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Slovo na úvod
V kalendári už máme leto,
deti sa rozbehli na prázdniny,
ale ešte predtým nás zasypali príspevkami a fotografiami
o tom, ako prežívali posledné
tri mesiace v škole. Nie všetko sa nám do vyhradených
štyroch strán zmestilo, snažili sme sa aspoň skrátene
zachytiť ich aktivity a najmä
úspechy. Z roka na rok vidíme, že naše deti sú talentované a ctižiadostivé, čo je predpokladom, že o nich ešte budeme pozitívne počuť aj keď
vyrastú zo školských lavíc a
rozbehnú sa do sveta.
Je príjemné sledovať, ako
sa mládež zapája do akcií už
existujúcich súborov, to je
jediná cesta ako udržať ich
kontinuitu, rozširovať umelecký záber a lákať na predstavenia aj mladšiu generáciu. O kontinuite a tvrdej práci vychovávať od najmladších po dospelých vedia svoje funkcionári TJ , ale ovocie
tejto cesty je sladké a závidia
nám ho priaznivci futbalu v
širokom okolí. Ako uvádzame
v novinách, naši futbalisti nesklamali fanúšikov a ešte dodávame, že titulná fotografia
právom patrí najmenším futbalistom z prípravky, ktorí sa
stali majstrami okresu.
V čase uzávierky novín hrali naši divadelníci operetku
Vy krásne Tatry malebné v
Poprade a Tatranskej Lomnici. Držíme im na diaľku palce, nech aj tam očaria divákov a nech je tatranské počasie k nim milostivé, lebo vystúpenie sa má konať v amfiteátri.
Príjemné prežitie leta a dovoleniek.
Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Futbalové družstvá potešili svojich fanúšikov. Radosť máme všetci z titulu Majster okresu, ktorý si
vybojovali najmenší futbalisti z prípravky. Viac na str. 16
Na snímke mužstvo prípravky: IV. liga - ObM U15 ObFZ Levice • Horný rad zľava: Ivan Šimkovič – vedúci mužstva, Jakub Záhorský, Viktor Majer, Nikolas Tomo, Lukáš Horváth – kapitán mužstva, Šimon Solčánsky, Viktor Sitár, Dávid Šimkovič, Richard Demian – tréner mužstva. Dolný rad zľava: Šimon Šabík, Michal Tošál, Viktor Boroš, Tobias Fabián, Martin Svorad, Matias Tomo, Matej Švolik. Na fotke chýbajú: Jerguš Henrich
Gregor, Martin Hlavatý, Adam Boroš, Vladimír Boroš, Samuel Čekme, Šimon Švolík, Martin Vreštiak, Filip Šimeg, Adam Jozef Polák

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Ide o najväčší investičný projekt
v doterajšej histórii obce
Máme za sebou prvý polrok 2018, je teda čas zhodnotiť, čo sa obecnému zastupiteľstvu na čele so starostom podarilo splniť. Napriek tomu, že na prvý pohľad sme obec s veľmi dobrým vybavením pre život,
je ešte nemálo oblastí, ktoré potrebujú zmenu a dobudovanie. Aj o tom,
čo sa zmení v najbližšom období sa dočítate v najnovšom rozhovore
so starostom Ing. Jozefom Majerom.
• Čo sa podarilo vybudovať či
doriešiť v obci z plánovaných úloh
prvého polroku?
V prvom polroku sme získali dotácie na vybudovanie novej biochemickej učebne v ZŠ vo výške 52 443,47 €
a na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov vo
výške 114 427,50 €. Čo sa týka novej učebne, tam sa aktuálne pripra-

vuje obstarávanie a kompostéry boli obstarané prostredníctvom elektronickej aukcie. Po kontrole celého procesu plánujeme ich distribúciu do domácností a na určené verejné miesta tak, aby boli k dispozícii občanom
už na jeseň.
• Ako sa darí rozširovanie kanalizácie v obci?
Najväčším investičným zámerom
tohto roka bola nepochybne dostavba

kanalizácie. Žiadosť o dotáciu sme podávali ešte vlani. Najkrajšou správou,
ktorú som v prvom polroku dostal, bola
výzva na prípravu verejného obstarávania zo SORO, keďže nám bola dotácia schválená. Ide o najväčšiu dotáciu a investičný projekt v doterajšej
histórii obce s objemom viac než 1 milión €. Tiež by som bol najradšej, keby sme mohli kopať už dnes, ale riadenie týchto projektov je podstatne
komplikovanejšie. Teraz je potrebná
kontrola procesu výberu dodávateľa,
ešte pred vyhlásením verejného obstarávania, následne samotné verejné obstarávanie. K podpisu zmluvy
a stavebným prácam teda treba uro(Pokračovanie na 4. str.)






Od kolísky s podporou a láskou najbližších
Martin Betin, Daniel Dorotovič,
Simona Gogová, Adam Havran,
Lukáš Havran, Terézia Jakubíková, Hana Krajčiová, Tomáš Kupča,
Gabriel Majer, Eliška Majerová, Melisa Pastierová, Sebastián Pašek,
Nela Šebová a Lucia Tošálová. To
sú mená najmenších občanov Kozároviec, ktorých rodičia priniesli
v piatok 8. júna na slávnosť Uvíta-

nie detí do života, ktorá sa pravidelne koná v obradnej sieni obecného úradu. Milým kultúrnym programom prišli budúcich kamarátov a
ich rodičov pozdraviť deti z materskej školy. Rodičia sa slávnostne
zapísali do pamätnej knihy obce,
z rúk starostu prijali malý darček a
mamičky kvietok.
Najmenší občania Kozároviec si

ešte hovejú v náručí svojich rodičov, učia sa robiť prvé kroky vo svojom živote. Čas však beží, čoskoro sa aj oni stanú škôlkármi, prváčikmi... A potom príde okamih, ktorý spolu s ich rodičmi bude s účasťou prežívať nielen najbližšia rodina, ale celé spoločenstvo veriacich.
Tak, ako to bolo tento rok v nedeľu
13. mája, kedy v kostole Sv. Filipa

a Jakuba pristúpilo štrnásť detí k
prvému svätému prijímaniu. Boli to
Vanesa Benčaťová, Emma Briešková, Tobiáš Fabian, Dorota Gregorová, Simona Horváthová, Daniel Kabát, Natália Kotorová, Daniel Kupča, Alexandra Oravcová,
Soňa Strošková, Dávid Šimkovič,
Matej Švolík, Michal Švolík a Tatiana Tošálová.






Vysoké ocenenie pre Máriu Együdovú
V Žiline 24. apríla si z rúk prezidenta DPO SR Pavla Ceľúcha prevzala najvyššie vyznamenanie v
DPO v rámci Slovenska Mgr. Mária
Együdová. Do radov dobrovoľných
hasičov v Kozárovciach vstúpila ako
šestnásťročná v roku 1973. Predtým sa dva roky úspešne zapájala
do činnosti v kolektíve mladých hasičov na základnej škole. Mimo aktivít radového člena sa veľmi rýchlo stala platnou členkou hasičského
družstva dorasteniek a neskoršie aj
žien, ktoré úspešne reprezentovalo
nielen DHZ Kozárovce, ale i okres
Levice na výcvikových a súťažných
akciách v osemdesiatych rokoch
20. storočia. Jej najväčším úspechom je 4. miesto v kategórii jednotlivcov na Majstrovstvách SR a dosiahnutie 1. výkonnostnej triedy v
prebore jednotlivca a 1.výkonnostnej triedy aj ako členky kolektívu
žien. Vo výbore DHZ pracuje od roku 1992, najskôr ako tajomníčka,
neskoršie ako preventivár obce a v
súčasnom období má vo výbore na
starosti prácu s hasičskou mládežou na ZŠ. Od roku 1981 vykonáva funkciu vedúcej mladých hasičov - najskôr jeden rok na ZŠ v Tekovskej Breznici - od roku 1992 až
dodnes v miestnej ZŠ s MŠ v Kozárovciach. Za viac ako štvrťstoročie
svojej aktívnej práce v tejto oblasti
vychovala niekoľko generácií úspešných členov a funkcionárov DPO, ale
aj profesionálnych hasičov, ktorí i v
súčasnosti vykonávajú zodpovednú dobrovoľnú a profesionálnu činnosť vo svojich oblastiach. Za celé
obdobie pôsobenia vo funkcii vedúcej mladých hasičov sa jej zverenci
na úrovni obvodných a okresných
súťaží MH umiestnili celkom 62x do
tretieho miesta a na úrovni kraja 4x
do tretieho miesta.

Členovia jej kolektívu sa úspešne
zapájajú i do literárnych a výtvarných
súťaží organizovaných v celoštátnom meradle s výraznými úspechmi v okresnom a celoštátnom kole
/5 umiestnení do 3. miesta v celoslovenskom kole, 18 umiestnení do
3. miesta v okresnom kole /. V orgánoch OV DPO pôsobí od roku 1998,

20. stor. a v prvom desaťročí 21. storočia. Za svoje aktivity a dosiahnuté úspechy bola v rámci dobrovoľnej
požiarnej ochrany povýšená do hodnosti Mladší inšpektor a aj viackrát
ocenená. V roku 1987 jej bola udelená medaila Za príkladnú prácu v roku 1999 prevzala medailu Za zásluhy a v roku 2003 medailu Za mimo-

Fotografia z roku 2016, kedy sme si počas Kozárovského jarmoku slávnostne pripomenuli 80. výročie vzniku DHZ a najaktívnejší získali pri tejto príležitosti ocenenia. Na snímke je spolu so svojim úspešnými zverenkyňami aj vtedy ocenená Mária Együdová.
najskôr ako členka komisie mládeže OV DPO a okrsková referentka
mládeže v okrsku Tlmače. Od roku
2012 je členkou pléna a Predsedníctva OV DPO až dodnes.
Je držiteľkou I. kategórie vedúcej
MH a úspešnou rozhodkyňou nielen
na úseku práce mladých hasičov, ale
i hasičskéhodorastu. Popri pedagogickom vzdelaní jej poskytla dobrovoľná požiarna ochrana pre oblasť
práce s hasičskou mládežou aj rozhodcovskú činnosť a absolvovala
ich v rámci kurzov v 90-tych rokoch

riadne zásluhy. Za dlhoročné úspechy vo výcvikovej oblasti jej Prezídium DPO SR udelilo v roku 2007
medailu Miroslava Schmidta Za zásluhy o výcvik.
Mgr. Mária Együdová i v súčasnosti pracuje v kolektíve DHZ v Kozárovciach, ktorý sa radí k najlepším
a najefektívnejším v okrese. Má vyspelú členskú základňu, dobré technické zabezpečenie a vysoký kredit
u samosprávy obce a u ostatných
občanov. K takému stavu prispieva
i práca M. Együdovej tak v pedago-

MUDr. Vincent Holečka oslavoval sedemdesiatku
V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea dlhoročný člen
DH Kozárenka pán Vincent Holečka. Toto výročie sa rozhodol osláviť
v kruhu najbližšej rodiny a na spríjemnenie posedenia bola pozvaná

aj dychová hudba, ktorá oslávencovi zahrala niekoľko piesní zo svojho
repertoáru.
Vincko je členom dychovej hudby
od jej znovuzaloženia v roku 1991,
kedy patril k zakladajúcim členom,

až do dnešných
dní.
Na záver by
sme sa chce li Vinckovi poďakovať nielen
za pohostenie,
ktoré pre nás v
tento deň pripravil, ale aj za jeho
pomoc pri vzniku a počas fungovania
obnovenej DH a k jeho jubileu ešte
pripájame krátke blahoželanie:

Sedemdesiatka je krásny vek,
doži sa v zdraví, šťastí,
rodinnej pohody, radostí z vnúčat
a dobrého dychu v účinkovaní
v dychovej hudbe
najmenej sto liet,
to Ti želajú
členovia DH Kozárenka

gickej, ako i ostatnej odbornej činnosti medzi mladými hasičmi v ZŠ
s MŠ Kozárovce a hasičským dorastom. Preto je bol právom udelený najvyšší titul v DPO- Zaslúžilý
člen DPO SR.
A aká je jej reakcia na ocenenie?
„Ak by sa toto moje vyznamenanie
dalo rozkrájať na množstvo častí, mala by som ich komu dať. Ten prvý kúsok by určite patril učiteľovi Jozefovi Krištofovi, ktorý ma do krúžku nahovoril a viedol ho tak, že ma oslovil
a ja dodnes pokračujem v jeho práci. Ten druhý kúsok by určite dostal
môj tréner v družstve dorasteniek a
žien Ján Majer st., aj keď on takéto
vyznamenanie už má. Ďalší kúsok
zas môj manžel a deti, ktorí mi tolerujú môj koníček, podporujú ma a tešia sa z každého pekného úspechu,
ktorý na súťažiach dosiahneme. Nesmiem zabudnúť i na všetky deti, ktoré krúžok navštevovali a navštevujú,
poctivo trénovali a trénujú, aby dosiahli čo najlepšie umiestnenie. Jedným kúskom by som potešila aj moju spolutrénerku našich žiakov Mgr.
Beátu Sedlákovú, ktorá verím, že bude mojou nástupkyňou. No a v neposlednom rade kúsok z vyznamenania by určite dostali bývalý a súčasný starosta obce, vedenie ZŠ s MŠ,
ako i všetci kolegovia a kolegyne, ktorí sú mi vždy nápomocní a podajú
„pomocnú ruku“ bez toho, aby som
ich o pomoc požiadala. A iba ten posledný kúsok by bol môj.“

Spoločenská rubrika
Povedali si áno
Ľubomíra Supuková
a Ľubomír Kotora
Gabriela Vargová
a Jozef Žembery
Katarína Kundakerová
a Peter Sidó

Narodili sa
Lucia Tošálová
dcéra Lenky a Petra
Theodor Fides
syn Zuzany a Martina
Peter Ďurian
syn Martiny a Petra
Teo Tóth
syn Viktórie a Mária

Opustili nás
Elena Kabátová,
vo veku 93 rokov
Ľudovít Švolík,
vo veku 78
Alžbeta Miklóšová,
vo veku 88 rokov
Jozef Píši,
vo veku 53 rokov






Separovať
je čoraz
jednoduchšie
Obec Kozárovce na svojom
území separuje papier, plasty,
sklo, kovy, textil, elektrospotrebiče, batérie a akumulátory. Papier a plasty sa zvážajú od domu
vo vreciach podľa harmonogramu a okrem toho sú vybudované stojiská, kde sa dá do označených kontajnerov vyseparovať
papier, sklo, plasty a kovy.
Šatstvo sa zbiera dvakrát do
roka na obecnom úrade a okrem
toho sú umiestnené v obci dva
kontajnery. Elektrospotrebiče sa
zberajú dvakrát do roka na obecnom úrade. Batérie a akumulátory sa zberajú do špeciálneho kontajnera na obecnom úrade. Konáre sa po dohode s občanmi zbierajú spred domov a
štiepkujú sa.
S odpadom by sme naozaj nemali mať problém. Len musíme
chcieť dôsledne separovať. Viete o tom, že pokiaľ by sme z odpadu oddelili zložky, ktoré nám
potom vo vreciach spred našich
domov odvážajú osobitnými odvozmi, tak by nám zostávalo čoraz menej komunálneho odpadu
a malo by to pozitívny vplyv na
platby za odvoz smetí?
Po novom sa so zberom plastov bude odvážať aj kovový odpad - kovové obaly, konzervy,
kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Pri odbere vo vreciach spred domov
je potrebné plasty a kovy oddeliť a odovzdať ich v samostatných vreciach. Pri separovaní
do 1000 l kontajnerov na stojiskách môžeme dávať do plastov aj kovy.

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Ide o najväčší investičný projekt
v doterajšej histórii obce
(Dokončenie z 1. str.)
biť posledné kroky. Podstatný však je
zdroj financovania a ten máme zabezpečený. Verím, že stavebné práce na
prvej vetve začneme už v septembri.
Z vlastnej skúsenosti viem, že zima
v našich podmienkach umožňuje výstavbu, hoci je komplikovanejšia, rád
by som pokračoval v prácach nepretržite. Tak, ako sme riešili výstavbu vlani, aj tento rok by som rád kolaudoval jednotlivé vetvy po ich dokončení
samostatne, aby sa užívatelia mohli
čím skôr pripájať a tiež preto, aby sa
mohlo pokračovať v ďalšej výstavbe.
Nikomu z miestnych nemusíme vysvetľovať, že prv, ako pripojíme ľudí
na Brôdku a v Hornom konci, musíme mať dokončenú vetvu od kostola
ku stanici a pod.
• Boli vyhlásené nové výzvy, na
ktoré sme zareagovali?
Áno, podávali sme žiadosti na nákup elektromobilu pre potreby obce,
vybudovanie zberného dvora a nákup
príslušnej techniky. Teraz dokonču-

jeme žiadosť o dotáciu na opatrenia
k vsakovaniu dažďovej vody, čistenie jarkov, alebo vybudovanie dažďovej záhrady, ktorú podáme tento mesiac. V tomto polroku budeme podávať ešte aj žiadosť na environmentálny fond, alebo na zabezpečenie opatrovateľskej služby. Predpokladám, že
do konca roka 2018 by mohlo byť o
všetkých aj rozhodnuté. Verím, že
budeme opäť úspešní.
• V pláne bolo tiež dokončenie
chodníka a osvetlenie v cintoríne,
podarilo sa?
Posledná plánovaná etapa chodníka v cintoríne sa začne robiť v
septembri. Pribudne pri nej aj nové osvetlenie. Zároveň dokončíme
oplotenie, keďže cintorín sa rozšíril.
Vznikne priestor na kompostéry na
likvidáciu živých kvetov a pokosenej trávy, alebo na uloženie zachovalých krížov a pomníkov zo zrušených hrobových miest. Okrem chodníka v cintoríne zrealizujeme aj chodník pre peších a cyklistov naprieč

Milujem Štefánika
Nemajte strach o moje duševné
zdravie, priatelia, zatiaľ sa cítim dobre,
ba môžem povedať - v týchto dňoch
vynikajúco. To iba preto, že si uvedomujem, ako všetko so všetkým súvisí. A môže za to Milan Rastislav Šte-

zárovciach RND a SĽUK s úžasnou
hrou o Štefánikovi „Malý veľký muž“ a
sobota patrila folklóru. To sme s Prasličiarmi smerovali na Medzinárodný
folklórny festival na MYJAVE reprezentovať našu obec.

fánik, modrooký chlapec z Košarísk,
malý vzrastom, veľký duchom a srdcom, ktorého snom bol vlastný štát.
Ten sen sa mu splnil pred 100 rokmi.
Vďaka spoločnému štátu Čechov a
Slovákov mohlo slobodne rásť naše sebavedomie, rozvoj vzdelanosti
a umenia, aj divadla a folklóru, ktoré
sú mi také srdcu blízke.
Príliš veľa emócií na jeden týždeň.
Iba pred týždňom sme s divadelníkmi
ospevovali na doskách DAB v Nitre
naše slovenské hory v operete Vy
krásne Tatry malebné. O pár dní v Ko-

Cestou sme sa zastavili v Košariskách pri rodnom dome M.R.Štefánika,
niektorí zašli na cintorín, kde odpočívajú jeho rodičia a ja som si posedela na lavičke s jeho citátom. Za mnou
kostol, v ktorom slúžil voľakedy omše
jeho otec, predo mnou replika ďalekohľadu, ktorým hľadel Milan na svoje hviezdy. Akoby symbolicky prelietavalo nad dedinou malé lietadlo. Alebo
sa mi to iba zdalo od túžby dotknúť sa
nášho velikána? Možno... Pohľad na
mohylu na kopci a my sme opäť putovali do cieľa našej cesty.

HARMONOGRAM
separovaného zberu

18. júla - plasty, kovy
23. júla - papier
18. augusta - plasty, kovy
20. augusta 2018 - papier
20. septembra - plasty, kovy
24. septembra - papier

Zber elektroodpadu
Obec Kozárovce vyhlasuje
zber elektrického odpadu do
23. júla 2018 počas stránkových
hodín. Elektroodpad je možné
doniesť na dvor obecného úradu. V sobotu 21. júla bude zber
trvať od 9. do 15. hod.

areálom školy.
• Priaznivcov futbalu zaujíma,
či sa bude rekonštruovať tribúna
na ihrisku?
Áno. V týchto dňoch prebieha výber dodávateľa, dotáciu vo výške
25 000 € zo SFZ máme schválenú. Práce budú ukončené do konca roka.
• Kedy bude odovzdaná bytovka do užívania a ako bude pokračovať výstavba ďalších?
Podľa informácií investora bude
skolaudovaná na jeseň. Výstavba ďalšej začne ešte teraz v lete a do roka
bude pripravená na kolaudáciu. V lete 2019 teda bude k dispozícii ďalších
20 bytov a nebytových priestorov. Teší
ma záujem zo strany kupujúcich. Toto
vytvára predpoklady k miernemu, ale
trvalému rastu počtu obyvateľov, samozrejme, sprevádzaný rastom počtu detí v škole a rozšírením základne
pre šport a kultúru.
Rozhovor pripravila
M. Nemčeková
Areál amfiteátra v Trnovci nás
privítal pravou festivalovou náladou
a krásnym počasím. Cestičku do
mestečka MY-A-VY lemovali stánky
ľudových remeselníkov a stánky občerstvenia. Pozdravili sme sa s Pukančanmi pri ich povestných párancoch, s kamarátkou Betkou z družobného mestečka Oroslány pri jej maďarských pikantných dobrotách. My
sme však zakotvili pri našich Kozárovčanoch, ktorí už tradične na tomto festivale varia vynikajúcu fazuľovicu, šmodŕle, či iné dobroty.
Stisky rúk, objatia s priateľmi zo
Slovenska, Moravy, spoločné pesničky s folkloristami z Považia, Horehronia, Skalice... Vravím, festivalová nálada.
Večer pred vystúpením nás prišiel
pozdraviť aj náš starosta, ako sa patrí. A hoci sme tentokrát vystupovali
na javisku mestečka MY-A-VY, tancom a pesničkám z Kozároviec tlieskalo veľa vďačných divákov. Hanbu
sme si neurobili, naopak. „Ale raz“ ako hovorieval M.R.Štefánik, sa opäť
vrátime aj na hlavné pódium našich
obľúbených folklórnych slávností na
Myjave. A nielen na Myjave, ale i v
Petrove, Strážnici či inde.
Večerný program PRIATELIA PŘÁTELÉ opäť potvrdil blízkosť našich národov z oboch brehov rieky
Moravy. A ja znova musím myslieť
na modrookého chlapca z Košarísk.
Vďaka Ti za Tvoj veľký sen, Milan
Rastislav Štefánik.
Z môjho denníka
A. Valkovičová






Nositelia tradícií
S plačom a v bolesti prichádza
človek na svet. Do tmy počuť jeho
krik, jeho volanie a túžbu po živote.
S ránom utíchne, prisatý k matke
naberá silu. Tíško v jej náručí pokojne dýcha a počúva jej hlas. „Usni že

mi, usni, zajtra pôjdeš s husmi pod
Slovenskú bránu, ta na druhú stranu.“ No kým sa rozbehne chlapča
bosé po zarosenej tráve s dreveným koníkom v rukách do brány budúceho života, kňaz mu posvätným

Tento rok Konope
na Myjave nepršalo
A opäť sa Vám hlásime z folklórom rozžiarenej Myjavy. Na 59.
MFF, konanom 15. - 17. júna 2018
v mestečku MY-A-VY, sme v našom „tradičnom domčeku“ varili už
po 12. krát. Ako po iné roky, tak aj
teraz prím hrala naša osvedčená
fazuľová polievka s údeninou (naša hlavná kuchárka pani Milka Skačanová bola za ňu dokonca vybozkávaná vďačným konzumentom),
no úspech určite mali aj šúlance či
rezance na sladko alebo na slano,
palacinky, lokše, výborné štrúdle
a zákusky.
Ako tradične sme sa pri varení
všetci riadne zapotili, a to nielen kuchárky, ale tohto roku asi najviac kuriči, ktorí celý čas „zápasili“ s mokrým drevom.

Napokon sme to všetci zvládli
na jednotku. Jedlá sa vydarili, čoho
svedkom boli neustále rady čakajúce pred „naším domčekom“. Zvlášť
nás potešili návštevy starých priateľov a kozárovských rodákov, ktorí nás
v domčeku navštevujú každoročne.
V sobotu sme privítali aj návštevu z
obecného úradu. Svojou prítomnosťou nás povzbudili starosta Jozef Majer a predsedníčka kultúrnej komisie
Ivana Švolíková.
Veľkým a hlavne pozitívnym prekvapením tohto roku bolo, že nepadla
ani kvapka dažďa, čo naozaj nebýva zvykom. A na záver ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí sa pričinili o
to, aby to aj tento rok všetko dopadlo tak, ako má byť.
MM

olejom na čelo vpíše priznanie viery, rodu a meno. Nuž treba privítať
dieťa, ako sa patrí - s darmi a veselo. NA KRŠTENÍ. Pásmo rovnomenného názvu uviedla folklórna skupina Praslica z Kozároviec 20. mája
v Kultúrnom dome v Novej Vsi nad
Žitavou na Krajskej postupovej súťaži a prehliadke folklórnych skupín
NOSITELIA TRADÍCIÍ, vyhlásenej
Národným osvetovým centrom. V
programe boli citlivo zakomponované rodinné zvyklosti i veselá bujará
nálada, ktorá pri oslave nového života nesmie chýbať. Praslica opäť
nesklamala, svojím vystúpením sa

dostala do „zlatého pásma“ s odporučením postupu na celoslovenskú prehliadku. Tak nám držte palce!
Našim fanúšikom sa chceme aj touto cestou poďakovať za hlasy, ktoré posielali do televíznej relácie KAPURA, kde v mesiaci máj bolo uvedené programové pásmo MÁJOVÁ
VESELICA, a aj vďaka ich priazni
sme skončili na výbornom 1. mieste. Ďakujeme!
A. Valkovičová,
členka FSk Praslica
Foto: Janka Nádašdyová
Zdroj: Krajské osvetové stredisko
v Nitre, Nositelia tradícií

Cena MFF Myjava 2018

Príjemným prekvapením slávnostného otvorenia Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava bolo ocenenie našej dlhoročnej vedúcej Márie Orovnickej. Z rúk primátora
Myjavy Pavla Halabrína a predsedníčky programovej rady Viery Feriancovej prevzala Cenu MFF 2018 v kategórii programový pracovník.
Pri slávnostnom odovzdávaní
ceny bola v krátkosti predstavená
aktivita oceňovanej: „Mária Orovnická sa narodila a celý život žije v
obci Kozárovce. Od roku 1967 do
1985 bola aktívnou členkou folklórnej skupiny Praslica. V roku 1980
sa stala vedúcou detského folklórneho súboru Vretienko a od 1990
vedie folklórnu skupinu Konopa. Je
autorkou scenárov pre oba kolektívy, zberateľkou piesní, zvykov a

krojov z Kozároviec. Spolupodieľala sa na realizácii viacerých televíznych a rozhlasových nahrávok a
nahrávok pre archív SAV a aj týmto
spôsobom uchováva tradičnú kultúru svojej obce. Myjavského festivalu sa ako účinkujúca zúčastnila
21 -krát. V roku 1990 bola spoluautorkou festivalovej výstavy Profil
obce Kozárovce a v rokoch 2000 až
2011 bola členkou programovej rady
festivalu, kde zastrešovala starostlivosť a propagáciu súborových ornamentníkov. Od roku 2007 je členkou kuchárskeho tímu Kozárovce v
mestečku MY-A-VY.“
Blahoželáme a tešíme sa, že na
takom významnom podujatí si všimli a ocenili jej dlhoročnú prácu vo
folklórnom hnutí.
členovia Konopy






Kozárovskí ochotníci po tretíkrát
žali úspech na doskách DAB
Divadelný súbor Hron, ktorý si vo februári 2019 pripomenie 70. výročie založenia, zažil 10. júna v Divadle Andreja Bagara v Nitre dva búrlivé potlesky. Pre kozárovských ochotníkov to neboli prvé vystúpenia
na tomto profesionálnom javisku. Po prvýkrat to bolo v roku 2014 s
muzikálom Kubo a v roku 2016 s komédiou Karčiho teta. Podarilo sa
to vďaka mimoriadne talentovanému hercovi s režisérskymi schopnosťami a súčasne neúnavnému producentovi a manažérovi súboru
Ladislavovi Mrázovi.
Súbor dvakrát zožal v nitrianskom
DAB uznanie divákov i odborníkov.
Ladislav Mráz sa do tretice pustil do
plnenia veľmi náročného sna. Bola ním slovenská pôvodná operetka

Vy krásne Tatry malebné, ktorá sa
po prvýkrát hrala v Kozárovciach v
roku 1950. Prešlo 19 rokov a v roku 1969 hral L. Mráz ako tridsaťjedenročný postavu šesťdesiatnika to-

várnika. Táto hra zostala v jeho srdci ako výzva. Po jej premiére totiž
prisľúbil autorovi hudby Františkovi
Kováčikovi Podmagurskému a vedúcemu hudby Mikulášovi Košťálovi, že hru uvedie kozárovský súbor
v novom dome kultúry. Roky bežali a sľub zostával sľubom... až do
roku 2016, kedy sa Ladislav Mráz
rozhodol sprístupniť operetku po
tretíkrát. Bola to však neľahká úloha - vybaviť povolenia v spleti autorských práv, hľadať hercov ovládajúcich spev, pripraviť scénu, zís-

kať hudobníkov, profesionálneho režiséra Antona Živčica a ešte tisíc
drobností. V septembri 2017 po premiére v Kozárovciach zožal súbor
veľký úspech a neúnavný Ladislav
Mráz v operetke bravúrne hral opäť
šesťdesiatnika továrnika aj napriek
svojim 79 rokom. Hre s nadšením
tlieskali nielen doma, ale aj v okolitých obciach. A potom prišla výzva opätovne sa predstaviť divákom
na profesionálnych doskách DAB v
Nitre. Bol to ďalší výrazný úspech
divadelného súboru, ako i jeho divadelnej osobnosti, akou L. Mráz
nesporne je.
Po neutíchajúcom potlesku nadšených divákov vystúpil starosta
Kozároviec a poďakoval sa divadelníkom za reprezentáciu obce a
divákom za neopakovateľnú atmosféru: „Veľmi sa teším, že v tomto
krásne zaplnenom hľadisku má zastúpenie EP, NR SR, zastupiteľstvo
NSK, zastupiteľstvo obce Kozárovce, naši sponzori, predstavitelia spoločenského, kultúrneho, duchovného života a vy všetci skvelí diváci, ďakujem za vašu priazeň
a podporu nášmu divadlu a verím,
že zostanete kultúre Kozároviec
verní. Prvé dve predstavenia Kubo i Karčiho teta mali na tomto javisku svoje derniéry, ale táto operetka ide ďalej a putuje do Vysokých Tatier. Naši ochotníci ju v júli zahrajú v Poprade a pod holým
tatranským nebom v amfiteátri v
Tatranskej Lomnici.“
Pripravila Monika Nemčeková,
snímky autorka

Operetka o Tatrách putuje
k divákom pod Tatry
Áno, je pre nás veľkým úspechom,
že sme sa mohli už po tretí raz predstaviť na profesionálnom javisku Divadla Andreja Bagara v Nitre. Úspech
je o to cennejší, že sa to zatiaľ nepodarilo žiadnemu amatérskemu súboru na Slovensku.
S veľkou zodpovednosťou sme
sa pripravili na dve vystúpenia, ktoré sa uskutočnili v nedeľu 10. júna
o 15. a o 18. hod. vo veľkej sále DAB.
Aj keď naše vystúpenia v sále neboli úplne vypredané, prítomní diváci
boli skvelí. Zabávali sa, smiali, pospevovali si a vytvorili nám fantastickú atmosféru. A to hlavné, čo každý a aj amatérsky herec dostáva, je
potlesk, ktorým je ocenený jeho výkon, tak ten bol miestami skutočne
ohromujúci. Radosť a dobrá nálada v hľadisku panovala pri každom
predstavení.
Ja som veľmi vďačný svojim divadelným kolegom za skvelé spevácke,
herecké a pohybové výkony. Niekedy
boli na hranici našich ochotníckych
možností a aj kritika bola veľmi priaznivá. Musím spomenúť aj našu kapelu, ktorá hrá vynikajúco a robí naše

predstavenia zvukovo malebné. Ľudová hudba Mariana Krnáčika si zaslúži našu úprimnú vďaku.
Tá patrí aj našim zvukárom, kulisárom, doprave a všetkým tým, ktorí sa
na predstaveniach podieľajú. Zvlášť
ďakujem nášmu starostovi Ing. Jozefovi Majerovi za všetko, čo robí pre
úspechy operetky Vy krásne Tatry
malebné. Ďakujem zamestnancom
a pracovníkom obecného úradu a
všetkým, ktorí nás podporujú. Sú to
naši sponzori, a najmä náš vzácny
rodák pán Stanislav Orovnický, ale
i všetci ostatní, ktorí nám umožňujú
robiť dobré meno ochotníckemu divadlu v našej obci.
Čaká na nás náš veľký sen. Uviesť
našu operetku pod majestátnymi
Tatrami. Pevne verím že sa nám to
12. júla v Poprade a 13. júla v Tatranskej Lomnici pri dobrom počasí aj podarí.
Naplníme tak odkaz výborného
herca, režiséra a priateľa, už nebohého pána Michala Salenku, ktorého motto bolo: „Za česť a slávu Kozároviec“.
Ladislav Mráz






Kozárovskí skauti chcú prežiť leto spoločne
Po roku sa opäť rozhorela vatra na
Veľkej skale v Kozárovciach. Pred rokom túto tradíciu v obci obnovil miestny Klub KDH. V piatok 25. mája sa
tu opäť stretli školáci i dospelí, aby
spoločne prežili podvečer v dobrej
nálade a prizerali sa aktivitám skautského oddielu, ktorý nedávno v obci vznikol. Minulý rok ohne zapaľovali skauti z Topoľčianok, ale tento
rok sa už do obradu zapojili domáci

skauti. Starosta obce na úvod privítal predsedu KDH Alojza Hlinu, ktorý sa prihovoril prítomným a poďakoval členom klubu, že zostali verní v tejto ťažkej dobe, ale ako povedal, všetko zlé raz pominie a určite
bude lepšie. Program spestrila dychová hudba Kozárenka a spevácky zbor TEBE SPIEVAM.
Ako nám povedala v rozhovore
vodkyňa skautského oddielu v Ko-

zárovciach Dominka Skačanová, domáci skauti plánujú do svojich aktivít
zahrnúť aj najmenších školákov. Na
toto leto si naplánovali skautský letný tábor pre miestne deti a dospelých, ale vítaní sú aj záujemcovia z
okolia. Rovnako na záver júna plánujú splav Hrona, o ktorý prejavili záujem aj skauti z Volkoviec a Topoľčianok. Za rok sa vytvorila veľká rodina priateľov, ktorí majú do budúc-

nosti zaujímavé plány ako plnohodnotne využiť voľný čas. Prítomní sa
na vlastné oči presvedčili, že z vlaňajšieho nadšenia prvej malej skupinky skautov neubudlo a ako povedal v príhovore starosta J. Majer, minuloročná vatra rozhorela ten správny oheň v srdciach mládeže, a tak
budeme o aktivitách kozárovských
skautov ešte počuť. Oddiel v Kozárovciach je prvým skautským oddielom v okrese Levice.
M. Nemčeková
snímky autorka

Zľava Alojz Hlina, Jozef Majer, Eva Siklienková, Dominika Skačanová Martina Holečková

Od splavu Hrona po skautský letný tábor
Mnohí z vás sa pýtajú, ako pokračujú aktivity nášho skautského oddielu, a preto som sa rozhodla vám
aj formou tohto článku priblížiť našu činnosť od vydania posledného
čísla Kozárovských novín. Ako raz
povedal J. R. R. Tolkein: „Svet nie
je vo vašich knihách a mapách. Je
tam vonku.“ A práve touto myšlienkou sa snažíme riadiť aj my, skauti.

tov, aj my sa stretávame každý druhý týždeň a plánujeme ďalšie aktivity, utužujeme náš kolektív a zabávame sa.
Ako som napísala, keďže dobrodružstvo je tam vonku, v dňoch
30. júna a 1. júla sme sa my väčší
skauti spoločne vybrali na náš prvý
spoločný splav Hrona. Náš výlet začal 30. júna ráno, kedy po nás prišiel

Hoci sú pri vzdelávaní a vzdelávaní
„našich“ detí potrebné knihy, skauting je jedna veľká hra, formou ktorej sa učíme.
Mnohí z vás možno nevedia, ale
naši väčší skauti sa každý druhý piatok stretávajú s deťmi z Kozároviec
a okolia, trávia spolu hodinu plnú
zábavy, hier, ale aj učenia sa. Touto formou by som chcela pozvať aj
ostatné deti, ktoré sa ešte s nami nestretávajú. Všetky ste srdečne vítané a my budeme len radi, ak prídete a budete s nami tráviť svoj voľný
čas. Čo sa týka nás, väčších skau-

autobus a zaviezol nás na Revištské
Podzámčie. Od Revišťa sme splavili Hron až po Brehy, kde sme prežili spoločný deň a aj noc. Na druhý
deň ráno sme pokračovali po Kozárovce, kde náš splav končil. Musím
povedať, že to boli dva dni plné zábavy, smiechu, ale aj driny a spoznávania sa. Ja za ne každému, kto sa
na nich zúčastnil, ďakujem.
A čo pripravujeme ďalej? Najbližšou aktivitou bude náš 1. skautský letný tábor, ktorý sa uskutoční od 6. do 10. augusta. Keďže ide
o prvý ročník, rozhodli sme sa, že

pôjde o denný tábor, ktorý bude od
8. do 18. hod. Pre deti bude pripravený bohatý program zameraný na zábavu, ale aj na učenie nielen o skautingu formou hier a rôznych aktivít. Veľmi sa na tento týždeň tešíme a dúfame, že aj deťom
sa bude náš program páčiť a budú
sa chcieť pripojiť do nášho skautského oddielu.

Predtým, ako vypukne tento týždeň, však musíme postaviť našu
skautskú základňu na skale, kde sa
tábor bude konať. Hoci nás to stojí
veľa driny, bude to stáť za to. Na záver sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí nás podporujete, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievate k fungovaniu nášho oddielu, pretože bez
vás a detí by toto všetko nebolo možné. Ďakujeme.
Dominika Skačanová
Vodkyňa skautského oddielu Orol
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Veľký úspech v Chorvátsku
Tanečný súbor BM Generation z
Levíc sa v máji zúčastnil Majstrovstiev sveta DanceStarWorldFinals
2018 v chorvátskom meste Poreč.
Priniesli si odtiaľ titul Majstra sve-

júce: detská veková kategória: malá
skupina 1. miesto (Dorota Gregorová), veľká formácia 2. miesto (Dorota
Gregorová, Terezia Gregorová), duo
3. miesto (Dorota Gregorová), junior-

Ocenenie aj pre našu žiačku

ta a ďalšie medailové umiestnenia.
S 11 choreografiami súťažili 5 dní a
v obrovskej konkurencii tanečníkov
z viac než 15 krajín sveta sa nestratili. Medzi 80 člennov výpravou boli
aj dievčatá zo základnej školy v Kozárovciach Dorota Sarah Gregorová, Tereza Ester Gregorová, Viktória
Švoliková, Rebeka Hannah Gregorová a študentka strednej školy Lucia
Barutíková. Ich úspechy sú vynika-

ská veková kategória: veľká formácia 3.miesto (Viktória Švoliková, Rebeka Gregorová), sólo 4.miesto (Viktória Švoliková), dospelí: malá skupina 3.miesto (Lucia Barutíková), duo
3.miesto (Lucia Barutíková). Tohtoročnú tanečnú sezónu ukončili maximálne úspešne a do tej nasledujúcej im želáme veľa ďalších tanečných úspechov.
I.Š.

Slávnostné odovzdávanie cien

Žiaci našej školy sa opäť zapojili do výtvarnej súťaže Naši národní
buditelia Ľudovít Štúr a José Martí,
ktorú vyhlasuje veľvyslanectvo Kubánskej republiky v SR a Spoločnosť priateľov Kuby na Slovensku.
Do 15. jubilejného ročníka súťaže
sme poslali 7 výtvarných prác. Práca žiačky Michaely Együdovej bola ocenená v rámci celoslovenského kola v 2. kategórii 3. miestom.
Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 26. mája v budove Slovenského rozhlasu za prítomnosti pani veľvyslankyne Kubánskej republiky a predsedu Spoločnosti priate-

ľov Kuby na Slovensku. Slávnostnú
atmosféru podujatia dotváral pekný
kultúrny program žiakov bratislavskej
ZUŠ a našich žiačok, ktoré si pripravili ľudové piesne z regiónu Tekov a
východného Slovenska. Siedmačka
Soňa Slížiková zaspievala spolu so
svojou s mamou a potom vystúpili
ôsmačky Zuzana Belisová a Mária
Kotorová. Po vyhodnotení sa konala
slávnostná recepcia s kubánskymi
tradičnými jedlami a rozkrájaním veľkej torty. Všetci sme sa cítili príjemne a domov sme odchádzali s peknými umeleckými zážitkami, diplomom a vecnými cenami.

Futbalista Milan Škriniar
medzi školákmi
Je jeden z najlepších stopérov v
Európe, ak nie aj na svete, už v 23
rokoch. Spolu s Messim a Ronaldom aj člen ideálnej zostavy roka.
Hviezda talianskeho Interu Miláno,
aktuálne najdrahší slovenský futbalový reprezentant MILAN ŠKRINIAR,
navštívil v závere školského roka Základnú školu s materskou školou v
Kozárovciach.

pyšného človeka. Je veľmi skromný,
srdečný, s úsmevom na tvári. Medzi
deťmi bol pohodový, ochotný odpovedať na ich zvedavé otázky. Autogramiáda a fotenie malo úspech.
Pre mnohých chlapcov je vzorom
v tom, čo sa dá vo futbale dosiahnuť. Neplatí to len pre futbal, ale ktorúkoľvek oblasť života. Milan pripomína pozitívne myslenie, snahu aj

Návšteva futbalistu takého mena
a kvalít by sa mohla zdať nepredstaviteľná pre obecnú školu, no opak je
pravdou. Milan bol veľmi ochotný,
urobil maximum preto, aby si našiel
čas a naše deti pozdravil a potešil.
Napriek úspechom, ktoré v živote
dosahuje, mohol by sa hrať na „celebritu“, no nie je tomu tak. Je osobnosťou, ale úspech z neho nespravil

keď sa nedarí a úspech neprichádza
hneď. Netreba kývnuť rukou, ale vydržať a „makať“ ďalej. A veriť, že sa
„to otočí“...
Stretnúť, vidieť naživo, debatovať
s futbalistom svetovej triedy – Milanom Škriniarom – zostane pre deti
celoživotným zážitkom. Je pre nich
neskutočnou motiváciou.
Eva Micháliková

Ukončenie školského roka 2017/2018 na našej ZŠ s MŠ v Kozárovciach
bolo iné ako po uplynulé roky. Našim najúspešnejším žiakom prišli odovzdať vecné odmeny a riaditeľské pochvaly známi moderátori – Adela a
Viktor Vinczeovci, ktorí sa spolu s riaditeľom školy Richardom Demianom
zhostili svojej úlohy spôsobom, ktorý dodal tejto chvíli vážnosť, dôstojnosť
a aj vynikajúcu atmosféru.

Vpravo Timotej Šimkovič - najúspešnejší žiak v uplynulom školskom roku (v pytagoriáde 3. miesto v OK, v matematickej olympiáde 6. m v OK,
vo fyzikálnej olympiáde 6. m v OK, v biologickej olympiáde 8. m v OK a
úspešná reprezentácia školy v geografickej olympiáde).
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Medzinárodný deň Rómov
Sociálna pedagogička Mgr. Renáta Wolfová pripravila na 10. apríla
aktivitu k Medzinárodnému dňu Rómov. Oslávili sme ho v duchu dobrej nálady v rytme hudby. Deti
boli oboznámené
s rómskou kultúrou, kam siahajú ich korene, boli im spomenuté
remeslá, ktor ými sa živili Rómovia. Deti sa s
radosťou zapájali
do rozhovoru, vyfarbovali maľovanky ako napríklad rómske ta-

nečnice, rómska vlajka, kone, husle a iné a boli odmenení sladkou
maškrtou.
K. Budinská

Ako sa správať v okolí železníc

Pátranie po minulosti
Ako žili naši predkovia tu, v našej krásnej obci? To všetko sme sa dozvedeli u Dávida Hudeca v starom dome v Hornom konci, ktorý nám porozprával o zvykoch a o tom, ako ľudia kedysi žili, pracovali a po práci sa zabávali. Videli sme tam náradie, s ktorým pracovali i odev, ktorý nosili.
Deti z I. oddelenia ŠKD

Žiaci prvého stupňa besedovali
11. apríla s príslušníkom policajného zboru kpt. Ing. Petrom Polákom
na tému Bezpečnosť v okolí železníc.
Cieľom bolo vysvetliť žiakom základné pravidlá bezpečného správania v
okolí železníc a na železničnom priecestí. Kapitán Polák za pomoci videoprezentácie uviedol príklady zo sku-

točného života, čo sa stáva v prípadoch, keď sa v okolí železníc správame tak, ako netreba. Žiaci sa zapájali do prednášky a odpovedali na
otázky. Téma ich zaujala a získané
ponaučenia z oblasti železničnej dopravy im budú osožné aj do budúcna.
Aktivitu pripravila sociálna pedagogička Mgr. Renáta Wolfová.

Na návšteve v Bojniciach
Žiaci špeciálnej triedy druhého
stupňa sa 26. mája zúčastnili exkurzie do Bojníc. Po príchode sme
si pozreli okolie Bojnického zámku a tiež priľahlý park. Po vstupe
do zoologickej záhrady sme absolvovali prehliadku živých exponátov a ohrozených druhov zvierat v
celom areáli ZOO. Prešli sme tiež
karpatským náučným chodníkom.
Bojnická ZOO je priateľská k de-

ťom, okrem toho, že tu deti mali
možnosť vidieť krásne zvieratká,
mohli sa dosýta pohrať na detskom
ihrisku a vychutnať si pohľad z vyhliadky na Bojnický zámok.Cieľom
exkurzie bolo výchovne a edukačne vplývať na žiakov v oblasti životného prostredia a biodiverzity.
Prežili sme krásny deň, na ktorý
budeme dlho spomínať.
PaedDr. Eva Micháliková

V Banskej Bystrici o konci vojny
Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa 2. mája zúčastnili exkurzie v
Banskej Bystrici. Navštívili Pamätník SNP, ktorého úlohou je pripomínať obdobie 2. svetovej vojny. V jeho priestoroch sa nachádza i múzeum SNP, ktorého stálu expozíciu sme
si so žiakmi prešli. Keďže 8. mája si
pripomíname koniec 2. sv. vojny v

Európe, bola táto prehliadka pre deti
prínosná a so záujmom prechádzali jednotlivé oddelenia.
Potom sme absolvovali prehliadku námestia SNP v Banskej Bystrici, kde sa nachádzajú ďalšie pamätihodnosti tohto krásneho mesta. Nakoniec sme si spríjemnili popoludnie
filmovým predstavením.

Hovorili o šikane
Prednáška na tému Šikana a medziľudské vzťahy pod vedením lektorky občianskeho združenia ACET
SR Bc. Petry Sčehovičovej sa v našej škole uskutočnila 10. mája. Žiaci druhého stupňa sa dozvedeli, aké
následky môže mať šikanovanie tak
pre agresora, ako aj pre obeť. Zapá-

jali sa do aktivít a ich pozornosť bola sústredená najmä pri počúvaní
osobného príbehu lektorky a pri diskusii o videu znázorňujúcom šikanovanie. Žiakov daná téma zaujala
a určite si z nej zobrali ponaučenie
do budúcnosti.
R. Wolfová
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Týždeň zážitkov v Tatrách
Tohtoročná škola v prírode pre žiakov 2. – 4. ročníka sa v dňoch 18. –
22. júna konala vo Vysokých Tatrách. Dočasným domovom sa žiakom stal hotel Villa Siesta v Novom
Smokovci.
Počas cesty do Tatier sa prvá zastávka konala v Liptovskom Mikuláši,
kde sme navštívili Múzeum ochrany
slovenskej prírody a jaskyniarstva,
ktoré bolo plné interaktívnych prvkov,
čo urobilo prehliadku ešte zaujímavejšou. V prvý deň počas vychádzky
do Starého Smokovca sme neobišli
Tricklandiu – galériu trick-artu a optických ilúzií, kde nechýbalo ani zrkadlové bludisko.
Cieľom druhého dňa bola Tatranská Lomnica. Dopoludnia sme sa lanovkou dostali až na Skalnaté ple-

skej prírody.
Tretí deň sme bližšie spoznali prácu záchranárov horskej služby, ktorých sme navštívili priamo v ich stredisku v Starom Smokovci. Popoludní
sme sa zubačkou vyviezli na Hrebienok a počas menšej túry sme navštívili Bilíkovu chatu, vodopády Studeného potoka, Rainerovu útulňu
a niektorí zdatnejší aj Zamkovského chatu.
Štvrtková turistika nás najprv zo
železničnej stanice zaviedla na Popradské pleso. Aby nám cesta išla
lepšie, plnili sme počas nej úlohy od
tatranských škriatkov – Tatrankov,
ktorí nás sprevádzali počas celého
pobytu. Z Popradského plesa naše
kroky viedli na Štrbské pleso, odkiaľ
nám cestu do hotela skomplikoval

Turistický výlet na Súľovské vrchy
Všetci piataci sme dostali príležitosť v dňoch 16. – 18. júna vidieť
ďalší kus nášho krásneho Slovenska. Tentokrát sme išli na Súľovské vrchy. Cestovali sme štyri hodiny vlakom. Po príchode na ubytovňu sme si zložili veci a začala
nám túra. Prešli sme Manínsku a
Kostoleckú tiesňavu. Je to prírodná
rezervácia, ktorá sa nachádza neďaleko Považskej Teplej. Bola vytvorená zarezaním sa Manínskeho potoka, ktorý rozdelil Manínske
bradlo na dve časti – Veľký a Ma-

lý Manín. Na druhý deň sme išli na
túru na Súľovské skaly. Na Súľovských skalách je najvyšším vrchom
Brada s výškou 816 m nad morom.
Prešli sme pešo až 20 km po náučnom chodníku, výhľad na okolie
stál za to. Po výstupe sme mali výhľad aj na Gotickú bránu vysokú až
13 m. Je to skalný hríb, ktorý vytvorila sama príroda. Po tejto túre sme
boli všetci unavení. V posledný deň
nám síce ráno pršalo, tak sme zmenili program na hry.
Žiaci 5.triedy

Koncoročný výlet na Počúvadlo
so, kde sme okrem návštevy Svištej
krajinky mohli sledovať lanovku, ktorá premáva na Lomnický štít. Popoludní naše kroky smerovali do Múzea TANAP-u. Prostredníctvom filmu sme bližšie spoznali život tatranských svišťov a v stálej expozícii aj ďalšie zaujímavosti z tatran-

pokazený vláčik, no máme o zážitok navyše :).
Aby sme poriadne využili posledné chvíle v našich veľhorách, v piatok dopoludnia sme sa vybrali do
Belianskej jaskyne, odkiaľ po výbornom obede už naše kroky smerovali
do Kozároviec.

Turistika
– Hrušov
V rámci hodín telesnej výchovy a vlastivedy/geografie sa žiaci
4. a 5. ročníka vybrali 11. mája 2018 na turistiku. Ich cieľom bola
zrúcanina hradu Hrušov pri Skýcove. Po
prehliadke hradu a oddychu v krásne upravenom okolí hradu pokračovali pešo do Topoľčianok. Cestou mali možnosť vidieť výbehy s množstvom koní
Národného žrebčína
či tunajšie vinohrady.
Po občerstvení chutnou zmrzlinou sa z Topoľčianok autobusom
vrátili domov.

Koniec školského roka na našej
škole bol sprevádzaný množstvom
výletov, ktoré si jednotlivé triedy naplánovali. My, žiaci ôsmeho ročníka,
sme sa vybrali na Počúvadlo. Počasie bolo vynikajúce, tak sme sa mohli
osviežiť v Počúvadlianskom jazere a
vyskúšali sme aj vodné bicykle. Navštívili sme Banskú Štiavnicu, kde sme
si pozreli Dom Maríny, pokochali sme
sa krásami Starého Zámku. Pár otužilcov skúsilo studenú vodu jazera
Veľká Vodárenská a na záver sme sa
poprechádzali staromestskými uličkami. Večer sme sa zišli pri ohnisku
v areáli chaty Lodiar, kde sme ope-

kali a spievali so sprievodom gitary.
Ráno sme sa s úsmevom na tvárach
vybrali na turistiku na Sitno. Po desiatich minútach však naše úsmevy
náhle zmizli, ale náš cieľ sme zdolali. Na chate Andreja Kmeťa sme sa
posilnili a pokračovali na zrúcaninu
hradu Sitno. Plní dojmov a zážitkov
sme sa vrátili domov a tešíme sa na
prázdniny. Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom, ktorí
boli ochotní zabezpečiť dovoz a odvoz domov, triednej pani učiteľke a
pani vychovávateľke bez ktorých by
sme to nezvládli.
Žiaci 8. ročníka
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Okresné finále v malom futbale
ml. žiakov - Školský pohár SFZ
Futbalisti našej základnej školy rok narodenia 2005 a ml. (siedmaci
a mladší) si zmerali svoje sily vo finále Majstrovstiev okresu mladších
žiakov v malom futbale pod názvom
Školský pohár SFZ. Do tejto súťaže
sa prihlásilo 29 školských družstiev
z celého okresu.
V skupine sme obsadili druhé
miesto, a tak sme postúpili do finálovej skupiny, ktorá sa odohrala 2.
5. 2018 na umelej tráve ZŠ, Ul. Sv.
Michala 42, Levice.
Obsadili sme konečné 2. miesto
na Majstrovstvách okresu Levice,

čím sme obhájili minuloročné umiestnenie a nestačili sme iba na ZŠ, Ul.
Sv. Michala 42, Levice.
Reprezentovali nás: Ľuboš Mihál,
Dávid Červenák /7. roč./ , Tomáš Fabian, Oliver Lackovič, Lukáš Havran,
Samuel Kotora /6. roč/, Martin Svorad, Lukáš Horváth, Jerguš Henrich
Gregor, Šimon Solčánsky /5. roč./
Ďakujeme všetkým, ktorí nás reprezentovali.
Na súťaž sa pripravovali pod vedením riaditeľa školy Mgr. R. Demiana a učiteľa Mgr. J. Majera.

Školské majstrovstvá Slovenska
v gymnastickom štvorboji
Po dvoch rokoch sa našim gymnastom opäť podarilo prebojovať sa
až na Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji. Tentokrát sme mali dvojnásobné zastúpenie, keďže postup si vybojovali
chlapci v kategórii A a aj v kategórii B. 15. mája 2018 v Poprade bojovali s najlepšími školami z každého kraja. Chlapci sa snažili podať
čo najlepšie výkony, čo im v kategórii A vynieslo 6. miesto a v kategórii B 5. miesto.
Školu reprezentovali:

Kategória A: Tobiáš Fabian (3.
roč.), Matej Švolík (3. roč.), Pavol
Švec (2. roč.), Filip Belis (2. roč.),
Matúš Hudec (1. roč.) - 6. miesto v
celoslovenskom kole
Kategória B: Jerguš Henrich Gregor (5. roč.), Rudolf Pavlovič (5.
roč.), Lukáš Horváth (5. roč.), Matej Svorad (5. roč.), Samuel Kotora (6. roč.) - 5. miesto v celoslovenskom kole
Na súťaž sa pripravovali pod
vedením Mgr. Zuzany Šebovej a
Mgr. Márie Hlavovej.

Ako sme
oslávili MDD
Ako každý rok, tak aj tento sme
chceli ku Dňu detí pripraviť pre našich najmenších niečo špeciálne.
MDD neoslavovali len v piatok 1. júna, ale celý týždeň. Každý deň sme
pripravili tak, aby bol plný zábavy. V
pondelok prišli miestni skauti, ktorí
nám porozprávali niečo o sebe a pripravili pre deti súťaže a rôzne aktivity. V utorok si deti precvičili pri rôznych aktivitách nielen nožičky a ručičky, ale riešením logických úloh aj
hlavičky. V stredu sme zvládli krátku turistickú vychádzku do miestneho družstva, kde nám ujo Milan porozprával všetko o tom, čo potrebujú kravičky k tomu, aby nám dávali chutné a zdravé mlieko. Pohostili sme sa na výbornom koláči a zapili ho čerstvým mliekom. Vo štvrtok nám na školskom dvore vyrástol rozprávkový hrad, na ktorom sa
deti vybláznili do sýtosti. No a v piatok na nás po nájdení pokladu čakala už iba zábava v podobe diskotéky, maľovania na tvár a sladkej torty. Všetky deti odchádzali domov s
darčekom a kopou zážitkov z celého týždňa.

Posledný deň v materskej škole
Posledný júnový piatok sme odprevadili do školy veľkých škôlkarov, z ktorých sa stanú malý školáci. Rozlúčili
sa so škôlkou ako princezné a princovia z rozprávky Žabí princ. Oslava to bola parádna, nechýbal tanec, spev,
torta a hostina. Všetci nám už teraz chýbajú!
Do školy odchádzajú v šk. roku 2017/2018: Adam Ba-

lážik, Ela Báťová, Tania Kapsová, Marek Kotlár, Dávid Lisý, Mary Ann Mladá, Peter Rafael, Tifany Rafaelová, Vanesa Rafaelová, Viktória Rafaelová, Tibor Skačan, Ester
Švolíková, Kristína Švolíková a Michal Tošál.
Všetkým prajeme v škole veľa úspechov a samé dobré známky!






Najkrajšie piesne pre otcov a starých otcov
Sviatok Deň otcov je oveľa mladší ako Deň matiek. Aj keď si už našiel miesto v kalendári, v programoch miest a obcí sa objavuje zriedkavo. V Kozárovciach má však tento sviatok zapustený už niekoľkoročný korienok vďaka speváckemu zboru TEBE SPIEVAM, ktorý každoročne pripravuje v tento deň koncert pre otcov a starých otcov.
Bolo tomu tak aj v nedeľu 17. júna, kedy si zbor prizval na „hosťovanie“ aj mladších pomocníkov. Očakávania svojich priaznivcov speváci zboru naplnili vrchovato, ponúkli pestrú zmes piesní zo svojho repertoáru a opäť potešili vlastnou tvorbou osvedčenej autorskej dvojice Pavol Pľuta a Marta Vitkovičová.
Malí škôlkári sa pod vedením svojich učiteliek zahrali na dospelých a
predviedli ako oteckovia rozosmievajú mamičky a detičky. Zožali veľký potlesk. Nezaostali ani prváčikovia a druháčikovia, ktorí v elegantnom oblečení bravúrne zvládli ukážku spoločenských tancov.

Vystúpenie určite urobilo radosť aj
učiteľkám MŠ, ŠKD a ZŠ, potvrdilo, že to, čo každodenne dávajú deťom mimo vyučovania im oni vrátia úspechom na javisku a potešia
všetkých divákov.
Známa trojica školáčok Kristína
Vitkovičová, Mária Kotorová a Zu-

zana Belisová prekvapili zmenou repertoáru, na ktorý sme boli zvyknutí, prešli totiž na pop music.
Celý program chytil za srdce nielen otcov a starých otcov, páčil sa
všetkým v sále domu kultúry. Ako
povedal na záver programu starosta
obce Jozef Majer: „Je potešiteľné,
že máme v obci takýto veľmi použiteľný spevácky zbor, ktorý si vie zastať svoje miesto v chráme, pri folklóre, v divadle, ale najmä tu v dome
kultúry a všetkých nás potešiť. Keď
som počúval vystúpenie našich dorasteniek, tak možnože v budúcom
ročníku Superstar budú mať zastúpenie aj Kozárovce. Všetkým vám
veľmi pekne ďakujem.“
Tentoraz medzi spevákmi nestála textárka a autorka scenárov Mar-

ta Vitkovičová, koncert sledovala z
hľadiska. Mala trochu obavy, lebo
doteraz bol vždy na tvorbu scenára a prípravu koncertu dostatok času, ale tentoraz, kvôli zdravotným
problémom šila scenár doslova o 5
minút 12. Potešilo ju, že napriek tomu Silvia Benčaťová moderovanie
zvládla a aj vďaka nej mal koncert
veľkú pridanú hodnotu.
„Potlesk a slová chvály nás znova povzbudili do ďalšej práce a utvrdili nás v tom, že to, čo robíme má
zmysel. Diváci ocenili aj „prezliekanie kostýmov“ a vystúpenie našej
„trojky“. Dievčatá boli skvelé. Tešíme sa, že sa našou súčasťou stala
aj mužská zložka z Lipníka, ktorá je
pre náš zbor veľkou posilou. Chceme ešte takto poďakovať všetkým

manželom a manželkám, ktorí majú
pochopenie pre činnosť svojich polovičiek; dúfam, že tento koncert bol
pre nich aspoň malou odmenou za
ich trpezlivosť. A keď už hovoríme
o trpezlivosti, tak obrovskú trpezlivosť musí mať aj náš vedúci zboru,
ktorý sa s nami amatérmi musí trápiť a snažiť sa vyťažiť maximum. Aj
jemu patrí naše poďakovanie,“ povedala M. Vitkovičová.
Na záver nášho rozhovoru pridala pozvanie pre všetkých, ktorým je
spev blízky, nech sa pridajú k nim,
radi ich privítajú.
M. Nemčeková,
snímky M. Vitkovič






Kozárovské vína boli úspešné na súťažiach
Vinohradnícky spolok Kozárovce
zavŕšil svoju najúspešnejšiu vinohradnícku súťažnú sezónu v histórii spolku, a to nielen počtom členov
spolku, ktorí sa do súťaží zapojili, ale
aj počtom medailových umiestnení.
Súťažnú sezónu sme tohto roku začali už 24. februára v Žitavanoch.
Celkovo sme sa zúčastnili na siedmich súťažiach. Do súťaží sa zapojilo 13 našich členov. Po prvýkrát v
tomto roku súťažili nasledovní čle-

borné a jedna bronzová medaila) a
Ing. Juraj Benčať (1 zlatá, 3 strieborné a 3 bronzové).
Najväčší úspech sme ako spolok zaznamenali 28. apríla v Topoľčiankach, kde sme získali 5 zlatých,
8 strieborných a 3 bronzové medaile
a všetky naše vína boli medailové.
Najúspešnejším vystavovateľom
spomedzi členov spolku v tomto roku je Milan Záhorský, ktorý získal
4 zlaté medaile, na druhom miesŠ. Gaži preberá ocenenie z rúk zástupcu garanta Národného salónu vín
K. Lumnitzera, v strede poslanec NR SR M. Kéry
spolok prostredníctvom svojich členov v tom roku získal dvakrát titul
šampióna. Milan Záhorský 17. marca
v Rybníku vyhral titul Šampión červených vín za Alibernet 2017 a obdržal cenu Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Na nominačnej súťaži s medzinárodnou účasťou v Nemčiňanoch
získal 18. mája Dunaj 2015 vystavo-

vateľa Gaži a syn titul Šampión červených suchých vín a získal ocenenie Víťazné víno zlatomoravského
vinohradníckeho regiónu.
Všetkým členom Vinohradníckeho spolku Kozárovce, ktorí reprezentovali spolok, ale aj našu obec
ďakujem.
Štefan Gaži
Predseda VSK

nancie spravoval Štefan Mráz. Už
na Vianoce 1957 mala úspešnú
premiéru divadelná hra Krutohlavci, kde účinkovalo 16 hercov. Dňa
7. apríla 1958 mala premiéru hra s
názvom Sedliacka láska, kde účinkovali ochotníci z radov mládeže.
Pod režijnou taktovkou Gašpara
Švolíka a Milana Kováčika bolo naštudované známe slovenské dramatické dielo Bačova žena, ktorého autorom je Ivan Stodola. Divadelné predstavenie bolo odohrané
10. a 11. mája. V Kozárovciach ešte 18. februára odohralo predstavenia Zakliati bratia a Sváko Maroje profesionálne Dedinské divadlo z Bratislavy. Spomínané divadlo patrilo vtedy k špičke slovenského divadelníctva.
Spoločenské a športové podujatia v obci usporiadal aj miestny Zväzarm, ktorý viedol Ľudovít
Mráz. Dňa 15. júna sa pri vodárni
na Hrone konala zábava s názvom
Benátska noc. Zväzarm zorganizoval tiež cyklistické, strelecké preteky, ako aj pretek na člnoch.

Poznámka k teplote v máji
1958: Údaj z kroniky sme sa rozhodli preveriť na SHMÚ. Veľmi
ochotne a rýchlo nám odpovedal
klimatológ Mgr. Maroš Turňa: Môžem vám potvrdiť, že v roku 1958
bola jar naozaj spočiatku chladná. Marec bol studený mesiac aj
na nížinách a aj apríl skončil asi
2 °C pod priemerom. Máj už bol
teplejší. Tak ako píšete, do približne 7. mája bolo ešte chladnejšie. Od 8. mája sa otepľovalo, ale
maximum bolo najviac 31-32 °C,
a to až 12. mája. V období od
7. do 12. mája boli aj búrky. Keďže
údaje priamo z Kozároviec nemáme, nemôžeme Vám s istotou potvrdiť, že tam bola búrka s ľadovcom, ale vzhľadom na to, že bolo
teplo, vylúčiť sa to nedá. Po 12. máji sa na pár dní ochladilo, no už
15. mája bolo opäť nad 30°C,
ale samozrejme vami spomenutá teplota 45°C určite nebola. Najviac na Slovensku sme namerali
40 °C v Dudinciach a Hurbanove
v roku 2007 a ešte v Gabčíkove
v roku 2013.“

Na snímke zľava predseda RPPK Milan Halmeš, Milan Záhorský a predseda VS Rybník J. Uhnák
novia: Štefan Mlynka (získal 1 zlatú a 2 strieborné), Ondrej Majer (3
strieborné a 3 bronzové medaile),
Dušan Mráz (1 strieborná medaila),
Ing. Ján Švolík (1 bronzová medaila), Lukáš Betin (1 strieborná), Pavel Šmatlík (2 strieborné a 2 bronzové). Po ročnej prestávke sa do súťaží opäť zapojili: Filip Betin (2 strie-

te skončil Ľubomír Černý, ktorý získal 3 zlaté medaile, na treťom mieste sa nachádza Gaži a syn s dvomi
zlatými medailami. Po jednej zlatej
získali Ján Majer, Ing. Juraj Benčať
a Štefan Mlynka.
Najvýznamnejší úspech, aký môže vinár so svojim vínom dosiahnuť,
je vyhrať titul šampióna súťaže. Náš

Z kroniky obce
Kronikársky záznam za rok 1958
napísala učiteľka na miestnej škole Elena Kováčiková. Až na konci
uvádza údaje o počasí a obyvateľstve. Narodilo sa 35 detí a 15 ľudí zomrelo. Zosobášilo sa 11 párov. Zima kulminovala chladným
februárom. Jar bola chladná až
do 7. mája. Následne sa výrazne
oteplilo a o dva dni sa denná teplota vyšplhala až na 45 °C. (viď
poznámku pod článkom). V ten istý
deň večer bola prudká búrka s ľadovcom. Letné mesiace boli mierne a jeseň tiež. V novembri ešte
kvitli šípové ruže. Zaujímavá je informácia, že žiaci základnej školy brigádnicky likvidovali pásavku
zemiakovú, ktorá sa veľmi rozšírila. Zemiaky boli postrekované
chemickými látkami, čo malo podľa kronikárky zlý vplyv na včely. V
lete sa vyskytol aj mor hydiny. V

Rok 1958

obci došlo k výmene lekára. Namiesto Alexandra Krásneho nastúpil Róchus Nemeček.
Dňa 2. marca 1958 sa konali
v obci voľby do Národného zhromaždenia ČSSR. Za volebný obvod Zlaté Moravce, kde Kozárovce vtedy patrili, bol zvolený Michal Chudík. V tom čase bol členom predsedníctva Komunistickej
strany Slovenska a mal funkciu povereníka pre poľnohospodárstvo.
Neskôr sa stal predsedom Slovenskej národnej rady. Chudík obec
navštívil pred voľbami 15. februára, kde sa v Kultúrnom dome stretol s obyvateľmi.
Hlavný kronikársky zápis sa venuje ochotníckemu divadlu v obci.
Dňa 3. marca 1958 vznikol Divadelný krúžok Hron. Predsedom sa
stal Gašpar Švolík a podpredsedníčkou bola Angela Kováčová. Fi-

Peter Ivanič






Jubilejný 25. ročník Striebornej prúdnice Pohronia

Napriek boju o prvenstvá zostali priateľmi
Tradičná a divákmi obľúbená hasičská súťaž Strieborná prúdnica Pohronia tento rok vstúpila do svojho
25. ročníka. Každoročne ju pripravujú
členovia DHZ Kozárovce v spoluprá-

ci s obcou. Aj tento rok 24. júna sa
zaplnil areál Brôdok hasičskými autami a technikou na súťaž. Na štart
sa pripravilo 28 družstiev, čo dávalo tušiť, že tento rok bude boj o ví-

ťazné minúty trvať o čosi dlhšie ako
vlani a potvrdilo, že Strieborná prúdnica Pohronia je medzi dobrovoľnými hasičmi obľúbená. Súťažilo sa v
štyroch kategóriách: ženy šport, muži klasika, muži šport, muži nad 35
rokov. V kategórii žien sa najlepšie
darilo družstvu z Trnavej Hory časom
18,27 s, druhé skončili ženy z Pitelovej časom 15,37 s a tretie súťažiace
z Budče. V kategórii muži klasika si
prvenstvo vybojovali hasiči z Hontianskej Vrbice časom 20,74 s, druhú priečku obsadili časom 22,23 s
muži zo Zbrojníkov a tretie miesto
získali domáci hasiči časom 22,34 s.
V kategórii muži šport suverénne zvíťazili hasiči z Novej Dediny časom
14,32 s, druhú priečku si vybojovali muži z Pitelovej časom 15,94 s a
bronz zostal opäť domácim hráčom,

ktorí dosiahli čas 17,25 s. V kategórii
muži nad 35 rokov si prvenstvo vybojovali súťažiaci z Bartošovej Lehôtky
časom 17,43 s, druhú priečku obsadili hasiči zo Šálkovej časom 17,55 s.
Tretiu priečku opäť hasiči Kozároviec časom 17,96 s, čím dovŕšili trojicu bronzových medailí z tohtoročnej súťaže. Škoda, že k nej nepridali
aspoň bronz aj ženy. V areáli počas
nedeľného popoludnia panovala príjemná atmosféra. Prispeli k tomu organizátori i súťažiace družstvá, medzi ktorými napriek súťaživosti prevažujú priateľské vzťahy. Nechýbal
chutný guláš a nápoje na uhasenie
smädu. Aj tento rok dobrú náladu počas celej súťaže udržiaval moderátor Martin Majer a pekný deň nepokazilo ani vrtošivé počasie.
M. Nemčeková, snímky autorka

Seniori nezaháľajú
Naši seniori sa tento rok veľmi aktívne zapojili do okresných športových hier, ktoré sa konali 5. Júna v
Novej Dedine a zišlo sa na ich 149
súťažiacich z celého okresu V pekných bledomodrých tričkách s logom
organizácie však nielen reprezentovali svoju ZO a obec Kozárovce,
ale medailovo sa presadili v niektorých športových disciplínach. V hode granátom získal striebro Štefan
Kabát a bronz Viktor Sitár. V streľbe do 70 rokov bol bronzový Štefan Kabát a v streľbe nad 70 rokov
si vystrieľal striebro Viktor Sitár. V
stolnom tenise do 70 rokov vybojo-

val bronz Jaroslav Demian a kategórii nad 70 rokov zlatú medailu
Viktor Sitár. Tieto úspechy zaväzujú seniorov, aby na budúci rok obhájili dosiahnuté výsledky a k medailám pridali ďalšie.
Vo sviatočný deň 5. júla sa členovia ZO JDS zišli na svojom tradičnom posedení pri guláši v miestnom
dome kultúry. Pozvanie prijal aj starosta obce J. Majer a poslanci obecného zastupiteľstva I. Švolíková a B.
Ižold. Slávnostnú atmosféru navodili
speváci z Matičiara a k dobrej nálade prispela DH Kozárenka.
Text a foto: M. Nemčeková






Púť na hore Butkov pri Ladcoch
V predvečer sviatku Zoslania Ducha Svätého 19. mája sa 14 pútnikov
z Kozároviec, spolu so 6000 pútnikmi zo všetkých regiónov Slovenska,
Poľska, Česka a Rakúska rozhodlo
vystúpiť na horu Butkov pri Ladcoch
do skalnej svätyne Božieho Milosrdenstva, ktorá je najmladším pútnickým miestom na Slovensku. Stali
sme sa priamymi účastníkmi požehnania monumentálnej sochy Panny
Márie – Matky Milosrdenstva, ktorá
je najväčšou v strednej Európe, tiež
slávnostnej svätej omše a sprievodných akcií.
Sochu vytvoril z kamennej hmoty,
ktorej podstatu tvorí cement a mletý
vápenec, akademický sochár Vladi-

mír Višváder z Bratislavy. Šesť metrov vysoká socha je umiestnená na
trojmetrovom podstavci s textom z
Denníčka sv. Faustíny: „Som nielen
Kráľovnou neba, ale aj Matkou milosrdenstva a tvojou matkou.“
Biskup Tomáš Galis vo svojom
príhovore povedal: „Milí pútnici, prichádzajme na toto miesto stretnutia
s Nebeskou Matkou. Táto socha je
úmerná veľkosti nášho Slovenska.
Do jej rozprestretých rúk sa zmestíme všetci, nech sme z ktoréhokoľvek regiónu. Hovorme s ňou, aby
sme sa naplnili útechou a nádejou.
Matka nepotrebuje mnoho slov. Netreba, aby sme sa príliš namáhali jej
vysvetľovať, čo sa s nami deje, ona

to vie. Stačí znova a znova zašepkať Zdravas, Mária si matka milosrdenstva, si moja mama.“
Z púte sme všetci odchádzali naplnení Božími milosťami, viacerí z nás
pristúpili k sviatosti zmierenia, a tiež
sme si odniesli hlboký duchovný zážitok. Ako pamiatku si každý jeden z
nás domov odniesol malú knižočku
s názvom Ruženec so svätou Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Šťastne sme dorazili domov do Kozároviec a sme
odhodlaní na budúci rok púť opäť
zopakovať. Pevne veríme, že pútnikov z Kozároviec bude na budúci
rok oveľa viac.
Mária Hlavová

POZVÁNKY
Obec Kozárovce
vás srdečne pozýva
na vystúpenie SĽUKU
19. augusta o 19. hod.
v predstavení

SĽUK - KRAJINKA
v Dome kultúry Kozárovce.
Vstupenky sú v predaji
v sieti TICKETPORTAL a na
Obecnom úrade Kozárovce
od 16. júla.
V septembri je ponuka
na dobrú komédiu

HORÚCA SPRCHA
Folklórna skupina PRASLICA prijala pozvanie obce Čab na vystúpenie v rámci kultúrneho programu na obecných oslavách. Podujatie sa konalo pri príležitosti 13. ročníka Cyrilometodejských osláv 7. júla 2018 v športovom areáli v Čabe. Naša folklórna skupina sa predstavila programovými blokmi – Na jarmoku a Dožinky. Podujatie sa nieslo v príjemnej slávnostnej atmosfére a tešilo sa priazni vďačných divákov. Na snímke členovia skupiny po vystúpení na oslavách v Čabe.

Uvidíte ju 23. septembra.
Vstupenky sú tiež v predaji
v sieti TICKETPORTAL a na
Obecnom úrade Kozárovce






Kozárovskí futbalisti splnili očakávania fanúšikov
Futbalový ročník 2017/18 je už minulosťou.
V nedeľu 17. júna sa posledným tridsiatym
kolom skončili súťaže pre všetky naše futbalové kolektívy, a tak je teraz čas na bilancovanie a obzretie sa za uplynulým futbalovým ročníkom.

Mužstvo dospelých po vlaňajšom triumfe v V.
lige prvýkrát v histórii postúpilo do IV. ligy juhovýchod. Premiérovo sme sa stretli s mužstvami Štúrova, Šurian, Nededu a ďalšími. Prakticky okamžite
bolo každému z nás jasné, že táto súťaž je oveľa
kvalitnejšia, náročnejšia, veď v mnohých súpero-

Mužstvo žiakov: IV. liga - ObM U15 ObFZ Levice • Horný rad zľava: Martin Lenard – tréner mužstva, Sebastián Laurinc, Timotej Krištof, Timotej Šimkovič, Damián Janovický, Nicolas Mareček, Alex
Kacian, Anton Búry, Dávid Červenák, Martin Lovecký, Richard Demian – tréner mužstva. Dolný rad
zľava: Adam Valkovič, Jakub Záhorský, Šimon Šabík, Viktor Majer, Samuel Kotora, Ivan Šulko, Martin Svorad, brankári: Matej Švec, Viktor Boroš. Na fotke chýbajú: Martin Ivan, Ľuboš Mihál, Christián
Paulovics

Mužstvo dorastu: IV. LIGA sk. JV ZsFZ • Horný rad zľava: Miloš Benčať - tréner mužstva, Filip
Horňáček, Marek Legíň, Ján Martiš, Samuel Ráchela, Marek Brenkus, Dávid Michalovič, Samuel
Chorvát, Kristián Bene, Sebastián Vlčko, Ľuboš Chmelo – kapitán mužstva. Dolný rad zľava: Peter
Lešťák, Miroslav Harmady, Miloš Sirota, Lukáš Bandúr, Matej Škvarek, Adam Benčať, Stanislav Kabát. Na fotke chýbajú: Marek Kováč, Angelo Mohajer Shojaii, Jakub Krajči – vedúci mužstva, Natália Benčatová - zdravotník

Mužstvo dospelých, IV. LIGA sk. JV ZsFZ • Horný rad zľava: Roman Zima – tréner mužstva, Samuel Chorvát, Branislav Lenard, Marián Krkoš, Martin Lenard, Jakub Skačan, Jakub Krajči, Miloš
Ďurovič, Michal Doležaj, Vladimír Hoľka – kapitán mužstva, Miroslav Reischl – tréner mužstva, Ján
Bíňovský – vedúci mužstva. Dolný rad zľava: Lukáš Švec, Miloš Sirota, Tomáš Londák, Marián Kotora, Lukáš Bíňovský, Samuel Demian, Juraj Ďurina, Matúš Ondrejka, Pavol Frtús – masér mužstva.
Na fotke chýba: René Víglaský




vých mužstvách proti nám nastupovali hráči, ktorí majú i prvoligové skúsenosti. Pre nás, nováčika
súťaže, boli zápasy ozaj náročné, a tak predposledné miesto po jesennej časti bolo pre nás pred
jarnou časťou veľkou výzvou. Počas zimnej prestávky výbor TJ Lokomotíva mal pred sebou jasný cieľ – zabezpečiť posilnenie hráčskeho kádra,
pripraviť kvalitnú zimnú prípravu a urobiť všetko
pre záchranu mužstva v IV. lige. Skutočnosť, že
zimná príprava bola naozaj kvalitná, sa potvrdila
hneď v úvodnom kole, keď sme dokázali zvíťaziť
na ihrisku v Čeľadiciach. Vplyvom nepriaznivého
počasia sme vlastne na domácom ihrisku začínali až v 6. kole s Kolárovom. Nielen v tomto zápase, ale aj v dohrávke s Veľkým Mederom a s Kalnou nad Hronom sme dokázali zvíťaziť a v tabuľke sme sa pomaly posúvali smerom vyššie. Najviac však naši hráči zabrali v posledných piatich
zápasoch – vyhrali sme s Dolnými Salibami, vo
Svätom Petri, v Šuranoch, doma s Hornými Obdokovcami, neuspeli sme len na domácej pôde s
Vydranmi, kde bol súper naozaj lepší. Radosť po
poslednom zápase s H. Obdokovcami bola obrovská. Spokojne sme všetci spolu mohli skonštatovať, že cieľ v podobe záchrany v súťaži bol splnený. Mužstvo v jarnej časti bolo konsolidovanejšie,
už skúsenejšie, malo kvalitnejší herný prejav, práca realizačného tímu sa prejavovala v každom zápase, a preto patrí všetkým veľká vďaka.
Mládežnícke mužstvá aj v uplynulom ročníku
potvrdzovali výbornú prácu trénerov a už i v celom okrese tak vychválenú kozárovskú futbalovú mládežnícku základňu. Dorastenci po vlaňajšom víťaznom ročníku a odchode piatich hráčov
do kategórie dospelých, s veľmi mladým kádrom
obsadili nakoniec pekné 4. miesto. Už teraz sa
tešíme na budúcu sezónu, kde naši budú skúsenejší a pri dobrom tréningu určite aj herne kvalitnejší. Žiaci obsadili vo svojej skupine 4. miesto s
minimálnou stratou na víťaza skupiny. V dodatočných zápasoch s Pohronským Ruskovom zvíťazili
a obsadili v okrese celkové 7. miesto.
Naši najmenší futbalisti – prípravka sa naozaj
pochlapila, vo finálovej časti v Rybníku nad Hronom za účasti 8 najlepších mužstiev zaslúžene
zvíťazila a nakoniec sa chlapci môžu hrdiť titulom
majstra okresu v kategórii prípravka. Všetkým našim mládežníckym reprezentantom patrí veľká pochvala a verím, že aj v budúcom ročníku budú naďalej vzorne reprezentovať našu obec.
Výbor TJ sa neustále snažil o zabezpečenie čo
najkvalitnejších podmienok pre všetky kategórie našich futbalistov. Pripravovať a organizovať domáce stretnutia i výjazdy na ihriská súperov, skrášľovať okolie nášho futbalového stánku a mnoho ďalších činností patrilo ku každodennému rituálu. Aj v
týchto dňoch sme zabezpečili údržbu umelej hracej
plochy, teraz nás čaká rekultivácia hlavnej hracej
plochy, do začiatku budúceho ročníka sa pokúsime
i o obnovu našej tribúny. Len škoda, že je nás tak
málo, veľmi by sme privítali, keby sa viacerí z obce
zapojili do diania v našom futbalovom klube a pomohli zvýšiť kvalitu kozárovského športu.
Skončil sa ďalší futbalový ročník. Dovoľte mi,
aby som sa poďakoval za pomoc starostovi obce,
zastupiteľstvu i pracovníkom OÚ. Rovnako ďakujem všetkým sponzorom a fanúšikom nášho klubu, verím že sa i naďalej budeme pravidelne stretávať v našom krásnom futbalovom areáli pri čoraz lepšom a kvalitnejšom futbale.
Dušan Mráz,TJ Lokomotíva Kozárovce
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