
Slovo na úvod

OBČASNÍK  OBČANOV  OBCE  KOZÁROVCE  •  ROČNÍK X.  •  číslo 4  •  december  2016

Vstúpili sme do čarovného 
obdobia roka. Blížia sa naj-
krajšie sviatky, kedy v každom 
z nás ožívajú spomienky na 
Vianoce nášho detstva. De-
ti vedia prežívať očakávanie 
neopakovateľným spôsobom 
a iskričky v ich očiach zapaľu-
jú aj nás oveľa starších...Pre-
žívali sme to aj na obecnom 
predvianočnom popoludní. Vy-
rastajú nám múdre a talento-
vané deti. Nech sa  krásne 
vinše, ktoré nám adresovali 
vo svojich vystúpeniach na-
plnia a my všetci prežijeme 
krásne, milostiplné a požeh-
nané Vianoce.       

 M. Nemčeková, 
šéfredaktorka

V Kozárovciach máme už druhý rok na námestí krásny advent-
ný veniec. Tento symbol Vianoc aj tento rok aranžovala Mária 
Havranová za pomoci Paulíny Hlavatej, Karola Lukoniča a ďal-
ších zamestnancov obecného úradu.       Snímka M. Nemčeková

 


 


V maďarskom Oroszlány sa v nedeľu 11. decembra konal už 
21. ročník adventného stretnutia slovenskej menšiny. Obec Kozá-
rovce na tomto podujatí ani tento raz nechýbala. Starosta obce 
Jozef Majer spolu s predsedníčkou komisie kultúry Ivanou Švo-
likovou a tlmočníkom Dušanom Huszárom sledovali pekný kul-

túrny program zavŕšený úžasným vystúpením zboru Tebe spie-
vam. Na snímkach zapálenie sviečok na adventnom venci - spra-
va Jozef Majer - starosta, Zoltán Lazók - primátor, Farkas Etel-
ka - evanjelická farárka. Vystúpenie zboru Tebe spievam, zo-
žalo potlesk a pri krásnych koledách aj vzalo dych prítomným. 

Krásne sviatky vianoèné, 
vzácne èaro polnoèné,

 na Silvestra pevný krok 
a s ním šśastný nový rok.



  


 


Oceňovanie 
reprezentantov 

obce
Komisia  kultúry, športu, 

školstva, sociálnych vecí a 
zdravotníctvasa na svojom 
zasadnutí zaoberala kritéria-
mi, podľa ktorých by chcela  
prizývať k slávnostnému zá-
pisu do pamätnej knihy obce 
Kozárovce občanov, ktorí sa 
nejakým spôsobom zaslúžili 
o rozvoj a reprezentáciu na-
šej obce. 

Okrem tradičných stretnu-
tí jubilantov 60, 70, 80, 90 
ročných by na pôde obce ra-
di privítali darcov krvi, bý-
valých poslancov, volených 
funkcionárov, vedúcich sú-
borov, občanov, ktorí vyko-
nali nejaký výnimočný sku-
tok, majú zásluhy pri zvidi-
teľnení a reprezentácii ob-
ce, mladí ľudia, ktorí dosiah-
li úspechy na rôznych súťa-
žiach v rámci Slovenska  či 
v zahraničí.

Touto cestou by sme vás 
chceli poprosiť, ak viete o 
takýchto ľuďoch vo svo-
jom okolí, aby ste ich mená 
a prípadne zásluhy či úspe-
chy nahlásili členom komisie 
alebo na obecný úrad, aby 
sa komisia mohla na svojom 
zasadnutí zaoberať vašimi 
návrhmi.

A.Č.

Plán 
zasadnutí

Obecná rada:

23.3.2017         štvrtok
22.6.2017         štvrtok
21.9.2017 štvrtok
1.-2.12.2017 piatok,  
   sobota

Obecné zastupiteľstvo:

30.3.2017         štvrtok
29.6.2017         štvrtok
28.9.2017         štvrtok
14.12.2017       štvrtok

Jubilanti v obradnej sieni
Počas posledného štvrťroka 2016 boli v obradnej sieni obecného úradu slávnostne prijatí jubilanti. 

Osemdesiatroční jubilanti sa stretli v sobotu 8. októbra, šesťdesiatroční jubilanti v sobotu 22. októbra 
a najmladší päťdesiatroční v sobotu 19. novembra 2016.  

Osemdesiatroční jubilanti

Šesťdesiatroční jubilanti

Päťdesiatroční jubilanti



 


 


Povedali si áno

Opustili nás

Narodili sa

Spoločenská rubrika

Ingrid Gocníková  
a Jozef Ďurovič

Šimon Švolík,  
syn Moniky a Miroslava

Tomáš Nováček,  
syn Kristíny a Tomáša 

Vivien Harmady,  
dcéra Alžbety a Martina 

Vivien Korčoková,  
dcéra Barbory a Ericha

Kristián Janček,  
syn Moniky a Branislava 

Anastázia Ivanová,  
vo veku 77 rokov

Helena Krištofová,  
vo veku 78 rokov

Eva Mrázová,  
vo veku 83 rokov

Terézia Žemberyová,  
vo veku 83 rokov

Na dvore vo veľkej kotline už 
vrel bravčový guláš a osemde-
siat ľudí sa medzi sebou rozprá-
valo, objímalo a oživovalo svoje 
staré spomienky. Spomínali na 
svojich predkov. S veľkým záuj-
mom si prezerali staré fotogra-
fie na stojanoch, hľadali na nich
svojich blízkych i samých seba. 
V tento pamätný deň  sem prišli 
ľudia z Nitry, Nových Zámkov, 
Dvorov nad Žitavou, Budapešti 
a aj z okolitých obcí - odsťaho-
valci, ale aj ich potomkovia.

Bolo počuť tak slovenské ako 
aj maďarské slová, nielen v klu-
be, ale aj pred evanjelickým 
kostolom. Po zaspievaní hymny 
Slovákov v Maďarsku v evanje-
lickom kostole Oroslánska slo-
venská národnostná samosprá-
va podpísala zmluvu o spolu-
práci na ďalších päť rokov so 
zástupcami miest Šaľa, Myja-
va a obce Kozárovce. Zo Šale 
zmluvu podpísal primátor mes-
ta  Jozef Belický, z Myjavy ju 

podpísala prednostka mestské-
ho úradu Jarmila Sluková a za 
Kozárovce zástupca starostu 
obce  Milan Záhorský. Za Oro-
slánsku slovenskú národnostnú 
samosprávu zmluvy podpísa-
la jej predsedníčka pani Alžbe-
ta Szabóová, ktorá po výmene 
podpísaných zmlúv poďakovala 
všetkým za účasť na akte pod-
pisu. Zdôraznila, že si  uvedo-
muje vážnosť  tejto spoluprá-
ce a vyslovila presvedčenie, že 
tak, ako doposiaľ i v nastávajú-
cich rokoch, sa všetci budú sna-

Slováci už 315 rokov v Orosláni
Dávno nevidení priatelia a známi sa v sobotu 15. októbra 

stretli v dopoludňajších hodinách v Klube Fr. Rákócziho II. a 
týmto  stretnutím sa začal celodenný program usporiadaný  
Oroslánskou slovenskou národnostnou samosprávou a evan-
jelickým zborom pri príležitosti 315. výročia znovuosídlenia 
Orosláňu slovenskými rodinami.

žiť o plodnú spoluprá-
cu.

 Mesto Orosláň za-
stupoval primátor Zol-
tán Lazók  a prednost-
ka úradu  Beáta File. 
Po odchode z kosto-
la položili vence  k pa-
mätníku našich sloven-
ských predkov pri To-
poľovej studni.

Poobede, ešte  za 
slnečného počasia, sa 
účastníci osláv  znovu 
stretli v starom evan-
jelickom cintoríne na 
ulici Haraszthegy. Po 
krátkych prejavoch primáto-
ra mesta a predsedníčky Oro-
slánskej slovenskej národnost-
nej samosprávy prestrihli ná-
rodné stuhy na novom kríži zho-
toveného z tardošského červe-
ného mramora a potom sa slo-
va ujal miestny evanjelický spe-
vácky zbor a evanjelické farár-
ky. Miestna farárka Etelka Far-

kašová a nami veľmi obľúbená 
farárka zo Sarvaša Alžbeta No-
biková. Každá vo svojom ma-
terinskom jazyku posvätili nový 
kríž a pomodlili sa. 

Na podstavci kríža je dvoj-
jazyčne napísané nasledov-
né: Pri príležitosti 315. výročia 
znovu osídlenia Orosláňu slo-
venskými rodinami dala posta-
viť Oroslánska mestská samo-
správa v roku 2016. Česť ich 
pamiatke 1701-2016.

Ďalším miestom diania bola 
budova mestského kultúrneho 

domu na Námestí svätej Barbo-
ry. V aule kultúrneho domu Oro-
slánska slovenská národnostná 
samospráva  pre všetkych náv-
števníkov pripravila výstavu  už 
21-ročnej činnosti v prospech 

Slovákov žijúcich v Orosláni. O 
otvorenie výstavy predsedníčka 
pani Alžbeta Szabóová, požia-
dala riaditeľku kultúrneho domu 
pani Timeu Takácsovú. Riadi-
teľka vo svojom otváracom pre-
jave s úctou a poďakovaním ho-
vorila kladne o aktivitách, podu-
jatiach, o spolupráci slovenskej 
samosprávy s vedením mesta, 

kultúrnymi institúciami, ob-
čianskymi organizáciami, 
ale aj o tom, ako sa sta-
rá národnostná samosprá-
va o svoje kultúrne tele-
sá, - mládežnícku dycho-
vú skupinu Krídlovka, det-
ský tanečný súbor Bránič-
ka a občiansku organizá-
ciu Slovenský klub. Náv-
števníci si mali možnosť 
prezrieť výstavu fotografií,
ručných prác, figurín, bá-
bik v slovenskom národ-
nom obleku a vo vitrínach 
ocenenia, vyznamenania, 
darčeky, získané za vyko-
nanú prácu.

V divadelnej sále sa k obe-
censtvu prihovoril podpredse-
da Celoštátnej slovenskej sa-
mosprávy v Maďarsku  To-
más Nagy, ktorý vyzdvihol usi-
lovnosť našich predkov a hlav-
ne to, že doposiaľ prežil a vy-
držal slovenský jazyk v Oro-
sláni. Tiež vyzdvihol, ako si vá-
ži miestna slovenská komunita 
pamiatky po svojich predkoch a 
súdržnosť s väčšinovým obyva-
teľstvom.

Na troch miestach celoden-
ného programu  zazneli  básne 

Pavla Kopála, básnika z Kozá-
roviec, ktorý ich na naše prianie 
napísal práve k tomuto sviatku 
našich predkov. Záverečného 
galakoncertu v divadelnej sále 
kultúrneho domu sa zúčastni-
li aj Slováci z okolitých sloven-
ských dedín a miest. Boli tu ak-
tivisti z Tatabáni - Bánhidy, zo 
Síleša, z Tardoša. Vďaka pred-
staviteľom spriatelených miest 
a obce mohli na javisku pote-
šiť prítomných svojim vystúpe-
ním chýrne folklórne skupiny. 
Z Myjavy to bol detsky  folklór-
ny súbor  Kopaničiarik pod ve-
dením  Alžbety Drškovej, z Ko-
zároviec  FS Praslica pod vede-
ním Miloša Ďuroviča a  zo Šale 
spevák moderných piesní Peter 
Šrámek.     

 Alžbeta Szabóová



  


 


Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Poďakovanie za aktivitu a šírenie dobrého mena obce

• Na poslednom  zastupiteľ-
stve ste prerokovávali Komu-
nitný plán sociálnych služieb 
obce, môžete konkretizovať, 
čo tento plán zahŕňa? 

Komunitný plán sociálnych 
služieb obce je na jednej stra-
ne analýza existujúceho stavu 
sociálnych služieb v obci a na 
strane druhej načrtáva predsta-
vu o budúcom smerovaní rozvo-
ja obce v oblasti sociálnych slu-
žieb. Smeruje k predchádzaniu 
sociálno-patologických javov a 
sociálneho vylúčenia cieľových 
skupín preventívnymi aktivitami 
zameranými na podporu pora-

denstva, medzigeneračnej soli-
darity, aktívneho starnutia, pod-
poru komunitného dobrovoľníc-
tva a vytvárania podmienok pre 
kultúrne a voľnočasové aktivity. 
Pre ilustráciu prioritami v rám-
ci služby pre obyvateľstvo sú: 
rozvoz obedov pre dôchodcov, 
opatrovateľská služba v domác-
nosti, komunitné centrum, obec-
ný podnik služieb, denný staci-
onár, zariadenie sociálnej sta-
rostlivosti s pobytovou formou. 
Prioritne v rámci podpory kul-
túry smeruje do podpory tra-
dičných podujatí organizácií a 
jednotlivcov v obci a tradičnej 

Posledné tohtoročné zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
v Kozárovciach malo na programe okrem pravidelne sa opa-
kujúcich bodov aj niekoľko zaujímavých častí.

Práve na ne sme sa spýtali starostu obce. Ostatné preroko-
vané veci je možné nájsť v zápisnici z obecného zastupiteľstva 
na obecnej stránke.

ľudovej kultúry i ochotníckeho 
divadla.

• Rovnako sa na zasadnutí 
hovorilo o dvoch zmluvách o 
kultúrnej spolupráci.

Áno, obnovila sa zmluva so 
slovenskou národnostnou sa-
mosprávou v maďarskom mes-
te Orosláň, tu funguje kultúr-
na výmena viac než desať  ro-
kov. Nová je zmluva s obcou 
Varzaľ v Rumunsku. Prvé kon-
takty a vystúpenie FS Praslica 
priniesli mimoriadne pozitívny 
ohlas. Slovenská samospráva je 
v tejto obci  mimoriadne aktívna, 
verím, že to bude pre obe strany 
zaujímavé a prospešné.

• Na zastupiteľstve sa roz-
prúdila diskusia, či sa obča-
nia na zastupiteľstve môžu 
vyjadrovať aj počas rokova-
nia poslancov alebo musia 

čakať na bod - diskusiu, kto-
rá je až na záver?

Po predložení materiálu k prí-
slušnému bodu rokovania otvá-
ram vždy priestor na otázky, až 
po nich nasleduje hlasovanie. 
To je aj priestor na otázky ob-
čanov k prerokovávanej téme. 
Diskusia ako samostatný bod 
programu je priestor na otáz-
ky nesúvisiace s dovtedy pre-
rokovávaným obsahom. Takže 
občania majú možnosť využiť 
obe možnosti.

• Tento rozhovor pripravuje-
me do posledných obecných 
novín...

Na záver úprimne ďakujem za 
podporu a spoluprácu všetkým 
aktívnym občanom, spolkom 
a združeniam, ktoré šírili dob-
ré meno obce. Dovoľte mi, pro-
sím, všetkým občanom, rodá-
kom i čitateľom našich Kozárov-
ských novín  na obecnej strán-
ke zaželať krásne, pokojné Via-
noce a šťastný rok 2017, dobré 
zdravie a veľa úspechov. 

Pripravila M. Nemčeková

 
Kronikárom v roku 1986 bol 

učiteľ na základnej škole Gašpar 
Švolík. V prvom polroku podrob-
ne zaznamenal extrémne výkyvy 
v počasí. Dňa 18. januára napadlo 
síce okolo 50 cm snehu, ale ná-
sledne pršalo. Vo februári sa noč-
né teploty pohybovali okolo mínus 
12 až 15 °C. Apríl sa začal s mi-
moriadnymi teplotami 24 až 26°C, 
no v dňoch 12. a 13. apríla padal 
sneh. Potom teploty vystúpili na 
25°C. V máji bolo teplo, ale sucho. 
Začiatok júna bol chladný a 11. jú-
na sa prehnala obcou silná búrka. 
Následne začali tropické teplá a 
sucho. Jeseň je charakterizovaná 
ako teplá a suchá. Prvý sneh na-
padol v polovici decembra a udr-
žal sa aj cez Vianoce. 

V roku 1986 sa narodilo 19 de-
tí a to 11 chlapcov a 8 dievčat. 
Uzavrelo sa 13 sobášov. Bohu-
žiaľ, v tomto roku zomrelo až 46 
obyvateľov (24 mužov a 22 žien).
V kronike je vypracovaná aj veko-
vá štruktúra zomrelých a niektorí 
sú aj menovite spomenutí.

Rok 1986 sa niesol v zname-
ní volieb do viacerých orgánov. V 
mesiaci marec boli schválené vo-
lebné komisie, ktoré sú v kronikár-
skom zázname podrobne popísa-
né. Samotné voľby sa uskutočni-
li 23. a 24. mája. V zozname voli-
čov bolo zapísaných 1534 voličov. 

Do zastupiteľstva Miestneho ná-
rodného výboru (ďalej MNV) bo-
lo zvolených 31 poslancov. Pred-
sedom MNV sa stal vtedy tridsať-
ročný Daniel Benčat, podpredse-
dom JUDr. Štefan Mráz a tajom-
níkom Michal Boháč. Za členov 
rady MNV boli zvolení Štefan Ga-
ži, Helena Hamarová, Michal Kú-
kel, Ladislav Mráz, Stanislav Po-
važan a Gašpar Švolík. Pri MNV 
existovala komisia finančno-plá-
novacia; komisia sociálno-zdra-
votná, pre školstvo, kultúru, mlá-
dež a telesnú výchovu; komisia 
výstavby; komisia na ochranu ve-
rejného poriadku; komisia pre ob-
chod a služby; dve komisie rady 
MNV. Prvé zasadnutie MNV sa 
konalo 23. júna v Dome kultúry.

Predstaviteľov obce trápila v 
tomto období nerozvinutá ob-
chodná sieť. Uzavrela sa pre-
dajňa priemyselného tovaru. No-
vá sa mala otvoriť po prestavbe 
starého kultúrneho domu. V kro-
nike je spomenutý problém s pre-
vádzkou potravín v Hornom kon-
ci. Zakúpili sa domy č. 520 a 521, 
kde sa mala postaviť nová predaj-
ňa potravín. V tomto roku sa za-
čalo s prestavbou bývalej základ-
nej školy na Okresné technické a 
materiálne stredisko. Prevádzky, 
ktoré tam existovali, museli byť 
presunuté. 

Základnú školu v školskom ro-
ku 1986/1987 navštevovalo 204 
žiakov a do materskej školy cho-
dilo 54 detí. Čiastočne sa pome-
nilo personálne obsadenie na rôz-
nych úrovniach. Niektorí zamest-
nanci odišli do dôchodku alebo 
na iné školy. 

Na poli kultúry bolo význam-
ným počinov zriadenie Miest-
neho kultúrneho strediska (ďa-
lej MKS), ktoré začalo fungovať 
od 1. januára 1986. MKS ma-
lo schválený štatút aj organizač-
ný poriadok. Jeho súčasťou bo-
la Osvetová beseda, kino, kniž-
nica a Klub mládeže. Do funkcie 
riaditeľa bol radou MNV menova-
ný Ladislav Mráz.  Dňa 1. marca 
1986 ukončilo činnosť Kino Hron 
v starom kultúrnom dome na ná-
mestí. Prvé divadelné predstave-
nie v novom Dome kultúry sa ko-
nalo 20. apríla a vystúpili v ňom 
členovia Slovenského pohron-
ského javiska z Levíc. V novom 
Dome kultúry sa po prvý raz ko-
nal 16. augusta Okresný folklór-
ny festival, ktorého súčasťou bo-
li aj súťaže tanečníkov, interpre-
tov ľudových piesní a inštrumen-
talistov v hre na ľudové nástro-
je. Zástupcovia Kozároviec obsa-
dili popredné miesta. Nasledujú-
ci deň pokračoval festival v Sta-
rom Tekove, kde vystúpili súbory 
Vretienko a Praslica. V Kozárov-
ciach sa konali aj sprievodné vý-
stavy venované kroju a spracová-
vaniu konopnej látky. MKS zabez-
pečilo počas prvého roka svojho 
pôsobenia množstvo kultúrnych 

podujatí. V Dome kultúry vystúpili 
napríklad Lúčnica, Robo Grigorov 
so skupinou MIDI, Beata Dubaso-
vá so skupinou Kamene, spevá-
ci Peter a Júlia Hečkovci, zabá-
vač strýco Marcin, Oldo Hlaváček 
a iní. Okrem toho sa konalo po-
čas roka niekoľko diskoték. Tieto 
podujatia navštevovali ľudia aj zo 
širokého okolia. 

Viacero úspešných vystúpení 
absolvovali cez rok folklórne sú-
bory Praslica a Vretienko. Minis-
terstvo kultúry ocenilo v mesia-
ci júl Praslicu bronzovou medai-
lou Folklórneho festivalu Východ-
ná a Vretienko sa stalo Laureá-
tom medzinárodného folklórne-
ho festivalu Strážnice 1986. Aj 
iné spoločenské organizácie vy-
víjali bohatú činnosť. Rok 1986 
bol úspešný tiež pre miestnu or-
ganizáciu Zväzarmu. Klub bran-
ného vodáctva s názvom Sloven-
ská brána dosahoval vynikajú-
ce výsledky. Posádky mužov a aj 
žien sa prebojovali na Majstrov-
stvá ČSSR, kde ženy získali tre-
tie miesto. Zároveň sa žiaci sta-
li majstrami Slovenska.  Zväzarm 
zorganizoval aj 3. ročník súťaže 
Železný muž, ktorého sa zúčast-
nilo viac ako sto pretekárov z ce-
lého Československa. 

Zaujímavým záznamom je údaj, 
že 17. novembra v rámci Mesiaca 
československo-sovietskeho pria- 
teľstva obec navštívila štyridsať-
členná delegácia z vtedajšie-
ho Sovietskeho zväzu. Obec pre 
nich pripravila bohatý program.

 Peter Ivanič
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Úcta k starým rodičom

Prichádzajú Vianoce, naj-
krajšie a najradostnejšie sviat-
ky v roku. Ľudí sa zmocňuje 
vianočná nálada, pokoj a lás-
ka. Každému z nás čoraz viac 
záleží na priateľoch, na blíz-
kych a úcta k rodine nadobúda 
zväčšený rozmer. 

Snáď naozaj každý pocíti 
nostalgiu, keď sa za oknom v 
mrazivej belobe snehu ponára 
okolitý kraj, zažnú sviečky na 
stromčeku pred štedrovečer-
nou hostinou a oko na chvíľu 
spočinie na betlehemských 
jasličkách. 

Rozprávková atmosféra Mi-

Mikuláš v obci a v škole
kulášskeho vianočného progra-
mu nás už tradične obklopu-
je rok čo rok. Vždy sa na ňu te-
šíme ako na niečo neopakova-
teľné, výnimočné a radostné. Aj 
prvú decembrovú nedeľu sme 
sa naladili sviatočne – prostred-
níctvom kolied, básní, vinšova-
čiek, piesní, tanca a zdramati-
zovaných hier. Do Domu kultúry 
v Kozárovciach  už od skorého 
popoludnia začali  prichádzať 
mladší i starší spoluobčania, 
aby si i tento rok pripomenu-
li svätého Mikuláša. Aby nasali 
atmosféru blížiacich sa sviatkov 
a potešili sa z bohatého progra-

mu, ktorý pre nich pripravili ich 
najmladší.  Pani učiteľky i tento 
rok s deťmi pripravili zaujímavý 
a bohatý program, ktorý pozorní 

diváci odmeni-
li štedrým po-
tleskom. K ve-
selým vystú-
peniam de-
tí sa pridali i 
stánky s roz-
manitým tova-
rom. Aj naša 
škola prispela 
svojimi vlast-
nými výrobka-
mi s vianoč-
nou temati-
kou. Veríme, 
že sa v to po-
poludnie nao-

Všetko je raz po prvý raz. A tak to bolo aj 19. októbra 2016, 
kedy sa žiaci ročníkov 1.- 4. ZŠ s MŠ v Kozárovciach spolu so 
svojimi rodičmi a starými rodičmi stretli v školskej jedálni, aby 
si spríjemnili sychravé jesenné popoludnie a spoločnými sila-
mi vytvorili nádherné výrobky z darov zeme. Rodičia či starí ro-
dičia dovolili svojim deťom, vnukom, aby prejavili svoju pred-
stavivosť, aby sa stále ako mravčekovia niečím zamestnávali 
a popritom im nenápadne pomáhali rozvíjať ich zručnosť. Neta-
jili nadšenie z výsledkov vlastnej práce a práce detí.

Bolo to vydarené popoludnie, akým sa môže stať aj nejaké 
ďalšie spoločné podujatie.

...najdrahšie darče-
ky sa nevolajú tele-
fón, šperky, alebo au-
to, volajú sa láska, 
čas  a  život... 

Kolektív pedagógov zo ZŠ 
s MŠ ďakuje všetkým sta-
rým rodičom, rodičom, de-
ťom či vnúčatám za prežitie 
príjemného tvorivého popo-
ludnia v našej i vašej škole.

Každý rok koncom októbra 
si pripomíname Medzinárodný 
deň školských knižníc.  Ani ten-
to rok sme neurobili výnimku. 
Naopak.  Pretože čítanie v živo-
te človeka považujeme za veľmi 
dôležité, pripravili sme si v rám-

ci tohto dňa  niekoľko zaujíma-
vých aktivít na podporu a rozvoj 
čitateľskej gramotnosti našich 
žiakov. Tieto sa uskutočnili na 
pôde našej školskej knižnice, 
ktorá poskytuje žiakom okrem 

Medzinárodný deň školských knižníc
množstva zaujímavých kníh aj 
možnosť stráviť zopár príjem-
ných chvíľ kolektívnym čítaním 
či diskutovaním o prečítaných 
príbehoch. Všetko v duchu prí-
jemnej a priateľskej atmosfé-
ry. Do aktivít sme zapojili žia-

kov všetkých ročníkov – piata-
ci, šiestaci a siedmaci počúva-
li rozprávku v anglickom jazyku, 
ktorú potom pretransformova-
li do výstižného obrázka. Sna-
žili sa tiež odpovedať na otázky 

súvisiace s textom. Starší žia-
ci mali zasa možnosť „vyspove-
dať“ bývalú obecnú knihovníč-
ku, pani Hamarovú, ktorá pri-
jala pozvanie pani zástupkyne 
a prišla medzi nás. Myslíme si, 
že deti si tento deň užili, uvedo-
mili si dôležitosť a krásu čítania 
a od tohto dňa budú nielen na-
šu školskú knižnicu navštevo-
vať častejšie a ešte radšej.

             L. Tulová

zaj všetci dobre cítili a odnies-
li si zo sebou krásne množstvo 
zážitkov.

Mikuláša sme si so žiakmi 
pripomenuli aj v škole. Šiesteho 
decembra k nám  osobne zaví-
tal, aby rozdal balíčky so slad-
kosťami a zistil, že deti v Kozá-
rovciach si ich naozaj zaslúžili. 
Pretože celý rok poslúchali nie-
len svojich rodičov, ale aj učite-
ľov. Každá trieda si pre pána s 
dlhou bielou bradou pripravila 
milý program a srdečne ho pri-
vítala. Jeho pomocníci – anjeli 
a čerti z deviateho ročníka Mi-
kulášovi  výdatne pomáhali pri 
obdarúvaní žiakov. Bolo to pek-
né stretnutie,  na ktoré sa všetci  
tešíme  opäť o rok.

  iš, lt
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Coca Cola Cup 
Veľký futbal ZŠ chlapci - kvalifikácia a 1. Kolo. Október 2016,

Kozárovce (kvalifikácia; 13.11.2016 Starý Tekov (1. kolo)
Školu reprezentovali: Ján Benčať (9. roč.), Stanislav Kabát (9. 

roč.), Juraj Šabo (9. roč.), Alex Kacian (8. roč.), Sebastián Lau-
rinc (8. roč.), Nicolas Mareček (8. roč.), Marek Legíň (8. roč.), 
Adrián Frick (7.roč.), Tomáš Svorad (7. roč.), Adam Valkovič (7. 
roč.), Patrik Balogh (8. roč.), Viktor Látečka (8. roč.), Metod Ben-
čať (7. roč.), Samuel Šabo (9. roč.)
Kvalifikácia:
ZŠ s MŠ Kozárovce 5:1  ZŠ s MŠ Žemberovce  
1. kolo:
ZŠ Štefana Senčíka  Starý Tekov 1:4  ZŠ s MŠ Kozárovce
(postup do ďalšieho kola)

 V našej škole sa 14. novem-
bra uskutočnil 1. ročník škol-
ského kola prednesu kresťan-
skej poézie a prózy. Ako to do-
padlo?

I. kategória : 1. miesto Miriam 
Beniaková 3. roč. – próza, 1. 
miesto Viktor Majer 3.roč. – po-
ézia

II. kategória : 1. miesto Alžbe-
ta Beniaková  5.roč. – próza, 1. 
miesto Viktória Švoliková 5.roč. 
– poézia

III. kategória : 1. miesto 
Amanda Mohajer Shojaii 7.roč. 
– próza

Na krajskom 
kole v prednese 
kresťanskej poé-
zie a prózy sa 24. 
novembra zúčast-
nili Miriam Benia-
ková z 3.ročníka, 
Viktória Švoliková 
a Alžbeta Benia-
ková z 5.ročníka 
a Lívia Hlavová z 
9.ročníka.

Ako bolo? Po 
dlhej ceste sme 
sa konečne do-
stali do Topoľčian do Základ-
nej školy Dona Bosca. Zapísa-
li sme sa, pozreli sme si trie-
dy, v ktorých budeme a čaka-
li sme na začiatok svätej om-
še. Po peknom zážitku zo svä-
tej omše nás privítali. Mali sme 
možnosť vypočuť si zaujíma-

...a Slovo bolo u Boha...

Milujem Slovensko je obľú-
bená relácia detí i dospelých, 
v ktorej môžeme zábavnou for-
mou získať nové vedomosti, či 
dozvedieť sa zaujímavosti, sú-
visiace s našim krásnym Slo-
venskom. Ani sa nám nesníva-
lo, že raz sa aj žiaci našej ško-
ly zúčastnia nakrúcania spomí-
nanej relácie. Účastníci sú vždy 
dospelí. Deti majú možnosť zú-
častniť sa len jedenkrát v roku, 
a to v čase príchodu Mikuláša. 
Mali sme šťastie, že aj my sme 
patrili medzi pozvaných.

Mikulášsky špeciál relácie 
Milujem Slovensko sa v RTVS 
v Bratislave nakrúcal 24. ok-
tóbra. Pozvanie Adely Baná-
šovej prijali aj deti našej ško-
ly. Adela je nielen známa a 
obľúbená moderátorka, ale 
je tiež veľmi múdra, spontán-
na a rozhľadená žena. Avšak 
o jej najvzácnejšej vlastnosti 

– pomoc tým, ktorí ju potrebu-
jú – vie len málokto. Adela ve-
ľa pomáha, no nie pri svetle re-
flektorov, kde je to také jedno-
duché a dnes veľmi moderné. 
Ale v skrytosti... Veľmi sme sa 

tešili, že sme Adelu mohli spo-
znať osobne. Očakávania, kto-
ré deti z návštevy televízie ma-
li, boli mnohonásobne viac na-
plnené. Trojhodinové nakrúca-
nie bolo síce náročné, no mož-

MILUJEM SLOVENSKO 
nosť zažiť veľké štúdio a vy-
chutnať si atmosféru veľké-
ho televízneho projektu, nie 
je udalosť, ktorú môžeme za-
žiť každý deň. Okrem spomie-
nok deťom účasť na nakrúca-
ní budú pripomínať tričká, kto-
ré dostali a samozrejme fotky 
s Adelou, Danom, či ďalšími 

hosťami, ktorí nemali problém 
sa s deťmi odfotiť. Napriek veľ-
kému povzbudzovaniu a fande-
niu tím Adely nevyhral. Chvíľ-
kové sklamanie vystriedal po-
cit radosti a dobrej nálady zo 
zábavného a perfektného pod-
ujatia, ktorého sme boli súčas-
ťou. Aj prehry patria k životu 
a učia nás zamysleniu, pokore 
i veľkosti vedieť dopriať víťaz-
stvo tomu druhému. Keď sa to 
naučíme ako deti, v dospelosti 
to môže byť pre nás výhodou.

Záverečná zábava s Mikulá-
šom potvrdila, že v ZŠ Kozárov-
ce máme dobré deti. Dosvedču-
je to skutočnosť, že Mikuláš ich 
našiel už predčasne. Ďakuje-
me za krásny zážitok, ktorý eš-
te stále rezonuje v našich spo-
mienkach.

vé texty. Po skončení recitácie 
sme mali chutný obed. Po obe-
de sme netrpezlivo čakali na 
vyhodnotenie. Miriam Beniako-
vá za peknú prózu od Edity Ri-
háriovej Bocianova obetavosť  
získala Čestné uznanie a Viktó-
ria Švoliková za poéziu od Mila-
na Rúfusa Poďakovanie za lás-
ku, krásne druhé miesto. Na zá-
ver sa so všetkými rozlúčili a da-
rovali nám medovníkové srdieč-
ka. Po návrate sme sa ešte  na 
pozvanie pána starostu zastavi-
li v cukrárni a  domov  sme od-

chádzali s príjemným pocitom. 
Chceme sa všetkým poďakovať 
za ich čas, ktorí nám venovali 
pri príprave ako aj pri samotnej 
realizácii cesty. Všetkým pat-
rí úprimné slovo. O rok by sme 
sa chceli do  tejto súťaže zapo-
jiť opäť. Ďakujeme.

 V našej škole sa  3. novembra  uskutočnilo školské kolo Olympi-
ády Slovenského jazyka a literatúry v C kategórii, ktorú reprezen-
tujú žiačky ôsmeho a deviateho ročníka. Školského kola sa zúčast-
nili  žiačky ôsmeho ročníka – Viktória Šustáková a Kristína Sitáro-
vá a žiačky deviateho ročníka – Simona Kabátová, Lívia Hlavová 
a Lenka Lackovičová. Tieto najskôr absolvovali test, v druhej čas-
ti potom nasledovala transformácia textu a v záverečnej si vyskú-
šali svoje rečnícke schopnosti. Zvíťazila žiačka deviateho roční-
ka Lívia Hlavová a bude nás reprezentovať v obvodnom kole, kto-
ré sa uskutoční 15.novembra v Leviciach. Veríme, že podobne ako 
v školskom kole sa jej bude dariť a nielen my, ale hlavne ona bu-
de na svoj výkon hrdá.

Olympiáda Slovenského jazyka a literatúry
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Stolní tenisti vo 
výbornej forme

ZŠ s MŠ v Kozárovciach je 
jedna z mála tých, ktorá sa pra-
videlne už dlhé roky zapája do 
všetkých súťaží vyhlásených 
DPO SR. A nebolo to inak ani 
v roku 2016.

V kategórii dievčat sa naše 
žiačky – hasičky v rámci okre-
su (jarná časť) umiestnili na 1. 

 V Leviciach sa 29. novembra 
uskutočnili Majstrovstvá okresu 
Levice vo florbale žiačok ZŠ,
kam naše žiačky postúpili ako 
víťazky základnej skupiny.Po 
bojovnom výkone, keď sa im 
podarilo vyhrať všetky zápasy, 
postupujú do krajského kola.                           

Školu reprezentovali: Lí-
via Hlavová (9. roč.), Adria-
na Chmelová (8. roč.), Domi-
nika Chorvátová (7. roč.), Jar-
mila Kabátová (6. roč.), Simo-
na Kabátová (9. roč.), Alexan-
dra Kupčiová (8. roč.), Kristí-
na Sitárová (8. roč.), Ema Ska-
čanová (7. roč.), Tímea Šustá-
ková (9. roč.), VIktória Šustá-

Majstrovstvá okresu Levice v 
cezpoľnom behu sa konali 27-
septembra  v Kalnej  nad Hro-

nom. Školu reprezentovali  žia-
ci :Juraj Šabo (9.roč.)  skon-
čil na 1. mieste (zo 71 preteká-

rov)  a postú-
pil do kraj-
ského kola. 
Gabriel De-
mian (6. roč.) 
- 23. miesto, 
Marek Legíň 
(8. roč.) - 51. 
miesto. Cel-
kové umiest-
nenie druž-
stva - 5. 
miesto (z 25 
družstiev).

Majstrovstvá okresu  Le-
vice v stolnom tenise žiačok 
sa konali 15. novembra.  Na-
še žiačky nenašli premožiteľa 
a po roku sa opäť stali víťaz-
kami a zároveň aj postupujúci-
mi na majstrovstvá Nitrianske-
ho kraja.

Reprezentovali nás: Domini-
ka Chorvátová - 7. roč., Lenka 
Lackovičová - 9. roč., Zuzana 
Belisová - 7. roč., Ema Skača-
nová - 7. roč.

Výsledné poradie: 1. ZŠ s 
MŠ, Kozárovce, 2. V. ZŠ, Sa-
ratovská Levice, 3. CZŠ s VJM 
Plášťovce,  4. ZŠ A. Kmeťa, 
M.R. Štefánika Levice,5. KSŠ 
sv. Vincenta de Paul  Levice

Majstrovstvá okresu Levice 
v stonom tenise žiakov sa ko-
nali 18. novembra a  naši žiaci 
obsadili krásne 2. miesto. 

Reprezentovali nás: Oliver 
Lackovič - 5. ročník, Gabri-
el  Demian - 6. ročník, Samuel 
Kotora - 5. ročník, Tomáš Svo-
rad - 7. ročník 

Výsledné poradie : 1. ZŠ  A. 
Kmeťa, M. R. Štefánika Le-
vice, 2. ZŠ s MŠ Kozárovce, 
3. ZŠ, Mierová Želiezovce, 4. 
Základná škola, Školská ul. 
Levice. 

V skupine sme postupne po-
razili : ZŠ J. Kráľa. Mládežníc-
ka Šahy 5 : 2, KSŠ Fegyverne-
kiho VJM SNP  Šahy 7 : 0, ZŠ 
Školská Levice 5 : 2

Vo finále chlapci bojovali až
do posledného zápasu a na-
koniec nestačili na ZŠ A. Kme-
ťa, M.R. Štefánika Levice, kto-
rej podľahli 3 : 4.

Úspechy tešia
mieste a postúpili na kraj. Tu 
si počínali  veľmi dobre. V sil-
nej konkurencii víťaziek okre-
sov Nitrianskeho kraja obsa-
dili veľmi pekné 3. miesto. Ani 
žiaci,  súťažiaci  za kategóriu 
chlapcov, sa nedali zahanbiť 
a v rámci okresu skončili na 3. 
mieste.

Prešli letné prázd-
niny. Začal nový 
školský rok a spolu 
s ním aj prípravu na 
jesennú časť súťaže 
PLAMEŇ.  Na ňu sa 
pripravovali 2 druž-
stvá. Jedno za kate-
góriu mladších žia-
kov a druhé za ka-
tegóriu starších žia-
kov. V konkurencii 14 

družstiev si naši žiaci počína-
li vynikajúce, v oboch kategó-
riách skončili na 1. mieste. Za 
mladšiu kategóriu súťažili na-
sledovní žiaci: Tomáš Fabian, 
Lukáš Havran, Viktória Švoliko-
vá, Barbora Švoliková   (všetci 
žiaci . ročníka) a Kristína Egy-
üdová (žiačka 6. ročníka). Za 
staršiu kategóriu súťažili diev-
čatá: Lívia Hlavová, Lenka Lac-
kovičová, Simona Kabátová, Tí-
mea Šustáková (všetky žiačky 

9. ročníka) a Ema Skačanová 
(žiačka 7. ročníka).

Veľké ďakujem si zaslúžia aj 
ochotní rodičia, ktorí našich sú-
ťažiacich mladých hasičov do-
pravili na súťaž a aj zo súťaže 
domov. Sú to pani Ivana Švo-
liková, páni Ľuboš Švolik, Ján 
Együd, Radovan Fabian a Bra-
nislav Havran.

Florbalistky postúpili do krajského kola
ková (8. roč.), Lenka Turnaio-
vá (8. roč.)

Poradie OK florbal žiačky: 
1. ZŠ s MŠ Kozárovce, 2. ZŠ 

Saratovská  Levice, 3. ZŠ Pri 
Podlužianke Levice,  4. Gym-
názium A. Vrábla  Mierová Le-
vice 5. ZŠ  Bátovce 

Cezpoľný beh  Žiačky: Alexandra Kupčio-
vá (8. roč.) - 5. miesto (zo 68 
pretekárok), Lenka Lackovičo-
vá (9. roč.) - 7. miesto, Domi-
nika Chorvátová (7. roč.) - 12. 
Miesto   Celkové umiestne-
nie družstva - 1. miesto (z 24 
družstiev) - postup do krajské-
ho kola.

Majstrovstvá Nitrianskeho 
kraja v cezpoľnom behu sa ko-
nali 6. októbra v Krušovciach. 
Školu reprezentovali:Juraj Ša-
bo (9.roč.) - 4.miesto v kraj-
skom kole. Alexandra Kupčio-
vá (8. roč.) - 20. miesto, Len-
ka Lackovičová (9. roč.) - 21. 
miesto, Dominika Chorváto-
vá (7. roč.) - 22. miesto. Cel-
kové umiestnenie družstva - 7. 
miesto v krajskom kole.
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V októbri - mesiaci venova-
nému starým rodičom sme si 
ich uctili besiedkou, kde sa de-
ti svojím programom predviedli 
aké sú šikovné, obdarovali sta-
rých rodičov darčekmi a spo-
ločne sa pohostili. Deň jabl-
ka bol 21. októbra, v tento deň 
sme si spoločne s deťmi vy-
rábali výrobky z jabĺk a dopl-
nili sme si vitamíny aj ich kon-
zumáciou. Posledný októbrový 
týždeň mali naše detičky tek-
vičkovú slávnosť a spolu s ro-
dičmi vyrezali nádherné tekvič-
ky, ktoré nám spríjemnili aj ďal-
šie dni.

Prvý novembrový týždeň sa 
deti zabávali na hudobno-pohy-
bovom predstavení „V rozpráv-
kovom bufete“  v našej mater-
skej škole. Spievali, tancova-
li, zopakovali si poznatky z do-
pravnej výchovy a niečo nové 
sa naučili. Nechýbala ani sladká 
odmena za správne odpovede. 

Predposledný no-
vembrový týždeň sme 
si spoločne pochutnali 
na Miláčikoch z Levic-
kej mliekarne, ktorým 
sa deti potešili a veľmi 
im chutili. 

Na sviatok, kedy 
Mikuláš nosí dobrým 
deťom darčeky sa-
mozrejme, nezabudli 
ani kozárovské deti a 
trošku v predstihu so-
botu 3. decembra, mu 
v kultúrnom dome pri-
pravili krátke pásmo 
zložené z básničiek, 
pesničiek a krásnych 
tančekov, ktorými sa 
prezentovali deti z naj-
menšej, strednej a sa-
mozrejme predškol-
skej triedy.

V našej materskej škole sa 
6. december niesol v krásnej 
atmosfére rozžiarených det-

Udialo sa v našej materskej škole

ských očí, plných očakávania 
a radosti. Navštívil nás totiž Mi-
kuláš aj s anjelikmi a čertíkom, 
ktorí nám priniesli batôžky plné 

všakovakých sladkostí. Deti im 
za túto sladkú dobrotu pripravili 
batôžtek básní.                                                                                      

Bc. Katarína Gápelová

Naši najmladší žiaci sa 15. novembra zúčastnili obvodného kola 
vo vybíjanej najmladších žiakov. Hralo sa na ZŠ Rybník nad Hro-
nom a za súperov sme mali ZŠ Tlmače a ZŠ Rybník. V obidvoch 
zápasoch naši najmladší vyhrali a postúpili do okresného kola.

Okresné kolo sa konalo 16. novembra. Postúpili sme zo skupiny 
a stretli sme sa s nasledovnými školami: 

ZŠ  Kozárovce:  2. ZŠ Levice            9 : 2
ZŠ Kozárovce:   6. ZŠ Levice            9 : 5
Naši žiaci a žiačky vyhrali všetky zápasy a postúpili na Majstrov-

stvá kraja vo vybíjanej najmladších žiakov.
Reprezentovali nás : štvrtáci - Jerguš Henrich Gregor, Martin 

Svorad, Lukáš Horváth, Šimon Solčansky, Šimon Švolik,  Lea Be-
neová,  Ema Benčatová, Ema Egyudová, Zuzana Rafaelová a tre-
tiaci - Viktor Majer, Martin Hlavatý, Daniela Orolínová.

V Preseľanoch  sa 24. novembra uskutočnili Majstrovstvá Nit-
rianskeho kraja vo vybíjanej najmladších žiakov. Naši žiaci do tých-
to bojov postúpili ako víťazi levického okresu.

Školu reprezentovali: štvrtáci - Jerguš Henrich Gregor, Martin 
Svorad, Lukáš Horváth, Šimon Solčansky, Šimon Švolik, Lea Be-
neová,  Ema Benčatová, Lesia Mezeiová, Zuzana Rafaelová  a  
tretiaci - Viktor Majer, Daniela Orolínová.

Výsledky zápasov:
Nové Zámky, Hradná - Urmince   2 : 10
Kozárovce - Kolárovo  9 : 9
Červený Hrádok - Nové Zámky, Hradná   9 : 8
Kozárovce - Urmince   5 : 11
Červený Hrádok - Kolárovo  4 : 4
Nové Zámky, Hradná - Kozárovce  9 : 9
Červený Hrádok - Urmince   4  : 9
Nové Zámky - Kolárovo   9 : 8
Zlaté Moravce - Kozárovce  3 : 6
Urmince - Kolárovo  4 : 11
Naši žiaci napokon skončili na druhom mieste za Urmincami a 

tretí škončili žiaci z Červeného Hrádku.

Vybíjaná najmladších žiakov

Mikuláš v triede Myšiek 

Miláčik v triede Žabiek Trieda Slniečok na besiedke pre starých rodičov



 


 


SEPTEMBER: 
Hodová zábava

 Za účasti europoslanca a zá-
roveň člena predsedníctva KDH 
Ivana Štefanca sa 16. septembra 
uskutočnila hodová zábava v Do-
me kultúry v Kozárovciach. Dom 
kultúry bol zaplnený do posled-
ného miesta. V sále bola veľmi 
príjemná atmosféra. Všetci sa 
veľmi dobre zabávali. A že tá-
to zábava bola vydarená, sved-
čí aj fakt, že sa páry rozchádza-
li až ráno. Bol to prvý, no určite 
nie posledný ročník hodovej zá-
bavy, ktorú pre Kozárovčanov 
a všetkých, ktorí sa chceli prísť 
zabaviť, zorganizoval miestny 
klub KDH.

OKTÓBER: 
Stretnutie 

účastníkov 
Svetových dní 

mládeže
Členovia klubu KDH, účast-

níci stretnutia mládeže, ich ro-
dinní príslušníci a priatelia sa 
stretli 14. októbra, aby si spo-
ločne pozreli fotografie a videá
z tohto významného stretnutia 

a hovorili o svojich pocitoch a 
zážitkoch. Spoločne sa tak vy-
tvorila v priestoroch  domu kul-
túry príjemná atmosféra. Postup-
ne vystúpili účastníci stretnutia. 
Jana Poláčiková hovorila o prí-
prave cesty do Krakova, kde sa 
jej podarilo splniť veľký sen, kto-
rý nosila v srdci od chvíle, kedy 
bol Krakov vyhlásený ako miesto 
stretnutia mládeže. Emotívne za-
pôsobilo úprimné vyznanie Mo-
niky Belisovej, ktorá po dlhých 
hodinách čakania mohla spolu s 
niekoľkými mladými uzrieť sv. ot-
ca na vlastné oči. Krásne posol-
stvo od sv. otca – „Nehanbite sa 
za svoju vieru!“ - tlmočila Domi-
nika Skačanová a obrátila sa na 
účastníkov stretnutia so želaním, 
aby sme toto posolstvo napĺňali 

aj v našej farnosti. Celá beseda  
mala veľmi pekný priebeh, kto-
rý bol obohatením pre všetkých 
zúčastnených. Členovia  klubu 
KDH pripravili pre všetkých prí-
tomných aj malé občerstvenie.

DECEMBER:   
Beseda  

s predsedom  
klubu KDH  

Alojzom Hlinom   
V nedeľu 4.decembra sa usku-

točnila beseda s predsedom klu-
bu KDH Alojzom Hlinom za účasti 
europoslanca a člena Predsed-
níctva KDH Ivana Štefanca, po-
slanca  Zastupiteľstva Nitrian-
skeho samosprávneho kraja  Mi-

loša Zaujeca a predse-
du okresnej rady  KDH 
Jaroslava Ivana. Na 
tejto besede bolo pri-
bližne 40 poslucháčov, 
ktorí sa aktívne zapájali 
do takmer trojhodinovej 
diskusie. Atmosféra bo-
la príjemná, keďže po-
zvaní hostia veľmi ob-
ratne dokázali zodpo-
vedať na všetky otázky, 
ktoré dostali od prítom-

ných poslucháčov. Miestny klub 
KDH pripravil pre všetkých prí-
tomných aj malé občerstvenie. 
Túto besedu môžeme ako členo-
via klubu KDH zhodnotiť len pozi-
tívne, navyše sme získali priame 
spojenie na ústredie KDH, a to 
osobne na jej predsedu, čo nám 
otvára dvere na organizovanie 
podujatí na vyššej úrovni.

 Zájazd do Viedne
Klub KDH Kozárovce zorgani-

zoval 11. decembra 2016 zájazd 
do Viedne za účelom návštevy  
katedrály Sv. Štefana a vieden-
ských vianočných trhov. Zájaz-
du sa zúčastnilo 35 účastníkov, 
hlavne mladých. Návšteva kated-
rály bola spojená s účasťou na 
hlavnej nedeľnej sv. omši, ktorú 
slúžili piati kňazi a sprevádzal 
katedrálny spevácky zbor. Pre 
všetkých prítomných to bol vy-
soký duchovný zážitok.

Po sv. omši a obhliadke kated-
rály nasledoval voľný program na 
vianočných trhoch.

Bol to jednodňový oddychový 
výlet, na ktorom sa spojilo du-
chovno s príjemným.

  Martina Holečková

 Z aktivít Klubu KDH Kozárovce

Chcú sa vrátiť  
do parlamentu
Na besede s novým pred- 

sedom KDH A. Hlinom sa  
stretli nielen  členovia a sym-
patizanti tejto strany, ale aj 
občania, ktorí si chceli urobiť 
vlastný názor. Je potešiteľ-
né, že po prvých oficiálnych
vstupoch sa v sále rozprúdila 
veľmi zaujímavá a najmä ne-
formálna diskusia.  Zapojil sa 
do nej aj Ivan Štefanec a Ja-
roslav Ivan. V centre pozor-
nosti boli zmeny, ktoré mu-
sia v strane nastať, aby, pou-
čená z vlastných chýb, našla 
silu a spôsob na návrat do 
parlamentu. Sympaticky znel 
prísľub A. Hlinu, že čoskoro 
rozošlú nový program stra-
ny záväzný pre všetkých čle-
nov. Úsmevne povedané, 
aby člen  nekázal vodu a pil 
víno. Program bude skrá-
tený, na malej ploche jasne 
stanovené ciele a prostried-
ky na ich dosiahnutie.

     - nem-

Snímka M. Nemčekovej zachytáva atmosféru besedy s účastníkmi Svetových dní mlá-
deže v Krakov spojenú s premietaním fotografií a vídeí.

Zájazd do predvianočnej Viedne

Na snímke M. Nemčekovej zľava: Ivan Štefanec, Alojz Hlina, Jaroslav Ivan 
a Martina Holečková



  


 


Štepy na jarnú 
výsadbu

Dostatok priestoru bol aj pre 
individuálne konzultácie a ra- 
dy, ako vína ešte zachrániť 
a ako sa vyvarovať chýb, kto-
ré zničia celoročnú snahu vi-
nohradníka  vo vinici.

Ako hodnotí tento ročník 
predseda vinohradníckeho 
spolku Štefan Gaži? „V porov-
naní s minulým ročníkom, ktorý 
bol vďaka veľmi dobrým klima-
tickým podmienkam v našich 
vinohradoch priam ukážkový, 
tento ročník koštovky mladých 
vín bol skromnejší. Bolo to pre-
to, že sme boli postihnutí naj-
mä v lokalite Pustá hora jarnými 
mrazmi, ktoré vinohrady poško-

dili na 80-90%, ale aj následne 
nepravidelným rašením, a tým 
pádom aj dozrievaním hrozna 
a hubovitými chorobami. Pre 
objektivitu však treba priznať, 
žiaľ, aj to, že niektoré vína ne-
boli technologicky zvládnuté. 
Z toho sa treba poučiť a na kaž-
doročnom školení o spracova-
ní hrozna a výrobe vína, kto-
ré pre členov spolku organi-
zujeme, bude potrebné školiť 
aj o technológii ošetrenia vína 
po prvom stiahnutí. Boli však aj 
veľmi pekné vína, čo ocenili aj 
hodnotitelia. Boli to najmä no-
vošľachtence, mňa osobne veľ-
mi prekvapil krásny Hron Janka 

Majera. Z tradičných odrôd to 
boli najmä Rizling rýnsky a Pe-
secká leánka.“

 Z jednotlivých skupín vín boli 
najvyššie ohodnotené vína: Pe-
secká leánka Ernesta Vereša, 
Rizling rýnsky Milana Záhor-

KOŠTOVKA MLADÝCH VÍN 2016

Vinohradnícky spolok má 
ponuku od pána Daniela Se-
keru, ktorý na tento rok po-
núka: Pesecká leánka (šte-
pená z kozárovských prútov), 
Rizling vlašský, Milia, Hetera, 
Noria, Chardonnay, Sauvig-
non blanc, Devín, Braslava, 
Dunaj, Hron, Nitria, Dornfel-
der a Váh. Členovia spolku 
sa môžu prihlásiť o zakúpe-
nie štepov u hospodára spol-
ku do 31. januára 2017, pred-
bežná cena je 1,50 Eur za sa-
denicu. Po tomto termíne už 
nebudeme kupovať ani objed-
návať pre potreby našich čle-
nov žiadne sadenice. 

V poradí už šiesty ročník ochutnávky, alebo, ako u nás ho-
voríme, koštovky mladých vín pripravil Vinohradnícky spo-
lok Kozárovce na sobotu 10. decembra v priestoroch Stopu. 
Tridsaťdeväť vzoriek vín ochutnávala odborná komisia v zlo-
žení Jozef Nízl a František Valkovič. Spolu s nimi ochutnávali 
všetci účastníci a svoje hodnotenie si potom mohli porovnať 
s hodnotením komisie. 

ského, Cuvée Vilama Hlavu, 
Devín Gaži a syn, Rulandské 
biele Jána Majera, Frankovka 
rosé Viktora Sitára a Dunaj Ga-
ži a syn.                                   

M. Nemčeková, 
snímky autorka

Na snímke zľava: starosta obce Jozef Majer, Štefan Gaži, Jozef 
Nízl a František Valkovič

Ocenení vinári zľava: Milan Záhorský, Ján Majer, Ernest Vereš, 
Štefan Gaži, Viliam Hlava a Viktor Sitár

V Kozárovciach už tradične nechýbajú na koštovke speváci Matičiara, ktorí svojimi vlastnými pesnič-
kami pridávajú podujatiu tú správnu atmosféru.



 


 


Blíži sa koniec roka 2016 a mno-
hí z nás rekapitulujú, čo sme z pred-
savzatí, prijatých v jeho začiatku, 
urobili, resp. mali urobiť. Podobne 
sme na tom i my v našej folklórnej 
skupine. Môžem konštatovať, že 
tento rok bol pre nás úspešný, na-
koľko sme reprezentovali ľudové 
tradície z našej obce nielen na do-
mácich podujatiach, ale i za hrani-
cami Slovenska.

Na stránkach týchto novín ste sa 
mohli - pri rekapitulácii podujatí, kto-
ré sme absolvovali v prvom polroku 
tohto roka - dočítať o našom účin-
kovaní v závere fašiangového ob-
dobia pri pochovávaní basy nielen v 
našej obci, ale i počas recepcie Di-
vadelného súboru Hron v Divadle 
Andreja Bagara v Nitre, konanej 
po predstavení Karčiho teta. V máji 
nasledovalo vystúpenie v Jihlave v 

Českej republike, kde sme na podu-
jatí, organizovanom Združením Vy-
sočina, vystúpili s našimi scénkami 
Sadenie mája a Regrútska odobier-
ka. O vystúpení konanom pri príle-
žitosti 200. výročia príchodu Slová-
kov do oblasti Varzali som vás už 
tiež podrobnejšie informovala v jú-
novom čísle našich obecných no-
vín. Návšteva pamätihodností Bu-
dapešti po ceste tam bola príjem-

ným spestrením 
nášho zájazdu. 
Vzhľadom na vý-
bornú odozvu, 
ktorá bola vo Var-
zali na naše vy-
stúpenie, je v štá-
diu priprav ďal-
šie naše vystúpe-
nie v tejto oblasti 
v prvom polroku 
budúceho roka.

V druhom pol-
roku 2016 sme 
pokračovali v pre-
zentácii ľudových 
tradícií z našej ob-
ce na ďalších  vy-
stúpeniach. V au- 

Ľudová pieseň, fenomén, kto-
rý  mnohé obce povýšili na rodinné 
striebro. V Kozárovciach to platí už 
22 rokov. Toľko uplynulo od chvíle, 
kedy položili základ podujatiu na po-
česť miestnej zberateľky a šíriteľky 
ľudovej piesne. Každý rok sa tu stre-
távajú speváčky a speváci na čoraz 
populárnejšom Memoriáli Márie Švo-
líkovej. Tento rok sa konal 25. sep-
tembra a jeho program natáčalo aj 
rádio Regina. Pozvanie organizáto-
rov aj tentoraz prijala Alžbeta Szabó-
ová, Predsedníčka Slovenskej samo-
správy z družobného mesta Oroszlá-
ny v Maďarsku a riaditeľ Domu  Ma-
tice slovenskej v Leviciach Miroslav 
Považan.

Tradične spev sprevádzala ľudová 
hudba Ponitran, vedená Mariánom 
Járekom a program moderovala No-
ra Turancová z Rebeky. 

Po úvodnej básni Pavla Kopála ve-
novanej podujatiu jednu krásnu pie-
seň striedala  ešte krajšia. Začali že-
ny zo speváckej skupiny Lipka, kto-
ré sú pokračovateľkami úsilia Márie 
Švolíkovej o zachovanie miestnych 
ľudových piesní. Aj tento rok zaspie-
vali piesne z jej zbierky. Skupinu ve-
die Silvia Benčaťová.

Po Lipke sa divákom predstavili 
Iveta a Ivetka Kocúnové v zaujíma-
vých krojoch s piesňami z východo-
slovenského Kirča. Rodáčka z Ko-
zároviec Anna Pristyaková býva síce 
v Leviciach, ale vo svojom srdci nosí 
piesne zo svojho rodiska a pravidel-
ne  s nimi vystúpi na memoriáli. Od 
Nových Zámkov z obce Semerovo 
aj tento rok prišla mladučká Rebe-

ka Haládiková, speváčka, huslistka 
a primáška ľudovej hudby Muzička. 
Po nej vystúpila domáca Soňa Slíži-
ková, ktorá na podujatí prvýkrát vy-
stúpila ako štvorročná a zostala mu 
verná dodnes, rovnako ako jej mama 
Jana Slížiková, ktorá spieva na podu- 
jatí od prvého ročníka a zožína tu 
zaslúžene búrlivý potlesk. Tento rok 
si vybrala jednu  starú pieseň, kto-
rú v roku 1986 naspievala M. Švo-
líková Pri kaštieli ohník horí. Divá-

kov potešilo aj  vystúpenie skupinky 
miestnych školáčok v zložení Mária 
Kotorová, Zuzana Belisová, Kristín 
Vitkovičová a Soňa Slížiková, ktoré 
sú prísľubom, že v Kozárovciach ľu-
dová pieseň bude mať aj v budúcnos-
ti svoje miesto. Krásny tekovský kroj 
mala a pesničky z Tekova zaspieva-
la Barbora Mandzáková, ku ktorej sa 
potom pridali i ostatné speváčky Lim-
bačky.  Zuzana Horváthová sa pred-
stavila s dcérou Simonkou, Viktória 
Gregorová sa tento rok predstavila 
ako sólistka, ale obe odovzdávajú 
lásku k ľudovej piesni svojim dcé-

Spojila ich ľudová pieseň

Praslica má za sebou úspešný rok
guste sme na požiadanie vede-
nia obce Lontov  vystúpili  na osla-
vách 780. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci s takmer hodino-
vým programom. V septembri sme 
na pozvanie Regionálneho osveto-
vého strediska v Leviciach vystúpi-
li na galaprograme Medzinárodné-
ho folklórneho festivalu V-IV v Levi-
ciach pod názvom Folklór spája ná-
rody.  Festival sa konal pod záštitou 
ministra kultúry  Mareka Maďariča. 
Okrem vybraných súborov a folklór-
nych skupín nášho regiónu na festi-
vale účinkovali aj folklórne kolektívy 
z Maďarska, Poľska, Českej repub-
liky, Slovinska a Turecka.

Posledným naším vystúpením v 
tomto roku bolo vystúpenie v dru-
žobnom meste Oroszlány v Maďar-
sku, na slávnosti konanej pri príleži-
tosti 315. výročia osídlenia Oroszlá-
ny slovenskými rodinami. Vďačné-
mu publiku sme sa predstavili dvo-
ma programovými blokmi z nášho 
repertoáru.

V súčasnom období sa venujeme 
nácviku tancov z našej obce s naši-
mi novými mladými členmi.

Záverom mi dovoľte popriať 
všetkým členom Folklórnej skupi-
ny PRASLICA pokojné, šťastlivé a 
požehnané vianočné sviatky a veľa 
tvorivých síl i v budúcom roku.   

Mária Ďurovičová

ram, ktoré už okúsili atmosféru me-
moriálu. Opäť sa ho tento rok rozho-
dla ozdobiť svojim spevom aj Mária  
Hlavatá z Kostolného Seku časti Šu-
rian. Bohatý kultúrny program napo-
kon uzavrela mužská spevácka sku-
pina Matičiar Matičiar, pod vedením 
Igora Benčaťa.

Organizátorom podujatia MO Ma-
tice Slovenskej a Obecnému úradu 
v Kozárovciach sa ďalší ročník  Me-
moriálu Márie Švolíkovej opäť vyda-
ril a priaznivci ľudovej piesne prežili 
príjemné nedeľné popoludnie.                                                          
M. Nemčeková, , snímky autorka   
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Futbalisti TJ Lokomotíva Ko-
zárovce potvrdili  v jesennej 
časti súťaže svoju formu a na-
tiahli svoju neuveriteľnú sériu, 
keď počas jesennej časti vyhra-
li 14 zápasov a len v jedinom re-
mizovali.

V predposlednom kole vyhra-

li aj u druhého mužstva tabuľky, 
keď v Marcelovej strelili 3 góly 
a suverénnym spôsobom ovládli 
dianie na ihrisku. Počas celého 
zápasu boli jednoznačne lepším 
mužstvom a domácich nepustili 
do jedinej šance. V poslednom 
jesennom kole na domácom ih-

Úspešná futbalová  jeseň
risku privítali svojho súpera z 
Hontianskej Vrbice a úspešným 
výsledkom 3:1 potvrdili fantas-
tickú futbalovú jeseň. To, čo do-
kázali hráči nášho klubu, nemá 
jednoducho obdobu. Počas ce-
lej jesene nenašli premožiteľa a 

do jarnej časti pôjdu s neuveri-
teľným 17-bodovým náskokom. 

Dorastenci v IV.lige dokázali 
verne kopírovať svojich starších 
kamarátov. Aj oni počas celej je-
sennej časti zvíťazili v 14 zápa-
soch a tak isto len v jedinom zá-
pase remizovali. V posledných 
dvoch zápasoch zvíťazili rovna-
kým výsledkom 2:1 a s trojbodo-
vým náskokom sa usadili na pr-
vom mieste v tabuľke.

Mládežnícke mužstvá žia-
kov i prípravky pod vedením 
trénerov pánov Martina Lenár-
da a Richarda Demiana pridá-
vajú polienka radosti kozárov-
ským fanúšikom, keď aj oni svo-
jimi výsledkami sa prepracova-
li na najvyššie priečky v tabuľ-
ke. Z našich najmenších futba-
listov priam vyžaruje radosť z 
pohybu, radosť z tejto krásnej 
hry. O výsledky u týchto žiači-
kov určite nejde, najdôležitej-
šie je u nich vypestovať lásku k 
športu a  tréneri ich neustále tr-
pezlivo  zaúčajú do základných 
tajov futbalu. Myslím si, že kaž-
dému funkcionárovi i trénerovi v 
mládežníckych mužstvách musí 
ísť hlavne o to, aby sa čo najviac 
detí vrátilo od počítačov na ih-
riská a športoviská.

Okrem  športových úspechov 
našich mužstiev tešíme sa  i čo-
raz väčšiemu počtu fanúšikov 
na našich zápasoch. Ďakujeme 
im za ich podporu, je veľmi po-
tešiteľné, že aj na ihriská súpe-
rov naši fanúšikovia cestujú po-
vzbudiť našich hráčov. 

Máme za sebou prvú časť sú-
ťaže, pre celý kozárovský fut-
bal mimoriadne úspešnú.  Eš-
te nikdy v našej futbalovej histó-
rii naši hráči nič podobné nedo-
kázali. Prejavila sa poctivá kon-
cepčná práca všetkých členov 
nášho futbalového klubu. Darí 
sa mužstvu dospelých, rovnako 
úspešne bojujú aj naše mládež-
nícke kolektívy. Chcel by som sa 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom pomohli nášmu futbalo-
vému klubu poďakovať 

Blíži sa koniec kalendárneho 
roka dovoľte mi, aby som vám 
všetkým poprial nádherne pre-
žité Vianočné sviatky a do No-
vého roka hlavne pevné zdra-
vie, veľa spokojnosti a radosti z 
chvíľ prežitých v rodinnom kru-
hu medzi svojimi najbližšími. 

Dušan Mráz
TJ Lokomotíva Kozárovce                                                                                           

Mužstvo dorastu • Horný rad zľava: Ján Martiš, Andrej Švirik, Samuel Chorvát, Martin Tariška, Samuel Ráchela, 
Adam Benčat, Samuel Demian, Nikolas Ďuriš, Mirol Sirota, Ľuboš Chmelo, Miloš Benčat – tréner mužstva, Jakub 
Krajči – vedúci mužstva. Dolný rad zľava: Miroslav Harmady, Lukáš Bandúr, Kristián Bene, Sebastián Vlčko, Sta-
nislav Kabát, Ivan Havran, Lukáš Bíňovský. Na foto chýba: Rafael Kotlár, Angelo Mohajer Shojali

Mužstvo dospelých • Horný rad zľava: Peter Najner – tréner mužstva, Pavol Havran, Jakub Krajči, Erik Jenes, Bra-
nislav Janček, Kristián Hagara, Jakub Chlpík, Miloš Ďurovič, Branislav Lenárd, Juraj Ďurovič – vedúci mužstva. 
Dolný rad zľava: Martin Furda, Lukáš Bíňovský, Mikuláš Márius Huszár, Juraj Kosmály, Vladimír Hoľka, Nikolas 
Ďuriš, Samuel Demian, Martin Lenárd, Juraj Ďurina, Šimon Nemček. Na foto chýba: František Molnár

 


 



