom odovzdali kvietok a malý darček,
ktorý pani učiteľkám na zaslúženom
dôchodku bude pripomínať deň strávený so svojimi nasledovníkmi. Potom sa ujal slova pán riaditeľ Mgr. Richard Demian, ktorý v krátkom príhovore nezabudol vyzdvihnúť neľahkú
prácu pedagóga, ktorá vlastne nie je
ani prácou, ale poslaním. Zároveň
im poďakoval za to, že si našli čas
a prijali pozvanie na posedenie pri
príležitosti sviatku všetkých pedagógov. Pozdrav od Ing. Jozefa Majera,
starostu obce, odovzdala i Mgr. Ivana
Švoliková, PhD., predsedníčka kul-

gógov a ich pôsobením na rôznych
miestach počas ich pedagogickej kariéry, ktorý bol odľahčený úsmevnými
zážitkami prežitými so svojimi žiakmi.
Na záver oﬁciálnej časti nechýbalo
poďakovanie našich bývalých kolegýň za pozvanie a hlavne za pekné
pozdravy k najväčším sviatkom v roku, ktoré si vždy nájdu v schránkach
a odkladajú ako pamiatku na to, že
na nich myslíme a hlavne nezabúdame. K dobrej nálade po celý čas
prispievala i pani učiteľka Mgr.
Emília Krnčoková a jej nádherné piesne.
Nepatrili ste
k mediálne známym tváram.
A už vonkoncom
nie k tým kategóriám ľudí, pre ktorých boli dovolenkové seansy na

túrnej komisie pri OcÚ, ospravedlnila jeho neprítomnosť na tomto milom
podujatí a v krátkosti všetkých oboznámila s pozitívnymi zmenami, ktoré
čakajú našu školu v najbližších mesiacoch. Program pokračoval predstavením všetkých prítomných peda-

Kanárskych ostrovoch štandardnou
záležitosťou. Netúžili ste po piedestáloch svetskej slávy, pracovali ste totiž s čímsi takým jedinečným, akým
je duša človeka. Čím by bol človek,
národ, bez tvorivých pedagógov, bez
gramotnosti, ktorej ste boli rozsie-

Exkurzia v Nitre
Žiaci piateho a
šiesteho ročníka
sa 16. februára zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Nitre. Najskôr
si prezreli historické
jadro Nitry, ktorého
súčasťou je aj nitrianska Synagóga.
Potom nasledovala prehliadka Ponitrianskeho múzea, v
ktorom žiaci videli množstvo zaujímavých pamiatok
z najstarších čias histórie ľudstva,
zaujala ich hlavne Venuša z Moravian či iné artefakty z obdobia Veľkej
Moravy. V múzeu tiež mohli vidieť výstavu najrôznejších zvierat žijúcich u
nás. Ďalším bodom programu našej

exkurzie bolo ﬁlmové predstavenie,
ktorého sme sa zúčastnili a poriadne sa zabavili. S množstvom pekných zážitkov, ale i poznatkov sme
sa unavení vrátili domov.
L. Tulová, S. Kohútová

vačmi? Byť, či nebyť pedagógom?
Ak ním byť - a vy ste túžili pracovať
s deťmi - tak celou svojou osobnosťou. Bez naozajstného pedagóga niet
inej alternatívy. Vaša profesia nebola zamestnaním, ale poslaním. Vyvierala zo srdca, stala sa i obetou,
nedala sa nadekrétovať ani tarifne,

ani najvyšším kvaliﬁkačným osvedčením. To, čo vás najvernejšie deﬁnuje, je kvalita vašich žiakov, s ktorými ste dlhé roky pracovali. Obrazne povedané, je to rovnica, ktorá sa
zo školskej tabule nezotiera. Vždy
vám išlo o to, aby si žiaci všimli aj vaše pedagogické srdce a nevideli len
prísnosť a povinnú prípravu na vyučovanie. Žiak dobre vycítil, či ste mu
rozumeli. Hodiny strávené v triedach
ste stavali predovšetkým tak, aby boli aj prostriedkom sebavýchovy žiaka. Jeho myšlienky a aktívny prístup
k riešeniu boli pre vás cennejšie ako
mechanicky nadreté učivo. Žiak bol
pre vás vždy tvorivým partnerom.
Vašou prvou učiteľskou poštou bol
platový dekrét so strohým údajom o
plate. S bázňou pedagóga – nováčika i s vnútorne nezodpovedanou
otázkou ste dekrét vložili k maturitnému vysvedčeniu, na ktorom sa ešte
sviežou čerňou skvel podpis triedneho učiteľa. Nebol však čas na meditácie. Deti čakali. Čakali tí, kvôli ktorým ste sa stali pedagógmi.
Chcela by som vyriecť niečo veľmi krásne, čo sa nepomestí do slov žiadnej básne. Chcela
by som vyriecť slová veľkej vďaky,
ale mi to nejde, život je už taký...
Slovo sa mi zdráha, po srdci sa skĺza, miesto básne spadne čistá vďaky slza.
Mária Együdová

DEŇ V ROZPRÁVKE

V utorok 28. marca bol úplne obyčajný deň, len namiesto učebníc sme si
do školy priniesli svoje najobľúbenejšie knižky. Lavice boli otočené do polkruhu smerom k pani učiteľke. Keď vošla pani učiteľka do triedy, veľmi sme
sa potešili, lebo sme vedeli, že namiesto učenia si budeme čítať. Stoličky
sme mali v kruhu. Každý svoju knihu predstavil, povedal jej obsah a prečo by
sme si ju mali prečítať. Mali sme si zapamätať knihu, ktorú doniesli spolužiaci
a zopakovať to. Ďalej nasledoval kvíz o rozprávkových postavách, literárnych
pojmoch, spisovateľoch. Bol to naozaj pekný deň, taký rozprávkový...
Lea Beneová, 4. trieda
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Stolný tenis
Naše dievčatá sa zúčastnili Majstrovstiev kraja v stolnom tenise,
ktoré sa konali 9. februára v Nitre.
Boli vylosované dve skupiny a naše baby hrali v 1. skupine nasledovne:
Kozárovce - Nové Zámky 3 : 1
Kozárovce - Podhorany 3 : 1
Semiﬁnále: ZŠ Kozárovce - ZŠ
Svätý Peter 3 : 1

Finále: ZŠ Topoľčany - ZŠ Kozárovce 3 : 0
Obsadili sme veľmi krásne 2.
miesto na Majstrovstvách kraja.
Reprezentovali nás: Dominika
Chorvátová (7. trieda), Lenka Lackovičová (9. trieda), Zuzana Belisová (7. trieda), Ema Skačanová (7. trieda). Ďakujeme za reprezentáciu!



Gymnastika
Na majstrovstvách okresu Levice v gymnastickom štvorboji,
ktoré sa konali 22. - 24. marca,
nás úspešne reprezentovalo až
šesť družstiev.
ŽIACI kategória A - 3. miesto
- Tobiáš Fabian (2. roč.), Matej
Švolík (2. roč.), Filip Belis (1.
roč.), Pavol Švec (1. roč.), Andrej Hričina (1. roč.)
ŽIACI kategória B - 2. miesto
- Samuel Kotora (5. roč.), Tomáš
Fabian (5. roč.), Jerguš Henrich
Gregor (4. roč.), Pavol Závalec (4. roč.), Lukáš Horváth (4.
roč.), náhradníci Matej Svorad
(4. roč.), Viktor Majer (3. roč.)

rová (2. roč.), Vanesa Benčaťová (2. roč.), Simona Horváthová (2. roč.), Daniela Orolínová
(3. roč.),Terézia Ester Gregorová (3. roč.)
ŽIAČKY kategória B - 3.
miesto - Viktória Švoliková (5. roč.), Barbora Švolíková (5. roč.), Ľudmila Krištofová
(5. roč.), Emma Benčatová (4.
roč.), Emma Egyudová (4. roč.),
náhradníčka Monika Valkovičová (5. roč.)
ŽIAČKY kategória C - 5.
miesto - Zuzana Belisová (7.
roč.), Simona Kabátová (9. roč.),
Zoja Mišáková (8. roč.), Kristína

ŽIACI kategória C - 4. miesto
- Michal Kabát (7. roč.), Metod
Benčať (7. roč.), Stanislav Kabát (9. roč.), Gabriel Demian (6.
roč.), Alex Kacian (8. roč.)
ŽIAČKY kategória A - 1.
miesto - postup do krajského kola - Dorota Sarah Grego-

Sitárová (8. roč.), Viktória Šustáková (8. roč.), náhradníčka Tímea Šustáková (9. roč.)
Žiakom a žiačkam gratulujeme
k výborným výsledkom a úspešnej reprezentácii školy, kolegyniam a kolegom ďakujeme za trpezlivú prípravu na súťaž.

Cvičím, cvičíš, cvičíme...
V živote každého z nás sú okamihy, na ktoré by sme najradšej
zabudli, no i také, ktoré sa nám
nadlho vryjú do pamäti. A k tým
druhým určite patrí i spoločne
strávené športovo-vedomostné odpoludnie našich najmenších žiakov - prvákov, ich rodičov, triednych učiteliek a vedenia školy. Keďže aj v tomto školskom roku máme dve prvácke
triedy a rodičia sa skôr míňajú
ako stretávajú na konzultačných
hodinách, triedne pani učiteľky
sa so súhlasom pána riaditeľa
rozhodli uskutočniť stretnutie,
pri ktorom bol čas okrem športovania aj na rozhovory, na ktoré pri každodenných povinnostiach v tejto uponáhľanej dobe
nie je čas.
Všetkých prítomných najskôr
privítala Mgr. Mária Együdová,
ktorá oboznámila rodičov i ostatných prítomných, čo je účelom
tohto stretnutia v telocvični ZŠ,
a to spoločne si zacvičiť, na
chvíľu sa v pamäti vrátiť do svojich školských čias a zabudnúť
na svoje každodenné povinnosti. Keďže všetci prišli v športovom oblečení, mohli sme začať.
Rozcvičky sa ujala pani učiteľka
Mgr. Beáta Sedláková. Za svoje dieťa sa postavil rodič (alebo
obaja rodičia) a začalo sa s rozcvičkou. Najskôr žiaci, potom to
isté zopakovali rodičia. Kým sa
deti snažili vždy k štartovej čiare dobehnúť medzi prvými, rodičia to poňali športovo a nie vždy
urobili presne to, čo ich ratolesti

pred nimi. To bolo výčitiek za to,
že to neurobili tak, ako to mali,
alebo sa viacej nesnažili a neboli
rýchlejší ako ostatní rodičia.
Po krátkej rozcvičke nasledovala súťaž. Každé družstvo bolo
zložené z rodičov a detí. Súťažilo
sa v rôznych disciplínach, zväčša
vo dvojiciach. Po skutočne výborných výkonoch triedne pani učiteľky dopriali rodičom trošku oddychu, ale deti pokračovali ďalej.
Usilovne vypracovávali pracovné listy zamerané na slovenský
jazyk, matematiku a prvouku. Ak
im tréma „zviazala“ ruky, na pomoc prišli žiačky deviateho ročníka, ktoré ich usmernili a trošku pomohli, ak to bolo potrebné.
Prváci úlohy zvládli na výbornú
a nezabudli sa pochváliť svojim
najbližším. Potom ešte rýchlo občerstviť sa, zamaškrtiť dobroty,
ktoré priniesli pre naše deti mamičky, a opäť sa išlo súťažiť.
Ani sme sa nenazdali a bol
tu záver nášho športovo-vedomostného odpoludnia, za ktoré
si každý jeden žiak vyslúžil nielen sladkú odmenu, ale i krásnu
prvú knihu plnú básničiek. A že
sa nám všetko vydarilo, svedčia
slová vďaky od rodičov i prosba,
aby sa ďalšie takéto spoločné podujatie uskutočnilo ešte v tomto
školskom roku. Radi sme prijali
túto výzvu, pretože vidieť tú radosť a iskričky šťastia v detských
očkách bolo pre nás tou najkrajšou odmenou.
Mgr. Együdová,
Mgr. Sedláková
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Udialo sa v našej materskej škole

ritoch a iných veciach, ktoré sú súčasťou vesmíru. Deťom sa planetárium páčilo a tešíme sa na návštevu opäť o rok.
Divadielko s názvom Abeceda
zdravia, ktoré nás navštívilo 9. marca, nás doslova postavilo zo stoličiek.
Veselé prevedenie formou piesní
a tanca sa všetkým škôlkarom páčilo, spoznali písmená abecedy a rôzne názvy ovocia a zeleniny od A po
J. Ujovi bábkarovi sme sa odmenili
poriadnym potleskom.
V týždni venovanému knihám
sme 17. marca navštívili našu
obecnú knižnicu. Deti sa oboznámiFebruár je jeden z najobľúbenejších mesiacov detí, pretože aj tento rok sme sa 14.
februára prezliekali do masiek.
Deti sa na karneval veľmi tešili
a už dopredu rozprávali, akou
budú maskou. Ráno prišli prezlečené v maskách, predstavili sme si každú masku, zatancovali a zasúťažili sme si, občerstvili sa.
V utorok 28. februára náš
navštívilo mobilné planetárium. Deti sa najskôr v planetáriu, ktoré bolo v tvare pologule, oboznámili so súhvezdiami
a najznámejšími hviezdami na
našej oblohe, aby sa v druhej
časti formou rozprávky naučili
niečo o našej slnečnej sústave, čiernych dierach, meteo-

li s priestormi a prevádzkou knižnice. Naučili sa pravidlá správania sa
v knižnici. Cieľom tejto návštevy bolo utvárať záujem a pozitívny vzťah
ku knihám, k získavaniu informácií
a túžbe čítať.
Pretože naša materská škola si
ctí tradície a zvyky, tak sme sa so
spevom piesní rozlúčili s Morenou
a na moste pri kostole sme ju zapálili a hodili do potoka, aby zima nadobro odišla a krásna jar sa rozvinula do svojej zelenej krásy.
Na deň učiteľov 28. marca sa aj
naše najstaršie deti - predškoláci
zapojili do programu, ktorý pripravili žiaci základnej školy spolu s pedagógmi.
Bc. Katarína Gápelová






Dobrá novina aj tento rok
v našej farnosti
Dobrá novina je kolednícka akcia eRka – HKSD (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí) spojená
so zbierkou pre projekty rozvojovej
spolupráce v afrických krajinách.
Je oﬁciálne zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR. Dobrá novina
nadväzuje na tradíciu koledovania
ako na hlbokú súčasť slovenskej
kultúry a zároveň spája deti a mládež z celého Slovenska k spolupatričnosti a solidarite voči ľuďom
v núdzi.

V našej farnosti sa Dobrá novina
organizovala v minulosti s rôznymi
prestávkami už viackrát. Po určitej
pauze som sa podujala ako dobrovoľníčka oživiť u nás túto tradíciu
opäť. Napriek tomu, že som vedela, čo ma čaká, keďže už druhý rok
vystupujem ako zodpovedná osoba Dobrej noviny, vždy je veľa povinností, ktoré treba dodržať. Prihláška, vyzdvihnutie metodických
materiálov v centrále eRka či zorganizovanie stretka pre deti, zaučenie

mladých, ktorí pôsobia už skôr ako
animátori a mnohé ďalšie.
Tohtoročný 22. ročník koledovania Dobrej noviny sa niesol v myšlienke: „Deti sú srdcom zmeny“ –
cez pomoc deťom sa dá ovplyvniť
celá komunita. Hoci Dobrá novina
podporuje viac ako 30 projektov na
africkom kontinente, tento rok sa
špeciálna pozornosť venovala Etiópii. Spolu s deťmi a mladými sa
spoločne pripravujeme na koledovanie už na stretkách, kde bližšie
spoznávame danú krajinu aj niekoľko detí, ktorým priamo poputuje na-

Zo života Klubu KDH Kozárovce
Vo februári Klub KDH Kozárovce pripravil pre mládež z našej obce ďalší z pútavých výletov. Tentokrát sme vycestovali do lyžiarskeho strediska SKI
Rejdová. Stredisko, ktoré sa
nachádza v rožňavskom okrese ponúka pre návštevníkov aktívnych oddych spojený s relaxom a zábavou.
SKI Rejdová privíta lyžiarov
tromi vlekmi a dvoma zjazdovkami. Naším cieľom bola však
chuť zažiť a vychutnať si adrenalínovú jazdu zimnou prírodou
na snežných skútroch. Počas
hodiny a pol sme mali možnosť
obdivovať ticho a krásu našej
prírody. Na snežných skútroch
môžete zažiť výlet na horskú
chatu s možnosťou prenocovať. Pri peknom počasí sa ponúka jedinečný výhľad na Nízke a Vysoké Tatry.
Počas výletov po Slovensku sa snažíme spoznať aj našu vlasť. Teraz sme sa zamerali na jedinečnú rázovú oblasť
Horehronia. Zastavili sme sa
aj pri prameni rieky Hron, ktorá preteká popri našej obci. Už
teraz sa tešíme na druhý ročník

tejto zaujímavej akcie. Veríme,
že sa na snežné skútre vrátime v budúcom roku vo väčšom
počte.
V minulosti sa 8. mája v Kozárovciach zvyklo konať pálenie vatry, ktoré spájalo všetkých
občanov našej obce. V tomto roku by sme chceli na túto
tradíciu nadviazať a postupne
jej vrátiť zašlú slávu. Už dnes
sa spojili Klub KDH Kozárovce, Obec Kozárovce, Základná
a Materská škola Kozárovce,
Pozemkové spoločenstvo Slance Kozárovce, Dobrovoľný hasičský zbor Kozárovce a Telovýchovná jednota Lokomotíva
Kozárovce, aby sa 6. mája na
Veľkej skale rozhoreli štyri malé a jedna veľká vatra. Súčasťou programu bude lampiónový
sprievod, ktorý vyjde zo Základnej školy o 18. hodine. Pozývame všetky deti, spolu s rodičmi, aby sme oživili túto zaujímavú tradíciu v Kozárovciach.
Na Veľkej Skale bude pripravené občerstvenie, ako aj možnosť zabaviť sa pri dobrej hudbe. Veríme, že aj naše miestne
spevácke skupiny, folklórne sú-

bory či nadaní jednotlivci sa k
nám pripoja, aby sa nad obcou
rozozneli tie najkrajšie piesne.
Už v týchto dňoch sa podarilo sprejazdniť cestu z Kuciny až na vrchol Veľkej Skaly
práve vďaka pomoci Pozemkovému spoločenstvu Slance a Obecného úradu, čím sa
otvorila možnosť účasti aj starších občanov na tomto podujatí. Svojou mladíckou silou nám
pomohli aj dorastenci spolu s
trénerom Milošom Benčaťom,
ktorí sú obdivuhodní nielen na

ša pomoc. Koledovaním od domu
k domu hlásame nielen narodenie
nášho Pána, ale zbierame aj ﬁnančné príspevky pre ľudí v Afrike.
Som veľmi rada, že sa v našej
farnosti aj dnes nájdu deti, ktorým
nezáleží len na sebe, ale majú chuť
pomáhať aj ostatným. Rovnako ako
aj rodiny, ktoré pozvú malých koledníkov do svojich domovov. Aj vďaka
nim sme sa tento rok zaradili medzi 1249 obcí Slovenska, ktoré majú ešte stále srdce aj dvere otvorené pre Pána.
Františka Benčaťová

trávniku vďaka svojim výnimočným výkonom v tejto futbalovej
sezóne, ale aj mimo neho. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa prídu zabaviť a pripomenúť si pálenie vatier na Veľkej skale v
minulosti.
Popri aktivitách v obci sa
Klub KDH Kozárovce zapája aj
do aktivít, ktoré pripravuje predsedníctvo strany. A tak sa naši
zástupcovia zúčastnili prezentácie nového akčného programu strany, ktorý bol predstavený predsedom Alojzom Hlinom dvom stovkám účastníkov
v Nitre i v Leviciach.
M. Holečková






Kozárenka ukončila fašiangový čas
Ako je už zvykom, v Kozárovciach
sa konajú dve fašiangové posedenia. Jedno skôr pre deti a rodiny a
druhé posedenie organizuje Jednota dôchodcov Slovenska v motoreste STOP.
Súčasťou prvého je folklórna skupina Praslica a druhého mužská spevácka skupina Matičiar a dychová

Peťa Beniačika, Drahoša Ostrožlíka a Novobančana Jozefa Suchého) zneli plnou sálou.
Potom, ako začala hrať dychovka,
nebolo veru treba vyzývať prítomných
do tanca. V stiesnených priestoroch
bol tanečný parket vždy plný. Kozárenka zahrala svoj repertoár založený na klasických ľudových pesnič-

„Kamaráti bratia“.
Prestávky medzi hraniami dychovky vypĺňali spomínaní harmonikári,
pričom Peter Beniačik striedal harmoniku so saxofónom a spoločne s Matičiarom rozospievali celú sálu.
Posedenie vyvrcholilo večer samotným pochovaním basy pod „patronátom“ Matičiara. Smútočno-komické spevy viedol vedúci Matičiara Igor Benčať. Spevy boli presvedčivé, po prvý raz za mnohé roky strhli obecenstvo tak, že s basou sa pri-

šli na „pódium“ rozlúčiť aj niektoré
diváčky.
Po pochovaní a odnesení basy
dychová hudba Kozárenka ukončila
fašiangový čas a symbolicky (pretože bol ešte len pondelok) tak otvorila
pôstne obdobie.
O pohostenie sa ako vždy postaral motorest STOP a nechýbal ani
tradičný chlieb s masťou. Prítomní
si tiež doniesli niečo zo svojich domácich zásob. Všetci sa nakoniec
zhodli na tom, že je to vydarená akcia už dlhé roky a pokiaľ nám zdravie
dovolí, zídeme sa aj o rok.
Miroslav Kopál
DH Kozárenka

Praslica pochovala basu

hudba Kozárenka. Prečo je to tak,
vychádza aj trochu z histórie, pretože
folklórne pásmo o pochovávaní basy mal vo svojom repertoári folklórny súbor Praslica ešte v časoch pred
rokom 1989. Po revolúcii si tento ľudový zvyk osvojili viaceré súbory,
pričom reálne do dnešných čias ho
viacmenej pravidelne prezentujú už
len spomínaný súbor Praslica a spevácka skupina Matičiar.
Keďže som bol prítomný, ako člen
dychovej hudby, na druhom (trochu
netradične uskutočnenom v pondelok), budem sa venovať tomuto posedeniu. Po príchode dychovej hudby do motorestu bola už zábava v plnom prúde. Ľudové piesne za sprievodu troch harmonikárov (domácich

Kronikársky záznam za rok
1957 obsahuje len veľmi málo informácií. Chýbajú zmienky o demograﬁi, počasí, športe a škole. Zápis urobila vtedajšia kronikárka obce Elena
Kováčiková, ktorá bola učiteľkou na miestnej škole. Prisťahovala sa do obce v septembri 1956. Od tohto roka začala zaznamenávať udalosti aj
do obecnej kroniky. Prvý ucelený záznam je však až z roku
1957. Tento rok sa konali voľby
do miestneho národného výboru (ďalej len MNV). Počet kandidátov sa zvýšil z dvadsať na
dvadsaťpäť. Spomínané voľ-

kách, doplnený o rôzne šlágre z rokov minulých. O úpravy šlágrov do
podoby vhodnej pre dychovú hudbu
sa postaral dvorný skladateľ Kozárenky Feri Bedej. O spev sa starala
trojica spevákov Mária Štefančová,
spomínaný František Bedej, ktorých
dopĺňal, prípadne sólovo spieval bubeník Jaroslav Kučerka. Prvýkrát sa
na domácej pôde predstavili aj klarinetista Viliam Ďurovský a hráč na
saxofón Miško Kabát. Želáme si, aby
im tento zápal a ochota hrať vytrvali čo najdlhšie.
V rámci jedného kola sme si pripomenuli smutný fakt, že dlhoročný
harmonikár speváckej skupiny Imrich
Švolik už nie je medzi nami a do neba sme poslali jeho obľúbenú pieseň

by sa konali 19. mája v budove školy a MNV. Ako bolo vtedy zvykom, tak pred volebnými
miestnosťami vyhrávala hudba.
Konkrétne kandidovali: Gabriel
Žembery, František Mráz, Karol
Mráz, Vincent Mráz, Anna Ürgeová, Anna Hudecová, Jozef
Hlava, Ján Jelínek, Martin Holečka, František Gáfrik, Ľudovít
Mráz, Viliam Hofferik, Cyril Kotora, Milan Kováčik, Helena Sitárová, Michal Boháč, Katarína
Orovnická, Amália Šustáková,
Vincent Švolik, Mária Majlingová, Viktor Ivanič, Ján Valentíny, Ján Havran, Mikuláš Kotora a Karol Šusták. V kronike sa

Kozárovské fašiangy boli aj tento rok v znamení karnevalu detí základnej a materskej školy, ktorých na podujatie v sobotu 25. marca sprevádzali ich rodičia i starí rodičia. Deti mali v priestoroch domu kultúry takmer
trojhodinový priestor na šantenie v maskách a dospelí na ochutnávanie fašiangových dobrôt. Potom už všetci nedočkavo čakali vystúpenie
folklórnej skupiny Praslica. V jej réžii diváci opäť prežívali žartovné pochovávanie basy. Veľký zážitok, najmä z vystrájania čerta a iných strašidelných masiek, mali deti. Organizátori vytvorili príjemnú atmosféru pre
fašiangujúcich, ktorí zostávali v priateľských rozhovoroch aj po pochovaní basy.
Text a foto M. Nemčeková

uvádza pri menách aj to, ktoré konkrétne čísla domov alebo
časti obce mali zastupovať. Po
voľbách bola vytvorená Rada
MNV, ktorú tvorili Vincent Švolík (predseda), Ján Valentíny,
František Gáfrik, Ľudovít Mráz,
Vincent Mráz, Mária Majlingová a Jozef Hlava. Funkciu tajomníka najprv prijal František
Gáfrik, potom Milan Kováčik a
nakoniec Karol Šusták.
V roku 1957 sa začala stavba dnešnej hasičskej zbrojnice. V blízkosti budovy MNV začala výstavba obchodov, ktoré
ﬁnancovala Jednota. Pristúpilo sa aj k rekonštrukcii kostola. Dňa 24. júla sa začala vnútorná výmaľba, ktorú zrealizoval akademický maliar Jiří Jelínek z Prahy. Tento sa venoval cirkevnej problematike. Na
Slovensku umelecky vymaľoval

niekoľko chrámov. V kronike sa
spomína, že sa mu vyplatilo 30
592, 46 Kčs. Už predtým 29. júna boli dovezené dva nové zvony, ktoré vyrobila ﬁrma Kovolit
z obce Česká pri Brne. Ich hodnota bola 24 598, 20 Kčs.
Kronikársky záznam sa zmieňuje podrobnejšie o divadelnej veselohre Náš pán minister,
ktorá mala premiéru 26. februára. Režisérom bol Michal Salenka. Okrem neho v predstavení vystupovali Ladislav Benčať, Elena Ďurovičová, Žoﬁa
Ďurovičová, Mikuláš Hlava, Ján
Hudec, Milan Kováčik, Štefan
Mráz, Juraj Kuštár, Irena Švolíková, Terézia Švolíková, Barbora Vajdová a Valéria Vajdová. Dňa 8. marca sa v kultúrnom dome konali oslavy Dňa
žien.
Peter Ivanič






Rozdali vianočné darčeky piesní a vinšov
Kozárovský spevácky zbor
TEBE SPIEVAM vznikol v roku 2012 celkom skromne. Pár
nadšencov sa začalo stretávať
a pod vedením Ing. Pavla Pľutu nacvičovať prvé piesne. Po
roku založili tradíciu výročných
koncertov v období Vianoc vo
farskom kostole sv. Filipa a Jakuba, ktorej zostali verní aj tento rok. V nedeľu 8. januára, keď
končilo vianočné obdobie, zbor
nadelil milé darčeky plné piesní

a vinšov všetkým, ktorí prekonali mrazivé počasie a prišli do
chrámu aj popoludní.
Koncert bol znovu pripravený
veľmi dôsledne. Tak ako jeho
tvorcovia starostlivo ukladali
noty a slová pri tvorbe piesní,
tak ako dolaďovali tóny a hlasy,
tak citlivo tvorili aj choreograﬁu
koncertu. Od prvého vinšu po
poslednú záverečnú pieseň.
Ako prvý vianočný balíček ponúkli chrámové piesne, v dru-

hom boli ukryté vianočné koledy a v treťom piesne z vlastnej
tvorby. Počas koncertu prišli
vypomôcť mladé hudobné
i spevácke talenty, ktoré vždy
oživia vystúpenie a sú prísľubom do budúcnosti. Spevácky
zbor TEBE SPIEVAM prešiel
od svojho vzniku chvályhodný
kus cesty. Má za sebou mnohé koncerty doma, v blízkom
okolí, na Slovensku i v zahraničí. Nezabudnuteľným zostane
jeho koncert Ako spieva Hron,

Stavajú na dosiahnutých úspechoch
Členovia Vinohradníckeho spolku Kozárovce sa stretli 11.
marca na výročnej členskej schôdzi, aby zhodnotili činnosť
spolku za minulý rok, prijali plán aktivít na rok 2017 a na ďalšie tri roky zvolili nový výbor a dozornú a revíznu komisiu
spolku.
Na úvod rokovania si prítom- pripomenul, že k dnešnému dňu
ní minútou ticha uctili pamiatku má spolok 74 členov. Jeho hlavtragicky zosnulého člena dozor- ným krédom je svojpomoc vinonej a revíznej komisie Imricha hradníkov a vinárov, vytváranie
Švolika. Schôdzu otvoril a vie- podmienok pre zachovanie a rozdol Ing. Igor Benčať, člen výbo- voj tradičných kozárovských viru VSK.
nohradníckych lokalít Pustá hoSprávu o činnosti spolku za ra a Staré vinice. Medzi najväčuplynulý rok predniesol predseda šie aktivity patrí nákup a distribúŠtefan Gaži. Okrem iného v nej cia sadeníc štepov pre dosadbu,

ale aj novú výsadbu vinohradov.
Vlani zakúpili od ﬁrmy Vitis Selekt 1 300 kusov sadeníc. Ďalej
je to nákup chemických ochranných prostriedkov na ochranu
viníc pred hubovými chorobami
vo veľkobalení a následné rozvažovanie ako i údržba prístupových ciest k vinohradom. Spolok
vlastní a požičiava svojim členom
rôzne vinohradnícke a vinárske
náradie, organizuje účasť svojich členov na vinohradníckych
súťažiach a v neposlednom rade organizuje školenia zamera-

aj jeho druhý diel po roku. Veľký ohlas malo i vydanie prvého
CD z tohto koncertu. Nemožno
zabudnúť ani na obnovu tradície Dňa otcov v tejto obci, pod
ktorú sa zbor podpísal v minulom roku. Ich veľký podiel na
šírení dobrého mena obce vyzdvihol na záver novoročného
koncertu starosta Jozef Majer
a zaželal im ešte veľa úspechov do budúcnosti.
M. Nemčeková,
snímky autorka
né na nové technológie pri pestovaní viniča, ale aj pri výrobe vína. V rámci tejto aktivity spolok
pre každého člena z prostriedkov 2% daní zakúpil najnovšiu
publikáciu od profesora Pavla
Pavlouška Réva vínna pre malopestovateľov.
„Vlaňajší rok vojde do histórie
spolku ako zatiaľ najúspešnejší z pohľadu reprezentácie na
vinohradníckych súťažiach. Na
ôsmich súťažiach sa zúčastnilo
11 našich členov. Do Kozároviec
sme priniesli 6 zlatých, 32 strieborných, veľké množstvo bronzových medailí a dve nominá(Pokračovanie na str. 12)






Kozárovský futbal prináša radosť
Vážení športoví priatelia, naposledy som sa Vám prihováral na
konci minulého roka, keď sme bilancovali pre kozárovský futbal tak
úspešný rok 2016. Čas nám neúprosne plynie a naše futbalové
mužstvá už majú za sebou tretinu
jarnej časti.
Počas dlhej zimnej prestávky sa
výbor TJ a realizačné tímy dospelých a dorastencov snažili pripraviť
kvalitnú zimnú prípravu. Obidva naše kolektívy absolvovali množstvo
tréningových jednotiek, prípravných
zápasov a tiež i kvalitné sústredenia – hráči dospelích absolvovali sústredenie v Turčianskych Tepliciach a dorastenci v domácich podmienkach. Prípravné zápasy sme
v prevažnej miere absolvovali na
umelej tráve v Zlatých Moravciach,

až posledné dve stretnutia nám počasie dovolilo odohrať na prírodnej
tráve. Zimná príprava bola ťažká a
dlhá, dúfam, že naše mužstvá sú na
jarnú časť kvalitne pripravené.
Hneď v prvom zápase sme doma hostili druhé mužstvo tabuľky –
Okoličnú a naši chlapci svojho súpera predčili po všetkých stránkach
a zaslúžene vyhrali 4:0. Nasledujúci zápas v Želiezovciach nám už tak
dobre nevyšiel a utrpeli sme prvú
prehru v súťaži. Takisto aj stretnutie s Nesvadmi zastihlo naše mužstvo v menšej kríze, keď hlavne počas druhého polčasu sme nepodali taký výkon ako v tom prvom a nakoniec sme len remizovali 2:2. Skutočnosť, že išlo naozaj len o krátkodobý výpadok, dokázali naši chlapci
hneď v dvoch nasledujúcich zápa-

soch, keď dokázali zvíťaziť najskôr
v domácom zápase s Komjaticami
2:0 a potom i na súperovom ihrisku vo Veľkom Ďure 1:0. Po odohratí 20. kola naše mužstvo v tabuľke

v 23. kole v sobotu 29. apríla, ktorý
pravdepodobne rozhodne o víťazovi celej súťaže – 4.ligy.
Hodnotiť našich najmenších futbalistov ešte nemôžeme, pretože
oni svoje súťaže ešte len rozbiehajú, ale víťazstvo našich žiakov hneď
v prvom kole v Hronských Kľačanoch 3:1 určite potešilo.
Futbalové súťaže sú rozbehnu-

Hráč Marian Krkoš v akcii počas zápasu s Komjaticami.
Snímka: Jozef Bedej
naďalej kraľuje na 1. mieste s fantastickým náskokom 17 bodov.
V dorasteneckom mužstve nič
nové – aj jarnou časťou prechádzajú bez straty čo i len jediného bodu.
Vo všetkých piatich jarných zápasoch jasne zvíťazili a strelili v nich
neuveriteľných 41 gólov. Chlapci
hrajú ozaj pekný futbal a už teraz
sa tešíme na zápas s Podlužanmi

Snímka Jozefa Bedeja zachytila okamih z futbalového zápasu Kozárovce
- Komjatice 2:0. O loptu bojuje Samuel Demjan (v modrom).

té v plnom prúde. Všetky štyri naše kolektívy si vo svojich kategóriách vedú naozaj výborne. Zostáva
len dúfať a veriť, že na konci súťaží
budeme všetci spokojní a budeme
sa spoločne radovať z úspechov
našich futbalistov.
Dušan Mráz
TJ Lokomotíva Kozárovce

Aké zápasy čakajú futbalových fanúšikov najbližší sviatočný víkend na domácom ihrisku? V sobotu 15.4. popoludní o 12,30 hrajú žiaci s družstvom z Rybníka, potom sa na ihrisku o 15.30 stretnú dorastenci so súpermi z Kostolných Kračian. V nedeľu 16.4.
o 16.00 sa očakáva veľké derby zápas dospelých s mužstvom Starý Tekov.

Stavajú na dosiahnutých úspechoch

(Dokončenie zo str. 12)
cie do Národného salónu vín,“
vyzdvihol Š. Gaži.
Plán hlavných úloh na rok 2017
predniesol člen výboru Ing. Juraj Benčať. K plánu i k aktivitám
spolku sa rozprúdila živá diskusia, ktorá potvrdila záujem členov
o ďalšie skvalitňovanie činnosti
a vzájomnú pomoc pri pestovaní
hrozna i spracovaní vína.
Vo voľbách dali prítomní členovia opätovne dôveru doterajším členom výboru, ktorí povedú spolok ďalšie tri roky.
M. Nemčeková, snímky autorka
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