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Slovo na úvod
Vstúpili sme do čarovného
obdobia roka. Blížia sa najkrajšie sviatky, kedy v každom
z nás ožívajú spomienky na
Vianoce nášho detstva. Deti vedia prežívať očakávanie
neopakovateľným spôsobom
a iskričky v ich očiach zapaľujú aj nás oveľa starších...Prežívali sme to aj na obecnom
predvianočnom popoludní. Vyrastajú nám múdre a talentované deti. Nech sa krásne
vinše, ktoré nám adresovali
vo svojich vystúpeniach naplnia a my všetci prežijeme
krásne, milostiplné a požehnané Vianoce.
M. Nemčeková,
šéfredaktorka

Krásne sviatky vianoèné,
vzácne èaro polnoèné,
na Silvestra pevný krok
a s ním šśastný nový rok.

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

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

túrny program zavŕšený úžasným vystúpením zboru Tebe spievam. Na snímkach zapálenie sviečok na adventnom venci - sprava Jozef Majer - starosta, Zoltán Lazók - primátor, Farkas Etelka - evanjelická farárka. Vystúpenie zboru Tebe spievam, zožalo potlesk a pri krásnych koledách aj vzalo dych prítomným.






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

Oceňovanie
reprezentantov
obce

Komisia kultúry, športu,
školstva, sociálnych vecí a
zdravotníctvasa na svojom
zasadnutí zaoberala kritériami, podľa ktorých by chcela
prizývať k slávnostnému zápisu do pamätnej knihy obce
Kozárovce občanov, ktorí sa
nejakým spôsobom zaslúžili
o rozvoj a reprezentáciu našej obce.
Okrem tradičných stretnutí jubilantov 60, 70, 80, 90
ročných by na pôde obce radi privítali darcov krvi, bývalých poslancov, volených
funkcionárov, vedúcich súborov, občanov, ktorí vykonali nejaký výnimočný skutok, majú zásluhy pri zviditeľnení a reprezentácii obce, mladí ľudia, ktorí dosiahli úspechy na rôznych súťažiach v rámci Slovenska či
v zahraničí.
Touto cestou by sme vás
chceli poprosiť, ak viete o
takýchto ľuďoch vo svojom okolí, aby ste ich mená
a prípadne zásluhy či úspechy 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
22.6.2017
21.9.2017
1.-2.12.2017

štvrtok
štvrtok
štvrtok
piatok,
sobota

Obecné zastupiteľstvo:

Päťdesiatroční jubilanti

30.3.2017
29.6.2017
28.9.2017
14.12.2017

štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok






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 evanjelickým zborom pri príležitosti 315. výročia znovuosídlenia
Orosláňu slovenskými rodinami.
Na dvore vo veľkej kotline už
vrel bravčový guláš a osemdesiat ľudí sa medzi sebou rozprávalo, objímalo a oživovalo svoje
staré spomienky. Spomínali na
svojich predkov. S veľkým záujmom si prezerali staré fotograﬁe 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 - odsťahovalci, ale aj ich potomkovia.
Bolo počuť tak slovenské ako
aj maďarské slová, nielen v klube, ale aj pred evanjelickým
kostolom. Po zaspievaní hymny
Slovákov v Maďarsku v evanjelickom kostole Oroslánska slovenská národnostná samospráva podpísala zmluvu o spolupráci na ďalších päť rokov so
zástupcami miest Šaľa, Myjava a obce Kozárovce. Zo Šale
zmluvu podpísal primátor mesta Jozef Belický, z Myjavy ju

podpísala prednostka mestského úradu Jarmila Sluková a za
Kozárovce zástupca starostu
obce Milan Záhorský. Za Oroslánsku slovenskú národnostnú
samosprávu zmluvy podpísala jej predsedníčka pani Alžbeta Szabóová, ktorá po výmene
podpísaných zmlúv poďakovala
všetkým za účasť na akte podpisu. Zdôraznila, že si uvedomuje vážnosť tejto spolupráce a vyslovila presvedčenie, že
tak, ako doposiaľ i v nastávajúcich rokoch, sa všetci budú sna-

žiť o plodnú spoluprácu.
Mesto Orosláň zastupoval primátor Zoltán Lazók a prednostka úradu Beáta File.
Po odchode z kostola položili vence k pamätníku našich slovenských predkov pri Topoľovej studni.
Poobede, ešte za
slnečného počasia, sa
účastníci osláv znovu
stretli v starom evanjelickom cintoríne na
ulici Haraszthegy. Po
krátkych prejavoch primátora mesta a predsedníčky Oroslánskej slovenskej národnostnej samosprávy prestrihli národné stuhy na novom kríži zhotoveného z tardošského červeného mramora a potom sa slova ujal miestny evanjelický spevácky zbor a evanjelické farárky. Miestna farárka Etelka Far-

kašová a nami veľmi obľúbená
farárka zo Sarvaša Alžbeta Nobiková. Každá vo svojom materinskom jazyku posvätili nový
kríž a pomodlili sa.
Na podstavci kríža je dvojjazyčne napísané nasledovné: Pri príležitosti 315. výročia
znovu osídlenia Orosláňu slovenskými rodinami dala postaviť Oroslánska mestská samospráva v roku 2016. Česť ich
pamiatke 1701-2016.
Ďalším miestom diania bola
budova mestského kultúrneho

domu na Námestí svätej Barbory. V aule kultúrneho domu Oroslánska slovenská národnostná
samospráva pre všetkych návštevníkov pripravila výstavu už
21-ročnej činnosti v prospech

Pavla Kopála, básnika z Kozároviec, ktorý ich na naše prianie
napísal práve k tomuto sviatku
našich predkov. Záverečného
galakoncertu v divadelnej sále
kultúrneho domu sa zúčastnili aj Slováci z okolitých slovenských dedín a miest. Boli tu aktivisti z Tatabáni - Bánhidy, zo
Síleša, z Tardoša. Vďaka predstaviteľom spriatelených miest
a obce mohli na javisku potešiť prítomných svojim vystúpením chýrne folklórne skupiny.
Z Myjavy to bol detsky folklórny súbor Kopaničiarik pod vedením Alžbety Drškovej, z Kozároviec FS Praslica pod vedením Miloša Ďuroviča a zo Šale
spevák moderných piesní Peter
Šrámek.
Alžbeta Szabóová

Spoločenská rubrika
Slovákov žijúcich v Orosláni. O
otvorenie výstavy predsedníčka
pani Alžbeta Szabóová, požiadala riaditeľku kultúrneho domu
pani Timeu Takácsovú. Riaditeľka vo svojom otváracom prejave s úctou a poďakovaním hovorila kladne o aktivitách, podujatiach, o spolupráci slovenskej
samosprávy s vedením mesta,
kultúrnymi institúciami, občianskymi organizáciami,
ale aj o tom, ako sa stará národnostná samospráva o svoje kultúrne telesá, - mládežnícku dychovú skupinu Krídlovka, detský tanečný súbor Bránička a občiansku organizáciu Slovenský klub. Návštevníci si mali možnosť
prezrieť výstavu fotograﬁí,
ručných prác, ﬁgurín, bábik v slovenskom národnom obleku a vo vitrínach
ocenenia, vyznamenania,
darčeky, získané za vykonanú prácu.
V divadelnej sále sa k obecenstvu prihovoril podpredseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Tomás Nagy, ktorý vyzdvihol usilovnosť našich predkov a hlavne to, že doposiaľ prežil a vydržal slovenský jazyk v Orosláni. Tiež vyzdvihol, ako si váži miestna slovenská komunita
pamiatky po svojich predkoch a
súdržnosť s väčšinovým obyvateľstvom.
Na troch miestach celodenného programu zazneli básne

Povedali si áno
Ingrid Gocníková
a Jozef Ďurovič

Narodili sa
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

Opustili nás

Anastázia Ivanová,
vo veku 77 rokov
Helena Krištofová,
vo veku 78 rokov
Eva Mrázová,
vo veku 83 rokov
Terézia Žemberyová,
vo veku 83 rokov






denstva, medzigeneračnej solidarity, aktívneho starnutia, podporu komunitného dobrovoľníctva a vytvárania podmienok pre
kultúrne a voľnočasové aktivity.
Pre ilustráciu prioritami v rámci služby pre obyvateľstvo sú:
rozvoz obedov pre dôchodcov,
opatrovateľská služba v domácnosti, komunitné centrum, obecný podnik služieb, denný stacionár, zariadenie sociálnej starostlivosti s pobytovou formou.
Prioritne v rámci podpory kultúry smeruje do podpory tradičných podujatí organizácií a
jednotlivcov v obci a tradičnej

ľudovej kultúry i ochotníckeho
divadla.
• Rovnako sa na zasadnutí
hovorilo o dvoch zmluvách o
kultúrnej spolupráci.
Áno, obnovila sa zmluva so
slovenskou národnostnou samosprávou v maďarskom meste Orosláň, tu funguje kultúrna výmena viac než desať rokov. Nová je zmluva s obcou
Varzaľ v Rumunsku. Prvé kontakty 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 rozprúdila diskusia, či sa občania na zastupiteľstve môžu
vyjadrovať aj počas rokovania poslancov alebo musia

čakať na bod - diskusiu, ktorá je až na záver?
Po predložení materiálu k príslušnému bodu rokovania otváram vždy priestor na otázky, až
po nich nasleduje hlasovanie.
To je aj priestor na otázky občanov k prerokovávanej téme.
Diskusia ako samostatný bod
programu je priestor na otázky nesúvisiace s dovtedy prerokovávaným obsahom. Takže
občania majú možnosť využiť
obe možnosti.
• Tento rozhovor pripravujeme do posledných obecných
novín...
Na záver úprimne ďakujem za
podporu a spoluprácu všetkým
aktívnym občanom, spolkom
a združeniam, ktoré šírili dobré meno obce. Dovoľte mi, prosím, všetkým občanom, rodákom i čitateľom našich Kozárovských novín na obecnej stránke zaželať krásne, pokojné Vianoce a šťastný rok 2017, dobré
zdravie a veľa úspechov.
Pripravila M. Nemčeková

Do zastupiteľstva Miestneho národného výboru (ďalej MNV) bolo zvolených 31 poslancov. Predsedom MNV sa stal vtedy tridsaťročný Daniel Benčat, podpredsedom JUDr. Štefan Mráz a tajomníkom Michal Boháč. Za členov
rady MNV boli zvolení Štefan Gaži, Helena Hamarová, Michal Kúkel, Ladislav Mráz, Stanislav Považan a Gašpar Švolík. Pri MNV
existovala komisia ﬁnančno-plánovacia; komisia sociálno-zdravotná, pre školstvo, kultúru, mládež a telesnú výchovu; komisia
výstavby; komisia na ochranu verejného poriadku; komisia pre obchod a služby; dve komisie rady
MNV. Prvé zasadnutie MNV sa
konalo 23. júna v Dome kultúry.
Predstaviteľov obce trápila v
tomto období nerozvinutá obchodná sieť. Uzavrela sa predajňa priemyselného tovaru. Nová sa mala otvoriť po prestavbe
starého kultúrneho domu. V kronike je spomenutý problém s prevádzkou potravín v Hornom konci. Zakúpili sa domy č. 520 a 521,
kde sa mala postaviť nová predajňa potravín. V tomto roku sa začalo s prestavbou bývalej základnej školy na Okresné technické a
materiálne stredisko. Prevádzky,
ktoré tam existovali, museli byť
presunuté.

Základnú školu v školskom roku 1986/1987 navštevovalo 204
žiakov a do materskej školy chodilo 54 detí. Čiastočne sa pomenilo personálne obsadenie na rôznych úrovniach. Niektorí zamestnanci odišli do dôchodku alebo
na iné školy.
Na poli kultúry bolo významným počinov zriadenie Miestneho kultúrneho strediska (ďalej MKS), ktoré začalo fungovať
od 1. januára 1986. MKS malo schválený štatút aj organizačný poriadok. Jeho súčasťou bola Osvetová beseda, kino, knižnica a Klub mládeže. Do funkcie
riaditeľa bol radou MNV menovaný Ladislav Mráz. Dňa 1. marca
1986 ukončilo činnosť Kino Hron
v starom kultúrnom dome na námestí. Prvé divadelné predstavenie v novom Dome kultúry sa konalo 20. apríla a vystúpili v ňom
členovia Slovenského pohronského javiska z Levíc. V novom
Dome kultúry sa po prvý raz konal 16. augusta Okresný folklórny festival, ktorého súčasťou boli aj súťaže tanečníkov, interpretov ľudových piesní a inštrumentalistov v hre na ľudové nástroje. Zástupcovia Kozároviec obsadili popredné miesta. Nasledujúci deň pokračoval festival v Starom Tekove, kde vystúpili súbory
Vretienko a Praslica. V Kozárovciach sa konali aj sprievodné výstavy venované kroju a spracovávaniu konopnej látky. MKS zabezpečilo počas prvého roka svojho
pôsobenia množstvo kultúrnych

podujatí. V Dome kultúry vystúpili
napríklad Lúčnica, Robo Grigorov
so skupinou MIDI, Beata Dubasová so skupinou Kamene, speváci Peter a Júlia Hečkovci, zabávač strýco Marcin, Oldo Hlaváček
a iní. Okrem toho sa konalo počas roka niekoľko diskoték. Tieto
podujatia navštevovali ľudia aj zo
širokého okolia.
Viacero úspešných vystúpení
absolvovali cez rok folklórne súbory Praslica a Vretienko. Ministerstvo kultúry ocenilo v mesiaci júl Praslicu bronzovou medailou Folklórneho festivalu Východná a Vretienko sa stalo Laureátom medzinárodného folklórneho festivalu Strážnice 1986. Aj
iné spoločenské organizácie vyvíjali bohatú činnosť. Rok 1986
bol úspešný tiež pre miestnu organizáciu Zväzarmu. Klub branného vodáctva s názvom Slovenská brána dosahoval vynikajúce výsledky. Posádky mužov a aj
žien sa prebojovali na Majstrovstvá ČSSR, kde ženy získali tretie miesto. Zároveň sa žiaci stali majstrami Slovenska. Zväzarm
zorganizoval aj 3. ročník súťaže
Železný muž, ktorého sa zúčastnilo viac ako sto pretekárov z celého Československa.
Zaujímavým záznamom je údaj,
že 17. novembra v rámci Mesiaca
československo-sovietskeho priateľstva obec navštívila štyridsaťčlenná delegácia z vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Obec pre
nich pripravila bohatý program.
Peter Ivanič

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Poďakovanie za aktivitu a šírenie dobrého mena obce
Posledné tohtoročné zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Kozárovciach malo na programe okrem pravidelne sa opakujúcich bodov aj niekoľko zaujímavých častí.
Práve na ne sme sa spýtali starostu obce. Ostatné prerokované veci je možné nájsť v zápisnici z obecného zastupiteľstva
na obecnej stránke.
• Na poslednom zastupiteľstve ste prerokovávali Komunitný plán sociálnych služieb
obce, môžete konkretizovať,
čo tento plán zahŕňa?
Komunitný plán sociálnych
služieb obce je na jednej strane analýza existujúceho stavu
sociálnych služieb v obci a na
strane druhej načrtáva predstavu o budúcom smerovaní rozvoja obce v oblasti sociálnych služieb. Smeruje k predchádzaniu
sociálno-patologických javov a
sociálneho vylúčenia cieľových
skupín preventívnymi aktivitami
zameranými na podporu pora-

Kronikárom v roku 1986 bol
učiteľ na základnej škole Gašpar
Švolík. V prvom polroku podrobne zaznamenal extrémne výkyvy
v počasí. Dňa 18. januára napadlo
síce okolo 50 cm snehu, ale následne pršalo. Vo februári sa nočné teploty pohybovali okolo mínus
12 až 15 °C. Apríl sa začal s mimoriadnymi 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. júna sa prehnala obcou silná búrka.
Následne začali tropické teplá a
sucho. Jeseň je charakterizovaná
ako teplá a suchá. Prvý sneh napadol v polovici decembra a udržal sa aj cez Vianoce.
V roku 1986 sa narodilo 19 detí a to 11 chlapcov a 8 dievčat.
Uzavrelo sa 13 sobášov. Bohužiaľ, v tomto roku zomrelo až 46
obyvateľov (24 mužov a 22 žien).
V kronike je vypracovaná aj veková štruktúra zomrelých a niektorí
sú aj menovite spomenutí.
Rok 1986 sa niesol v znamení volieb do viacerých orgánov. V
mesiaci marec boli schválené volebné komisie, ktoré sú v kronikárskom zázname podrobne popísané. Samotné voľby sa uskutočnili 23. a 24. mája. V zozname voličov bolo zapísaných 1534 voličov.




Spoza školskej brány



Mikuláš v obci a v škole
Prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Ľudí sa zmocňuje
vianočná nálada, pokoj a láska. Každému z nás čoraz viac
záleží na priateľoch, na blízkych 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 štedrovečernou hostinou a oko na chvíľu
spočinie na betlehemských
jasličkách.
Rozprávková atmosféra Mi-

kulášskeho vianočného programu nás už tradične obklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. Aj
prvú decembrovú nedeľu sme
sa naladili sviatočne – prostredníctvom kolied, básní, vinšovačiek, piesní, tanca a zdramatizovaných hier. Do Domu kultúry
v Kozárovciach už od skorého
popoludnia začali prichádzať
mladší i starší spoluobčania,
aby si i tento rok pripomenuli 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 odmenili štedrým potleskom. K veselým vystúpeniam
detí sa pridali i
stánky s rozmanitým tovarom. Aj naša
škola prispela
svojimi vlastnými výrobkami s vianočnou
tematikou. Veríme,
že sa v to popoludnie nao-

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

množstva zaujímavých kníh aj
možnosť stráviť zopár príjemných chvíľ kolektívnym čítaním
či diskutovaním o prečítaných
príbehoch. Všetko v duchu príjemnej a priateľskej atmosféry. Do aktivít sme zapojili žia-

súvisiace s textom. Starší žiaci mali zasa možnosť „vyspovedať“ bývalú obecnú knihovníčku, pani Hamarovú, ktorá prijala pozvanie pani zástupkyne
a prišla medzi nás. Myslíme si,
že deti si tento deň užili, uvedomili si dôležitosť a krásu čítania
a od tohto dňa budú nielen našu školskú knižnicu navštevovať častejšie a ešte radšej.
L. Tulová

zaj všetci dobre cítili a odniesli si zo sebou krásne množstvo
zážitkov.
Mikuláša sme si so žiakmi
pripomenuli aj v škole. Šiesteho
decembra k nám osobne zavítal, aby rozdal balíčky so sladkosťami a zistil, že deti v Kozárovciach si ich naozaj zaslúžili.
Pretože celý rok poslúchali nielen svojich rodičov, ale aj učiteľov. Každá trieda si pre pána s
dlhou bielou bradou pripravila
milý program a srdečne ho privítala. Jeho pomocníci – anjeli
a čerti z deviateho ročníka Mikulášovi výdatne pomáhali pri
obdarúvaní žiakov. Bolo to pekné stretnutie, na ktoré sa všetci
tešíme opäť o rok.
iš, lt

...najdrahšie darčeky sa nevolajú telefón, šperky, alebo auto, volajú sa láska,
čas a život...
Kolektív pedagógov zo ZŠ
s MŠ ďakuje všetkým starým rodičom, rodičom, deťom či vnúčatám za prežitie
príjemného tvorivého popoludnia v našej i vašej škole.

Úcta k starým rodičom

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

kov všetkých ročníkov – piataci, šiestaci a siedmaci počúvali rozprávku v anglickom jazyku,
ktorú potom pretransformovali do výstižného obrázka. Snažili sa tiež odpovedať na otázky

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 silami vytvorili nádherné výrobky z darov zeme. Rodičia či starí rodičia dovolili svojim deťom, vnukom, aby prejavili svoju predstavivosť, aby sa stále ako mravčekovia niečím zamestnávali
a popritom im nenápadne pomáhali rozvíjať ich zručnosť. Netajili nadšenie z výsledkov vlastnej práce a práce detí.
Bolo to vydarené popoludnie, akým sa môže stať aj nejaké
ďalšie spoločné podujatie.

Spoza školskej brány



MILUJEM SLOVENSKO
Milujem Slovensko je obľúbená relácia detí i dospelých,
v ktorej môžeme zábavnou formou získať nové vedomosti, či
dozvedieť sa zaujímavosti, súvisiace s našim krásnym Slovenskom. Ani sa nám nesnívalo, že raz sa aj žiaci našej školy zúčastnia nakrúcania spomínanej relácie. Účastníci sú vždy
dospelí. Deti majú možnosť zúčastniť 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. októbra. Pozvanie Adely Banášovej prijali aj deti našej školy. Adela je nielen známa a
obľúbená moderátorka, ale
je tiež veľmi múdra, spontánna a rozhľadená žena. Avšak
o jej najvzácnejšej vlastnosti

– pomoc tým, ktorí ju potrebujú – vie len málokto. Adela veľa pomáha, no nie pri svetle reﬂektorov, kde je to také jednoduché a dnes veľmi moderné.
Ale v skrytosti... Veľmi sme sa

tešili, že sme Adelu mohli spoznať osobne. Očakávania, ktoré deti z návštevy televízie mali, boli mnohonásobne viac naplnené. Trojhodinové nakrúcanie bolo síce náročné, no mož-

...a Slovo bolo u Boha...

V našej škole sa 14. novembra uskutočnil 1. ročník školského kola prednesu kresťanskej poézie a prózy. Ako to dopadlo?
I. kategória : 1. miesto Miriam
Beniaková 3. roč. – próza, 1.
miesto Viktor Majer 3.roč. – poézia
II. kategória : 1. miesto Alžbeta 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 poézie a prózy sa 24.
novembra zúčastnili Miriam Beniaková z 3.ročníka,
Viktória Švoliková
a Alžbeta Beniaková z 5.ročníka
a Lívia Hlavová z
9.ročníka.
Ako bolo? Po
dlhej ceste sme
sa konečne dostali do Topoľčian do Základnej školy Dona Bosca. Zapísali sme sa, pozreli sme si triedy, v ktorých budeme a čakali sme na začiatok svätej omše. Po peknom zážitku zo svätej omše nás privítali. Mali sme
možnosť vypočuť si zaujíma-

vé texty. Po skončení recitácie
sme mali chutný obed. Po obede sme netrpezlivo čakali na
vyhodnotenie. Miriam Beniaková za peknú prózu od Edity Riháriovej Bocianova obetavosť
získala Čestné uznanie a Viktória Švoliková za poéziu od Milana Rúfusa Poďakovanie za lásku, krásne druhé miesto. Na záver sa so všetkými rozlúčili a darovali nám medovníkové srdiečka. Po návrate sme sa ešte na
pozvanie pána starostu zastavili v cukrárni a domov sme od-




nosť zažiť veľké štúdio a vychutnať si atmosféru veľkého televízneho projektu, nie
je udalosť, ktorú môžeme zažiť každý deň. Okrem spomienok deťom účasť na nakrúcaní budú pripomínať tričká, ktoré dostali a samozrejme fotky
s Adelou, Danom, či ďalšími

hosťami, ktorí nemali problém
sa s deťmi odfotiť. Napriek veľkému povzbudzovaniu a fandeniu tím Adely nevyhral. Chvíľkové sklamanie vystriedal pocit radosti a dobrej nálady zo
zábavného a perfektného podujatia, ktorého sme boli súčasťou. Aj prehry patria k životu
a učia nás zamysleniu, pokore
i veľkosti vedieť dopriať víťazstvo tomu druhému. Keď sa to
naučíme ako deti, v dospelosti
to môže byť pre nás výhodou.
Záverečná zábava s Mikulášom potvrdila, že v ZŠ Kozárovce máme dobré deti. Dosvedčuje to skutočnosť, že Mikuláš ich
našiel už predčasne. Ďakujeme za krásny zážitok, ktorý ešte stále rezonuje v našich spomienkach.

Olympiáda Slovenského jazyka a literatúry
V našej škole sa 3. novembra uskutočnilo školské kolo Olympiády Slovenského jazyka a literatúry v C kategórii, ktorú reprezentujú žiačky ôsmeho a deviateho ročníka. Školského kola sa zúčastnili žiačky ôsmeho ročníka – Viktória Šustáková a Kristína Sitárová a žiačky deviateho ročníka – Simona Kabátová, Lívia Hlavová
a Lenka Lackovičová. Tieto najskôr absolvovali test, v druhej časti potom nasledovala transformácia textu a v záverečnej si vyskúšali svoje rečnícke schopnosti. Zvíťazila žiačka deviateho ročníka Lívia Hlavová a bude nás reprezentovať v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 15.novembra v Leviciach. Veríme, že podobne ako
v školskom kole sa jej bude dariť a nielen my, ale hlavne ona bude na svoj výkon hrdá.

Coca Cola Cup

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

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 Laurinc (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 Benčať (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)
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Úspechy tešia
ZŠ s MŠ v Kozárovciach je
jedna z mála tých, ktorá sa pravidelne 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 okresu (jarná časť) umiestnili na 1.

mieste a postúpili na kraj. Tu
si počínali veľmi dobre. V silnej konkurencii víťaziek okresov Nitrianskeho kraja obsadili veľmi pekné 3. miesto. Ani
žiaci, súťažiaci za kategóriu
chlapcov, sa nedali zahanbiť
a v rámci okresu skončili na 3.
mieste.
Prešli letné prázdniny. Začal nový
školský rok a spolu
s ním aj prípravu na
jesennú časť súťaže
PLAMEŇ. Na ňu sa
pripravovali 2 družstvá. Jedno za kategóriu mladších žiakov a druhé za kategóriu starších žiakov. V konkurencii 14

družstiev si naši žiaci počínali vynikajúce, v oboch kategóriách skončili na 1. mieste. Za
mladšiu kategóriu súťažili nasledovní žiaci: Tomáš Fabian,
Lukáš Havran, Viktória Švoliková, Barbora Švoliková (všetci
žiaci . ročníka) a Kristína Együdová (žiačka 6. ročníka). Za
staršiu kategóriu súťažili dievčatá: Lívia Hlavová, Lenka Lackovičová, Simona Kabátová, Tímea Šustáková (všetky žiačky

Florbalistky postúpili do krajského kola
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: Lívia Hlavová (9. roč.), Adriana Chmelová (8. roč.), Dominika Chorvátová (7. roč.), Jarmila Kabátová (6. roč.), Simona Kabátová (9. roč.), Alexandra Kupčiová (8. roč.), Kristína Sitárová (8. roč.), Ema Skačanová (7. roč.), Tímea Šustáková (9. roč.), VIktória Šustá-

ková (8. roč.), Lenka Turnaiová (8. roč.)
Poradie OK ﬂorbal žiačky:
1. ZŠ s MŠ Kozárovce, 2. ZŠ

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

nom. Školu reprezentovali žiaci :Juraj Šabo (9.roč.) skončil na 1. mieste (zo 71 pretekárov) a postúpil do krajského kola.
Gabriel Demian (6. roč.)
- 23. miesto,
Marek Legíň
(8. roč.) - 51.
miesto. Celkové umiestnenie družstva - 5.
miesto (z 25
družstiev).

Saratovská Levice, 3. ZŠ Pri
Podlužianke Levice, 4. Gymnázium A. Vrábla Mierová Levice 5. ZŠ Bátovce

Žiačky: Alexandra Kupčiová (8. roč.) - 5. miesto (zo 68
pretekárok), Lenka Lackovičová (9. roč.) - 7. miesto, Dominika Chorvátová (7. roč.) - 12.
Miesto
Celkové umiestnenie družstva - 1. miesto (z 24
družstiev) - postup do krajského kola.
Majstrovstvá
Nitrianskeho
kraja v cezpoľnom behu sa konali 6. októbra v Krušovciach.
Školu reprezentovali:Juraj Šabo (9.roč.) - 4.miesto v krajskom kole. Alexandra Kupčiová (8. roč.) - 20. miesto, Lenka Lackovičová (9. roč.) - 21.
miesto, Dominika Chorvátová (7. roč.) - 22. miesto. Celkové umiestnenie družstva - 7.
miesto v krajskom kole.

9. ročníka) a Ema Skačanová
(žiačka 7. ročníka).
Veľké ďakujem si zaslúžia aj
ochotní rodičia, ktorí našich súťažiacich mladých hasičov dopravili na súťaž a aj zo súťaže
domov. Sú to pani Ivana Švoliková, páni Ľuboš Švolik, Ján
Együd, Radovan Fabian a Branislav Havran.

Stolní tenisti vo
výbornej forme
Majstrovstvá okresu
Levice v stolnom tenise žiačok
sa konali 15. novembra. Naše žiačky nenašli premožiteľa
a po roku sa opäť stali víťazkami a zároveň aj postupujúcimi na majstrovstvá Nitrianskeho kraja.
Reprezentovali nás: Dominika Chorvátová - 7. roč., Lenka
Lackovičová - 9. roč., Zuzana
Belisová - 7. roč., Ema Skačanová - 7. roč.
Výsledné poradie: 1. ZŠ s
MŠ, Kozárovce, 2. V. ZŠ, Saratovská 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 konali 18. novembra a naši žiaci
obsadili krásne 2. miesto.
Reprezentovali nás: Oliver
Lackovič - 5. ročník, Gabriel Demian - 6. ročník, Samuel
Kotora - 5. ročník, Tomáš Svorad - 7. ročník
Výsledné poradie : 1. ZŠ A.
Kmeťa, M. R. Štefánika Levice, 2. ZŠ s MŠ Kozárovce,
3. ZŠ, Mierová Želiezovce, 4.
Základná škola, Školská ul.
Levice.
V skupine sme postupne porazili : ZŠ J. Kráľa. Mládežnícka Šahy 5 : 2, KSŠ Fegyvernekiho VJM SNP Šahy 7 : 0, ZŠ
Školská Levice 5 : 2
Vo ﬁnále chlapci bojovali až
do posledného zápasu a nakoniec nestačili na ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika Levice, ktorej podľahli 3 : 4.
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Vybíjaná najmladších žiakov
Naši najmladší žiaci sa 15. novembra zúčastnili obvodného kola
vo vybíjanej najmladších žiakov. Hralo sa na ZŠ Rybník nad Hronom 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 Majstrovstvá kraja vo vybíjanej najmladších žiakov.
Reprezentovali nás : štvrtáci - Jerguš Henrich Gregor, Martin
Svorad, Lukáš Horváth, Šimon Solčansky, Šimon Švolik, Lea Beneová, Ema Benčatová, Ema Egyudová, Zuzana Rafaelová a tretiaci - Viktor Majer, Martin Hlavatý, Daniela Orolínová.
V Preseľanoch sa 24. novembra uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja vo vybíjanej najmladších žiakov. Naši žiaci do týchto bojov postúpili ako víťazi levického okresu.

Školu reprezentovali: štvrtáci - Jerguš Henrich Gregor, Martin
Svorad, Lukáš Horváth, Šimon Solčansky, Šimon Švolik, Lea Beneová, 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.

Udialo sa v našej materskej škole
V októbri - mesiaci venovanému starým rodičom sme si
ich uctili besiedkou, kde sa deti svojím programom predviedli
aké sú šikovné, obdarovali starých rodičov darčekmi a spoločne sa pohostili. Deň jablka bol 21. októbra, v tento deň
sme si spoločne s deťmi vyrábali výrobky z jabĺk a doplnili sme si vitamíny aj ich konzumáciou. Posledný októbrový
týždeň mali naše detičky tekvičkovú slávnosť a spolu s rodičmi vyrezali nádherné tekvičky, ktoré nám spríjemnili aj ďalšie dni.
Prvý novembrový týždeň sa
deti zabávali na hudobno-pohybovom predstavení „V rozprávkovom bufete“ v našej materskej škole. Spievali, tancovali, zopakovali si poznatky z dopravnej výchovy a niečo nové
sa naučili. Nechýbala ani sladká
odmena za správne odpovede.

Miláčik v triede Žabiek

Predposledný novembrový týždeň sme
si spoločne pochutnali
na Miláčikoch z Levickej mliekarne, ktorým
sa deti potešili a veľmi
im chutili.
Na sviatok, kedy
Mikuláš nosí dobrým
deťom darčeky samozrejme, nezabudli
ani kozárovské deti a
trošku v predstihu sobotu 3. decembra, mu
v kultúrnom dome pripravili krátke pásmo
zložené z básničiek,
pesničiek a krásnych
tančekov, ktorými sa
prezentovali deti z najmenšej, strednej a saMikuláš v triede Myšiek
mozrejme predškolskej triedy.
ských očí, plných očakávania
V našej materskej škole sa a radosti. Navštívil nás totiž Mi6. december niesol v krásnej kuláš aj s anjelikmi a čertíkom,
atmosfére rozžiarených det- ktorí nám priniesli batôžky plné

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

Trieda Slniečok na besiedke pre starých rodičov






Z aktivít Klubu KDH Kozárovce
SEPTEMBER:

Hodová zábava

Za účasti europoslanca a zároveň člena predsedníctva KDH
Ivana Štefanca sa 16. septembra
uskutočnila hodová zábava v Dome kultúry v Kozárovciach. Dom
kultúry bol zaplnený do posledného miesta. V sále bola veľmi
príjemná atmosféra. Všetci sa
veľmi dobre zabávali. A že táto zábava bola vydarená, svedčí aj fakt, že sa páry rozchádzali až ráno. Bol to prvý, no určite
nie posledný ročník hodovej zábavy, ktorú pre Kozárovčanov
a všetkých, ktorí sa chceli prísť
zabaviť, zorganizoval miestny
klub KDH.
OKTÓBER:

a hovorili o svojich pocitoch a
zážitkoch. Spoločne sa tak vytvorila v priestoroch domu kultúry príjemná atmosféra. Postupne vystúpili účastníci stretnutia.
Jana Poláčiková hovorila o príprave cesty do Krakova, kde sa
jej podarilo splniť veľký sen, ktorý nosila v srdci od chvíle, kedy
bol Krakov vyhlásený ako miesto
stretnutia mládeže. Emotívne zapôsobilo úprimné vyznanie Moniky Belisovej, ktorá po dlhých
hodinách čakania mohla spolu s
niekoľkými mladými uzrieť sv. otca na vlastné oči. Krásne posolstvo od sv. otca – „Nehanbite sa
za svoju vieru!“ - tlmočila Dominika Skačanová a obrátila sa na
účastníkov stretnutia so želaním,
aby sme toto posolstvo napĺňali

aj v našej farnosti. Celá beseda
mala veľmi pekný priebeh, ktorý bol obohatením pre všetkých
zúčastnených. Členovia klubu
KDH pripravili pre všetkých prítomných aj malé občerstvenie.
DECEMBER:

Beseda
s predsedom
klubu KDH
Alojzom Hlinom

V nedeľu 4.decembra sa uskutočnila beseda s predsedom klubu KDH Alojzom Hlinom za účasti
europoslanca a člena Predsedníctva KDH Ivana Štefanca, poslanca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja Mi-

Stretnutie
účastníkov
Svetových dní
mládeže

Členovia klubu KDH, účastníci stretnutia mládeže, ich rodinní príslušníci a priatelia sa
stretli 14. októbra, aby si spoločne pozreli fotograﬁe a videá
z tohto významného stretnutia

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

loša Zaujeca a predsedu okresnej rady KDH
Jaroslava Ivana. Na
tejto besede bolo približne 40 poslucháčov,
ktorí sa aktívne zapájali
do takmer trojhodinovej
diskusie. Atmosféra bola príjemná, keďže pozvaní hostia veľmi obratne dokázali zodpoSnímka M. Nemčekovej zachytáva atmosféru besedy s účastníkmi Svetových dní mlá- vedať na všetky otázky,
deže v Krakov spojenú s premietaním fotograﬁí a vídeí.
ktoré dostali od prítom-

Zájazd do predvianočnej Viedne

ných poslucháčov. Miestny klub
KDH pripravil pre všetkých prítomných aj malé občerstvenie.
Túto besedu môžeme ako členovia klubu KDH zhodnotiť len pozitívne, 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 zorganizoval 11. decembra 2016 zájazd
do Viedne za účelom návštevy
katedrály Sv. Štefana a viedenských vianočných trhov. Zájazdu sa zúčastnilo 35 účastníkov,
hlavne mladých. Návšteva katedrály bola spojená s účasťou na
hlavnej nedeľnej sv. omši, ktorú
slúžili piati kňazi a sprevádzal
katedrálny spevácky zbor. Pre
všetkých prítomných to bol vysoký duchovný zážitok.
Po sv. omši a obhliadke katedrály nasledoval voľný program na
vianočných trhoch.
Bol to jednodňový oddychový
výlet, na ktorom sa spojilo duchovno s príjemným.
Martina Holečková

Chcú sa vrátiť
do parlamentu
Na besede s novým predsedom KDH A. Hlinom sa
stretli nielen členovia a sympatizanti tejto strany, ale aj
občania, ktorí si chceli urobiť
vlastný názor. Je potešiteľné, že po prvých oﬁciálnych
vstupoch sa v sále rozprúdila
veľmi zaujímavá a najmä neformálna diskusia. Zapojil sa
do nej aj Ivan Štefanec a Jaroslav Ivan. V centre pozornosti boli zmeny, ktoré musia v strane nastať, aby, poučená z vlastných chýb, našla
silu a spôsob na návrat do
parlamentu. Sympaticky znel
prísľub A. Hlinu, že čoskoro
rozošlú nový program strany záväzný pre všetkých členov. Úsmevne povedané,
aby člen nekázal vodu a pil
víno. Program bude skrátený, na malej ploche jasne
stanovené ciele a prostriedky na ich dosiahnutie.
- nem-






KOŠTOVKA MLADÝCH VÍN 2016
V poradí už šiesty ročník ochutnávky, alebo, ako u nás hovoríme, koštovky mladých vín pripravil Vinohradnícky spolok Kozárovce na sobotu 10. decembra v priestoroch Stopu.
Tridsaťdeväť vzoriek vín ochutnávala odborná komisia v zložení Jozef Nízl a František Valkovič. Spolu s nimi ochutnávali
všetci účastníci a svoje hodnotenie si potom mohli porovnať
s hodnotením komisie.
Dostatok priestoru bol aj pre
individuálne konzultácie a rady, ako vína ešte zachrániť
a ako sa vyvarovať chýb, ktoré zničia celoročnú snahu vinohradníka vo vinici.
Ako hodnotí tento ročník
predseda vinohradníckeho
spolku Štefan Gaži? „V porovnaní s minulým ročníkom, ktorý
bol vďaka veľmi dobrým klimatickým podmienkam v našich
vinohradoch priam ukážkový,
tento ročník koštovky mladých
vín bol skromnejší. Bolo to preto, že sme boli postihnutí najmä v lokalite Pustá hora jarnými
mrazmi, ktoré vinohrady poško-

Majera. Z tradičných odrôd to
boli najmä Rizling rýnsky a Pesecká leánka.“
Z jednotlivých skupín vín boli
najvyššie ohodnotené vína: Pesecká leánka Ernesta Vereša,
Rizling rýnsky Milana Záhor-

ského, Cuvée Vilama Hlavu,
Devín Gaži a syn, Rulandské
biele Jána Majera, Frankovka
rosé Viktora Sitára a Dunaj Gaži a syn.
M. Nemčeková,
snímky autorka

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 neboli technologicky zvládnuté.
Z toho sa treba poučiť a na každoročnom školení o spracovaní hrozna a výrobe vína, ktoré pre členov spolku organizujeme, bude potrebné školiť
aj o technológii ošetrenia vína
po prvom stiahnutí. Boli však aj
veľmi pekné vína, čo ocenili aj
hodnotitelia. Boli to najmä novošľachtence, mňa osobne veľmi prekvapil krásny Hron Janka

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

Štepy na jarnú
výsadbu

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

Vinohradnícky spolok má
ponuku od pána Daniela Sekeru, ktorý na tento rok ponúka: Pesecká leánka (štepená z kozárovských prútov),
Rizling vlašský, Milia, Hetera,
Noria, Chardonnay, Sauvignon blanc, Devín, Braslava,
Dunaj, Hron, Nitria, Dornfelder a Váh. Členovia spolku
sa môžu prihlásiť o zakúpenie štepov u hospodára spolku do 31. januára 2017, predbežná cena je 1,50 Eur za sadenicu. Po tomto termíne už
nebudeme kupovať ani objednávať pre potreby našich členov žiadne sadenice.






Spojila ich ľudová pieseň
Ľudová pieseň, fenomén, ktorý mnohé obce povýšili na rodinné
striebro. V Kozárovciach to platí už
22 rokov. Toľko uplynulo od chvíle,
kedy položili základ podujatiu na počesť miestnej zberateľky a šíriteľky
ľudovej piesne. Každý rok sa tu stretávajú speváčky a speváci na čoraz
populárnejšom Memoriáli Márie Švolíkovej. Tento rok sa konal 25. septembra a jeho program natáčalo aj
rádio Regina. Pozvanie organizátorov aj tentoraz prijala Alžbeta Szabóová, Predsedníčka Slovenskej samosprávy z družobného mesta Oroszlány v Maďarsku a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Leviciach Miroslav
Považan.
Tradične spev sprevádzala ľudová
hudba Ponitran, vedená Mariánom
Járekom a program moderovala Nora Turancová z Rebeky.
Po úvodnej básni Pavla Kopála venovanej podujatiu jednu krásnu pieseň striedala ešte krajšia. Začali ženy zo speváckej skupiny Lipka, ktoré sú pokračovateľkami úsilia Márie
Švolíkovej o zachovanie miestnych
ľudových piesní. Aj tento rok zaspievali piesne z jej zbierky. Skupinu vedie Silvia Benčaťová.
Po Lipke sa divákom predstavili
Iveta a Ivetka Kocúnové v zaujímavých krojoch s piesňami z východoslovenského Kirča. Rodáčka z Kozároviec Anna Pristyaková býva síce
v Leviciach, ale vo svojom srdci nosí
piesne zo svojho rodiska a pravidelne 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 Slížiková, ktorá na podujatí prvýkrát vystúpila ako štvorročná a zostala mu
verná dodnes, rovnako ako jej mama
Jana Slížiková, ktorá spieva na podujatí od prvého ročníka a zožína tu
zaslúžene búrlivý potlesk. Tento rok
si vybrala jednu starú pieseň, ktorú v roku 1986 naspievala M. Švolíková 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 ľudová pieseň bude mať aj v budúcnosti svoje miesto. Krásny tekovský kroj
mala a pesničky z Tekova zaspievala Barbora Mandzáková, ku ktorej sa
potom pridali i ostatné speváčky Limbačky. Zuzana Horváthová sa predstavila s dcérou Simonkou, Viktória
Gregorová sa tento rok predstavila
ako sólistka, ale obe odovzdávajú
lásku k ľudovej piesni svojim dcé-

Praslica má za sebou úspešný rok
Blíži sa koniec roka 2016 a mnohí z nás rekapitulujú, čo sme z predsavzatí, 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, nakoľko sme reprezentovali ľudové
tradície z našej obce nielen na domácich podujatiach, ale i za hranicami Slovenska.

Na stránkach týchto novín ste sa
mohli - pri rekapitulácii podujatí, ktoré sme absolvovali v prvom polroku
tohto roka - dočítať o našom účinkovaní v závere fašiangového obdobia pri pochovávaní basy nielen v
našej obci, ale i počas recepcie Divadelného 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 podujatí, organizovanom Združením Vysočina, vystúpili s našimi scénkami
Sadenie mája a Regrútska odobierka. O vystúpení konanom pri príležitosti 200. výročia príchodu Slovákov do oblasti Varzali som vás už
tiež podrobnejšie informovala v júnovom čísle našich obecných novín. Návšteva pamätihodností Budapešti po ceste tam bola príjemným spestrením
nášho zájazdu.
Vzhľadom na výbornú
odozvu,
ktorá bola vo Varzali na naše vystúpenie, je v štádiu priprav ďalšie naše vystúpenie v tejto oblasti
v prvom polroku
budúceho roka.
V druhom polroku 2016 sme
pokračovali v prezentácii ľudových
tradícií z našej obce na ďalších vystúpeniach. V au-

ram, ktoré už okúsili atmosféru memoriálu. Opäť sa ho tento rok rozhodla ozdobiť svojim spevom aj Mária
Hlavatá z Kostolného Seku časti Šurian. Bohatý kultúrny program napokon uzavrela mužská spevácka skupina Matičiar Matičiar, pod vedením
Igora Benčaťa.
Organizátorom podujatia MO Matice Slovenskej a Obecnému úradu
v Kozárovciach sa ďalší ročník Memoriálu Márie Švolíkovej opäť vydaril a priaznivci ľudovej piesne prežili
príjemné nedeľné popoludnie.
M. Nemčeková, , snímky autorka

guste sme na požiadanie vedenia obce Lontov vystúpili na oslavách 780. výročia prvej písomnej
zmienky o obci s takmer hodinovým programom. V septembri sme
na pozvanie Regionálneho osvetového strediska v Leviciach vystúpili na galaprograme Medzinárodného folklórneho festivalu V-IV v Leviciach pod názvom Folklór spája národy. Festival sa konal pod záštitou
ministra kultúry Mareka Maďariča.
Okrem vybraných súborov a folklórnych skupín nášho regiónu na festivale účinkovali aj folklórne kolektívy
z Maďarska, Poľska, Českej republiky, Slovinska a Turecka.
Posledným naším vystúpením v
tomto roku bolo vystúpenie v družobnom meste Oroszlány v Maďarsku, na slávnosti konanej pri príležitosti 315. výročia osídlenia Oroszlány slovenskými rodinami. Vďačnému publiku sme sa predstavili dvoma programovými blokmi z nášho
repertoáru.
V súčasnom období sa venujeme
nácviku tancov z našej obce s našimi novými mladými členmi.
Záverom mi dovoľte popriať
všetkým členom Folklórnej skupiny PRASLICA pokojné, šťastlivé a
požehnané vianočné sviatky a veľa
tvorivých síl i v budúcom roku.
Mária Ďurovičová






Úspešná futbalová jeseň
Futbalisti TJ Lokomotíva Kozárovce potvrdili v jesennej
časti súťaže svoju formu a natiahli svoju neuveriteľnú sériu,
keď počas jesennej časti vyhrali 14 zápasov a len v jedinom remizovali.
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-

risku privítali svojho súpera z
Hontianskej Vrbice a úspešným
výsledkom 3:1 potvrdili fantastickú futbalovú jeseň. To, čo dokázali hráči nášho klubu, nemá
jednoducho obdobu. Počas celej jesene nenašli premožiteľa a

Mužstvo dospelých • Horný rad zľava: Peter Najner – tréner mužstva, Pavol Havran, Jakub Krajči, Erik Jenes, Branislav 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

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, Stanislav Kabát, Ivan Havran, Lukáš Bíňovský. Na foto chýba: Rafael Kotlár, Angelo Mohajer Shojali




do jarnej časti pôjdu s neuveriteľným 17-bodovým náskokom.
Dorastenci v IV.lige dokázali
verne kopírovať svojich starších
kamarátov. Aj oni počas celej jesennej časti zvíťazili v 14 zápasoch a tak isto len v jedinom zápase remizovali. V posledných
dvoch zápasoch zvíťazili rovnakým výsledkom 2:1 a s trojbodovým náskokom sa usadili na prvom mieste v tabuľke.
Mládežnícke mužstvá žiakov i prípravky pod vedením
trénerov pánov Martina Lenárda a Richarda Demiana pridávajú polienka radosti kozárovským fanúšikom, keď aj oni svojimi výsledkami sa prepracovali na najvyššie priečky v tabuľke. Z našich najmenších futbalistov priam vyžaruje radosť z
pohybu, radosť z tejto krásnej
hry. O výsledky u týchto žiačikov určite nejde, najdôležitejšie je u nich vypestovať lásku k
športu a tréneri ich neustále trpezlivo zaúčajú do základných
tajov futbalu. Myslím si, že každému funkcionárovi i trénerovi v
mládežníckych mužstvách musí
ísť hlavne o to, aby sa čo najviac
detí vrátilo od počítačov na ihriská a športoviská.
Okrem športových úspechov
našich mužstiev tešíme sa i čoraz väčšiemu počtu fanúšikov
na našich zápasoch. Ďakujeme
im za ich podporu, je veľmi potešiteľné, že aj na ihriská súperov naši fanúšikovia cestujú povzbudiť našich hráčov.
Máme za sebou prvú časť súťaže, pre celý kozárovský futbal mimoriadne úspešnú. Ešte nikdy v našej futbalovej histórii naši hráči nič podobné nedokázali. Prejavila sa poctivá koncepčná práca všetkých členov
nášho futbalového klubu. Darí
sa mužstvu dospelých, rovnako
úspešne bojujú aj naše mládežnícke kolektívy. Chcel by som sa
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli nášmu futbalovému klubu poďakovať
Blíži sa koniec kalendárneho
roka dovoľte mi, aby som vám
všetkým poprial nádherne prežité Vianočné sviatky a do Nového roka hlavne pevné zdravie, veľa spokojnosti a radosti z
chvíľ prežitých v rodinnom kruhu medzi svojimi najbližšími.
Dušan Mráz
TJ Lokomotíva Kozárovce
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