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Slovo na úvod
Akosi prirýchlo sa nám
míňajú decembrové dni,
v mnohom musíme rezignovať, lebo tušíme, že už
toho veľa do konca roka
nestihneme. Ale stačí sa
poohliadnuť a vidíme za
sebou všetko, čo sa nám
podarilo. Aj z pohľadu diania v obci, môžeme byť
spokojní. Máme za sebou
rok, kedy sme sebe i širokému okoliu dokázali,
že v obci nedriememe za
pecou. Obec nám z roka
na rok krásnie, modernizuje sa. Môžeme byť hrdí
na miestny kostol, faru,
školu, športové priestranstvá pre dospelých i deti,
neustále sa skvalitňujúce
vybavenie obce, na aktivity našich súborov, divadelníkov, hasičov, talentovaných detí a mládežníkov.
Svoju cestu za úspešnou
spolkovou činnosťou začal
v tomto roku aj Vinohradnícky spolok Kozárovce.
Nové tváre sa objavili aj
medzi novozvolenými poslancami OcZ. Veríme, že
sa im všetkým bude dariť
a prispejú k ďalšiemu rozvoju našej obce.
Blíži sa čas najkrajších
sviatkov. Ani na túto tému
nechýbajú príspevky v našich novinách. Príbeh, ktorý nám napísal dekan farnosti vdp. Dušan Berta je
krásnym posolstvom prinášajúcim vianočné svetlo
do našich sŕdc a duší.
Pokojné, radostné Vianoce a šťastné vykročenie
do nového roka 2011.
Monika Nemčeková,
šéfredaktorka

Ja son malý žiačik,
spívan ako vtáčik.
Šeci vtáci spívajú
Pána Krista vítajú.
A ja si ho vítan,
peniažťok si pítan.
Peniažťok mi dajte,
zdraví ostávajte.
Ván koledu a mne groš!

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva
Na 1. riadnom zasadnutí OcZ v Kozárovciach po voľbách
do orgánov samosprávy sa zišli 14. decembra v zasadačke
obecného úradu poslanci a občania.
Na úvod predseda miestnej volebnej komisie Ing. M.
Obický prítomných oboznámil s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré uverejňujeme v samostatnom príspevku na 2. strane. V
ďalšom bode nasledoval sľub
novozvoleného starostu obce
a novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva. Starosta obce poďakoval a odovzdal ďakovné listy poslancom
obecného zastupiteľstva vo

volebnom období 2006-2010,
ktorým skončil mandát. Potom
vo svojom príhovore zhodnotil
uplynulé volebné obdobie, počas ktorého sa obecnému zastupiteľstvu pod jeho vedením
podarilo výrazne meniť tvár
obce a riešiť vzniknuté problémy a požiadavky občanov. Prihovor Ing. Jozefa Majera uverejňujeme v plnom znení na 1.
a 3. strane.
V ďalšej časti nasledovala voľba obecnej rady, zriade-

nie komisií a voľba ich predsedov a členov. Komisiu výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia tvoria: predseda
M. Majer, členovia Ľ. Benčat,
Ing. B. Ižold. Komisiu ﬁnančnú, plánovaciu, obchodu a služieb tvoria: predseda M. Záhorský, členovia Ľ. Švolík, M.
Benčať. Komisiu kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a
zdravotníctva tvoria: predseda
M. Valach, členovia PhDr. P.
Ivanič PhD., Š. Ridzoň. Komisiu na ochranu verejného záujmu tvoria: predseda Š. Ridzoň, členovia M. Valach, M.
Záhorský. Obecnú radu tvoria:
M. Majer, M. Valach a M. Záhorský.

Príhovor novozvoleného starostu obce Ing. Jozefa Majera
Vidím istú symboliku tejto chvíle a do slov sa mi vtíska prirovnanie, tak aktuálne v tento čas...
týmito slovami som začínal svoje pôsobenie v tejto sále 29. decembra 2006, keď som začínal
prvé funkčné obdobie starostu obce, obdobie, ktoré sa dnes
končí. Skončili voľby do orgánov samosprávy, skončili však aj
oslavy víťazstva, pozdravy, blahoželania... tak ako pred necelými štyrmi rokmi, aj teraz nastúpil čas na tvrdú, poctivú, zodpovednú a čestnú prácu, ktorej vý-

sledky sa musia prejaviť v splnení stanovených cieľov, vytýčených priorít.
V končiacom sa volebnom období 2006-2010 som predstavil
spolu s kandidátmi na poslancov
jednotlivých strán koalície, ktorá
ma podporovala naozaj ambiciózny program, ktorý zahŕňal riešenie, podľa môjho názoru, najdôležitejších výziev a problémov v našej obci. Program, ktorý plošne zasahoval do sféry
spravovania a hospodárenia obce, oblasti životného prostredia

aj infraštruktúry, rozvoja vzdelávania, športu a kultúry. Program,
ktorý neobišiel sociálnu oblasť
a tiež otvoril občanom možnosť
aktívnej participácie pri výkone
samosprávy obce. Je zrejmé, že
dobrý zámer či plán nestačí. Je
samozrejmé, že pri živom organizme, akým obec bezpochyby
je, musí mnohokrát nastať konsenzus, prehodnotenie zámerov a cieľov a najmä prichádza
nevyhnutnosť ﬂexibilne reagovať na vzniknutú situáciu. Preto
(Pokračovanie na 3. str.)






Zvolili sme starostu a poslancov obecného zastupiteľstva

 Milan Záhorský

 Starosta obce Kozárovce
Ing. Jozef Majer

 Ľuboš Švolík

 Marian Majer

 Štefan Ridzoň

 Ing. Bystrík Ižold

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnili v
sobotu, 27. novembra 2010. V zoznamoch voličov v našej obci bolo zapísaných 1 581 občanov. Volebné komisie vydali 630 obálok. Z toho počet platných hlasovacích
lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 626.
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu
obce bol 561. Účasť na komunálnych voľbách v Kozárovciach dosiahla 39,84 percent.
POČET PLATNÝCH HLASOV PRE KANDIDÁTOV
NA STAROSTU OBCE KOZÁROVCE:
Jozef Majer, Ing., KDH,SMER - SD, SDKÚ-DS,
ĽS-HZDS - 561 hlasov
POČET PLATNÝCH HLASOV PRE KANDIDÁTOV
NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Marián Majer, KDH,SMER - SD, SDKÚ-DS - 334 hlasov
Milan Záhorský, ĽS-HZDS - 328 hlasov
Marian Valach, KDH, SMER - SD, SDKÚ-DS - 313 hlasov

 Michal Benčať

 Peter Ivanič, PhDr.

u nás je veľmi krehká, sú zvolení
pätinou voličov, preto si myslím,
že ak chcú získať dôveru všetkých
občanov, musia s pokorou a väčšou otvorenosťou pristupovať k výkonu svojej poverenej funkcie.
Nechcem byť škodoradostný,
sám viem, čo obnáša práca poslanca, ale viem určite, že veľké veci sa nám vždy darili vtedy,
keď sme pravdivo, včas a presne informovali občanov všetkými
prostriedkami. Preto máme kultúrny dom, školu, obchody, cesty a všetko to ostatné vybudované s ochotou našich ľudí.
Preto hovorme občanovi, čo
chystáme. Hovorme to ale včas,

 Marian Valach

Bystrík Ižold, Ing., KDH, SMER - SD, SDKÚ-DS - 301 hlasov
Peter Ivanič, PhDr., PhD., KDH, SMER - SD,
SDKÚ-DS - 274 hlasov
Ľubomír Benčat, nezávislý kandidát - 273 hlasov
Michal Benčať, KDH,SMER-SD, SDKÚ-DS - 272 hlasov
Ľuboš Švolík, KDH,SMER-SD, SDKÚ-DS - 259 hlasov
Štefan Ridzoň, nezávislý kandidát - 213 hlasov
NÁHRADNÍCI
KANDIDÁTI, KTORÍ NEBOLI ZVOLENÍ
ZA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Jaroslav Kasan, ĽS-HZDS 210 hlasov
Jarmila Micheľová - Bulušeková, Ing., ĽS-HZDS
- 205 hlasov
Igor Benčať, Ing., SNS - 196 hlasov
Peter Ižold, ĽSNS - 177 hlasov
Ľudmila Miklóšová, nezávislá kandidátka - 147 hlasov
Pavel Šmatlík, SNS - 127 hlasov
Milan Priecel, Ing., KSS - 119 hlasov
Dušan Gallus, ĽSNS - 113 hlasov

Je po voľbách, zvyknite si!
Známy slogan z vrcholovej politiky akoby sa začínal uplatňovať
i v našej obci. Po nedávnych komunálnych voľbách sme si zvolili nový poslanecký zbor a potvrdili vo funkcii pána starostu. Ak má
byť potvrdený mandát z vôle občanov - voličov poctivo vykonávaný, je poslanec, a aj slušnosť tak
káže, povinný oboznamovať svojho voliča s programom rozvoja
obce, ale podotýkam skôr, ako sa
príjmu konečné rozhodnutia. Potom sa nám nemôže stať, že ak
sa volič pýta, prečo sa rozhodlo
bez občianskej diskusie - tak nasleduje len krčenie plecom - že sa
tak rozhodli poslanci. Ich dôvera

 Ľuboš Benčať

že chceme zmeniť napr. televízne programy na našej poruchovej káblovej televízii, že zavedieme poriadok pri parkovaní motorových vozidiel v obci, že pri každej výstavbe a rekonštrukcii bude občan včas vedieť, ako bude
konečné dielo vyzerať a ako mu
bude slúžiť.
Vážený pán starosta a vážený poslanecký zbor, ste na začiatku svojho volebného obdobia. Želáme Vám len dobré rozhodnutia,
dajte však aj na dobré rady svojich voličov a nesklamte nás. Potom budú pravdivé slová v krásnej
piesni: “Tam pri brehu Hrona...“
Ladislav Mráz






Príhovor novozvoleného starostu obce Ing. Jozefa Majera
(Dokončenie z 1. str.)
sa obzrime späť na to, čo sa za
4 roky podarilo, povedzme si čo
nevyšlo a teda zostáva prioritou
na začínajúce volebné obdobie.
Škola - V škole sa zateplil pavilón telocviční, zrekonštruovala
veľká telocvičňa, vrátane okien
a novej strechy. Zrekonštruovali sa šatne, toalety, dielne, jedáleň, opravili triedy. Zateplila sa
budova školy, vymenili okná a
dvere, vybudovali sa dve nové
učebne - učebňa informatiky a
Taiwan computer room. Vybudovalo sa nové viacúčelové ihrisko
a rozostavalo ihrisko na plážový volejbal. V priestoroch školy
je nová spoločenská - reprezentačná miestnosť a nové komunitné (materské) centrum. Opravilo a skvalitnilo sa tiež detské
ihrisko materskej školy a zrekonštruoval byt riaditeľa. Občanom slúžia aj nové priestory kaderníctva
Bytový dom v areáli školy v dome sa nadstavili dva nové
byty, bol kompletne zateplený,
vymenili sa na ňom okná a dvere, zrekonštruovali prípojky inžinierskych sietí a vyčistil kanalizačný systém.
Dom smútku a cintorín - prístavba, urobila sa komplexná
vonkajšia rekonštrukcia, nová
zvonica, kompletná rekonštrukcia interiéru, nová vodovodná a
kanalizačná prípojka, nové chladiace zariadenie a nové chodníky. Zrekonštruovalo sa verejné
osvetlenie a pri vstupe pribudla
socha Sv. Rafaela
Verejné priestranstvá - kompletne bola revitalizovaná centrálna zóna obce, vybudované nové parkovisko pred cukrárňou, začala sa výstavba polyfunkčného domu v centre obce, urobila kompletná prekládka inžinierskych sietí v centre
obce pod zem, vybudovalo nové verejné osvetlenie, nový bezdrôtový rozhlas v 2/3 obce, nové súsošie Sv. Trojice, nová oddychová zóna na Brôdku - súsošie Sv. Gabriela, nové detské ihriská pri Hasičskej zbrojnici, na
Brôdku, na Močiari, na štadióne
TJ, a pri bytovkách. Vybudovala
sa nová spoločenská miestnosť
na štadióne TJ, nové spevnené a zastrešené plochy na štadióne TJ, bol odstránený chátrajúci dom v centre obce (pri Hasičskej zbrojnici), upravený dvor
obecného úradu a vybudovaný
nový prístrešok na dvore obecného úradu.

Životné prostredie - bola odstránená divoká skládka pri lokalite „Domky“, vyčistené potoky a obnovené jarky, nová výsadba drevín a prebieha rekultivácia kameňolomu
Sociálna, kultúrna, športová oblasť, vrátane neinvestičných projektov - bola posilnená opatrovateľská služba, skvalitnený rozvoz obedov, naštartované projekty komunitnej a sociálnej práce, rozbehnuté projekty zamestnávania znevýhodnených uchádzačov, dobrovoľníckej práce a absolventskej
praxe. Pripravovali sa nové kultúrne a športové podujatia, obnovila sa činnosť ochotníckeho
divadla v obci, opakovane u nás
vystúpili celoslovensky uznávané kultúrne telesá (SĽUK, Železiar, Gymnik, DAB Nitra), k úspechom patria i zahraničné vystúpenia a celoslovensky známe
úspechy našich súborov (Praslica, Matičiar). Začal sa výskum
tradičnej ľudovej kultúry, posilnila sa infraštruktúra obecného
hasičského zboru a TJ Lokomotíva, obec oﬁciálne navštívili celospoločensky uznávané kultúrne spoločenské, politické a hospodárske autority (biskup, veľvyslanec, predseda vlády, ministri
vlády, poslanci NR SR, riaditelia
kultúrnych inštitúcií).
Počas práve sa končiaceho
volebného obdobia naša obec
získala dotácie, refundácie, či
dary na investičné a neinvestičné projekty v celkovej výške
viac než 1,6 mil. €, teda takmer
50 mil. Sk.
Naše nové priority budú nasmerované predovšetkým do životného prostredia (likvidácia a
zhodnocovanie odpadov, ekologické vykurovanie ZŠ s MŠ, protipovodňové opatrenia, budovanie kanalizácie, výsadba zele-

ne, revitalizácia parkov, do sociálnych vecí, kultúry a športu
(pokračovanie začatých projektov sociálnej oblasti vrátane zamestnávania znevýhodnených
uchádzačov, hľadanie možností na vybudovanie penziónu, alebo denného stacionáru, podpora
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, zachovanie podpory a zlepšovanie infraštruktúry pre jestvujúce a nové súbory či združenia, opravy a rekonštrukcie domu kultúry, rozšírenie športového areálu, skvalitnenie detských ihrísk), do verejných priestranstiev (nové chodníky v cintoríne, opravy chodníkov a miestnych komunikácií,
opravy komunikácií na viniciach,
rozvojové plány a štúdie), rekonštrukcie obecného úradu, opráv
budov vo vlastníctve obce, do
skvalitnenia vybavenia obce na
úlohy vyplývajúce zo zákona,
zabezpečenia možností na všestranný rozvoj obce v zmysle
platných dokumentov
Dnešné, prvé zasadnutie
obecného zastupiteľstva má
ako jeden z najdôležitejších
cieľov zvoliť členov orgánov
OZ, teda obecnej rady a komisií. O pár minút k tejto voľbe pristúpime, ale predtým chcem povedať, že princíp na základe ktorého som sa rozhodol
pre jednotlivé nominácie zostáva nezmenený. Bola to dôvera
občanov. Som rád, že pred voľbami prišlo k vzniku koalície,
ktorá nekopírovala situáciu vo
„veľkej politike“ a ukázala krásnu vôľu a odhodlanie dohodnúť
sa naprieč celým relevantným
politickým spektrom zľava doprava a nájsť kompromis. Verím, že na pôde OcZ bude len
jedna jediná spoločná politická
sila charakteristická jednotou v
presvedčení: „Za rozvoj obce

Spolocenská
rubrika
Narodili sa
18. 10.
Dušana Hoľková, dcéra
Petra a Evy

Povedali si áno
13. 11.
Katarína Kučerová
a Stanislav Švolik
13. 11.
Alžbeta Polcová
a Ing. Peter Žabka
4. 12.
Mária Račkovičová
a Marek Krajči

Opustili nás
27. 10.
Juliama Majerová
vo veku 89 rokov
Kozárovce a spokojnosť jej občanov!“
Svojím podpisom pod sľub
starostu som verejne deklaroval
ako chcem svoju funkciu vykonávať. Tak, ako pred štyrmi rokmi zdôrazňujem: „Dôvera spoluobčanov ma postavila na čelo
obce. Byť prvým občanom v obci je veľké vyznamenanie. Preto
chcem sľúbiť sám sebe na svoju
česť a svedomie, že túto dôveru
nesklamem!“
Ďakujem všetkým, ktorí mi doteraz pomohli, či prejavili dôveru
a zároveň chcem vyjadriť nádej
i želanie, aby to pokračovalo aj
naďalej. Dovoľte mi tiež poďakovať všetkým doterajším predstaviteľom obce, poslankyni i poslancom za všetko, čo doteraz
urobili v prospech našej obce aj
občanov. Ďakujem Vám.
 K najkrajším
vystúpeniam profesionálov v dome
kultúry v uplynulom období určite patrí vystúpenie SĽUKu v
sobotu, 11. decembra 2010.

Foto:
Jozef Bedej






Strieborná seniorka roka 2010
V Zlatej sále Bojnického zámku sa 13. decembra
za slávnostnej atmosféry a pod záštitou MPSVR
SR uskutočnilo oceňovanie seniorov za rok 2010.
Toto krásne predvianočné stretnutie zorganizovalo Fórum pre pomoc starším Prievidza pod vedením Ľubice Gálisovej. Cenami boli za príkladné činy a obdivuhodný spôsob života ocenení 25 seniori. Osobitný obdiv bol venovaný prvým trom oceňovaným. Na 2. striebornom mieste a strieborným
seniorom roka 2010 sa stala rodáčka z obce Kozárovce, 97-ročná Jolanka Kotorová, rodená Šmatlíková. Pani Jolanka tohto času navštevuje Denný
stacionár pre seniorov v Nitre, na Baničovej ulici,
kam ju dcéra vozí, aby sa mohla zúčastňovať rôznych denných aktivít zariadenia.

Životopis Jolanky Kotorovej
Jolana Kotorová, rodená
Šmatlíková, sa narodila 19.
apríla 1913 v Kozárovciach.
Detstvo, mladosť a produktívny
vek strávila v rodnej dedine.
Pochádza z poľnohospodárskej rodiny. Vychodila základnú školu a chodila aj na strednú. Keďže mala dve mladšie
sestry, ktoré študovali, nemohla ona v štúdiu pokračovať.
Pracovala na majetkoch svojich rodičov. Doma mali veľké
hospodárstvo - opatrovala dobytok, kŕmila, dojila kravy, kydala hnoj, chodila do poľa. Siala, orala, okopávala a keď prišla žatva, pomáhala pri zbere obilia. Rodičia boli už starší, tak sa im snažila čo najviac
pomôcť. Zároveň sa snažila
zarobiť nejaké peniaze na štúdium svojich sestier. Mala veľmi ťažký a tvrdý život.
Z troch súrodencov bola najstaršia. Pripadla jej povinnosť
starať sa aj o 2 mladšie sestry, z ktorých jedna už nežije.
Napriek tvrdým prácam na poli a okolo domácich zvierat, bola veselá a zapájala sa aj do
spoločenského života. Spievala v kostolnom súbore, hrávala divadlo a s obľubou chodila na dedinské páračky. Bola
talentovanou tkáčkou, vedela
utkať rôzne veci ako napr. koberce, uteráky, obrusy s náročnými vzormi.
V ďalšom živote nemala veľa šťastia. Vydala sa a zakrátko otehotnela. Krátko po pôrode jej prvé dieťatko - dcérka
Marienka, zomrela. Prišla voj-

na a všade v dedine sa strieľalo. Jolanka v šiestom mesiaci tehotenstva prišla o manžela, ktorému vybuchla mína pod
nohami. Ako 30-ročná ovdovela. Bolo to na sklonku druhej
svetovej vojny. Pri návrate s
manželom vo večerných hodinách mu vybuchla pod nohami
mína, ktorá usmrtila jej manžela. Ona ako tehotná bola zranená. Celé mesiace až do pôrodu chodila Jolanka na cintorín k hrobu svojho manžela a
preplakala tam 2-3 hodiny, až
kým sa celkom zničená nevrátila k svojim ťažkým povinnostiam doma. O tri mesiace sa jej
narodila dcéra Emília, ktorú jej
pomáhali vychovávať jej rodičia. Vrátila sa k rodičom a pracovala na hospodárstve. Opatrovala dcérku aj rodičov.
Po smrti oboch rodičov, mala ťažké obdobie, s varením
jej pomáhali a učili ju susedky. Všetko zvládla, a keď všetok dobytok aj polia boli vzaté do JRD, pracovala tam, len
aby zabezpečila vysokoškolské vzdelanie pre dcéru. Súčasne sa starala aj o výchovu Kvetky - dcérky najmladšej
sestry, ktorá strávila svoje detské roky v Kozárovciach. Od
mladosti tvrdo pracovala, najskôr na rodičovskom. Vedela zaobchádzať s koňmi a na
nich orať. Po vstupe do JRD
pracovala viac rokov na družstevnom a po smrti rodičov sa
starala o dcéru. Druhýkrát nebola vydatá.
Neskôr po vydaji dcéry a na-

Pobyt tam je pre ňu veľmi prínosný. Stretáva sa s novými ľuďmi. Ochotne sa zapája do rôznych aktivít. Rada si
tam zacvičí, ale jej najľúbenejšou činnosťou je aj niekoľkohodinové čítanie dennej tlače
a zábavných časopisov. Naučila sa v stacionári hrať jednoduchšie kartové hry. Hocijaká
činnosť napr. plienenie buriny
ju vie dobre naštartovať.
Za jej čulú aktivitu v stacionári treba poďakovať odborným sociálnym pracovníčkam,
pretože práca so seniormi je
veľmi náročná a vyžaduje si
veľa ochoty a trpezlivosti. Aj
keď si už na veľa vecí nespomína a nespoznáva veľa ľudí,
najmladšia sestra Helenka, žijúca v Bratislave, celá jej rodina, ale hlavne jej neter Kvetka
pre ktorú je a zostane „tetuškou - babičkou“ ju neskonale
ľúbia a vážia si ju.
Mgr. Emília Svetlíková

rodení vnukov, väčšinu času
trávila starostlivosťou o nich.
Presťahovala sa do Nitry, kde
žije od svojich 60-tich rokov,
aby bola bližšie k svojej dcére
a vnukom. Dcéra ukončila lekársku fakultu a pracovala ako
psychiatrička. Pomáhala jej pri
výchove dvoch vnukov. Po postavení dcérinho rodinného domu v Lužiankach, kde výdatne
pomáhala pri stavbe a vozila
fúriky s cementom, starala sa
o záhradku, zajačiky, domácnosť aj o vnukov. Na záhradke okopávala, sadila, polievala, hoci jej už šediny dávno pokryli hlavu. Ešte aj teraz keď jej
to srdiečko dovolí, rada ide na
záhradku pokochať sa tým čo
sa jej zásluhou urodilo.
Vždy bola samostatná a
obetavá ochotná pomôcť aj
keď ju často nežiadali. Aj keď je drobná žienka, neprekonala vážnejšie ochorenia. Až vo svojich 90 rokoch začala strácať sluch. Pokročilá hluchota jej
znemožnila prijímať
a spracovať informácie a to prispelo
k rozvoju demencie
s postupnými a prehlbujúcimi poruchami pamäti. Tým sa
stala nesamostatná. Tieto ťažkosti a
pokročilý vek ju priviedli do Denného  Na snímke zľava: dcéra Jolanky Kotorovej,
stacionára v Nitre MUDr. Emília Štefáková, najmladšia sestra
na Baničovej ul. 12. Helenka a neter Ing. Kvetka Lapčáková.






Snehom zasypané vianočné trhy
Keď prišla koncom októbra pozvánka na Bratislavské vianočné trhy, ani na chvíľu sme nezaváhali a
začali sa chystať. Dali sme sa dokopy Konopu, Matičiar, Vretienko a
Lipku a spoločnými silami sme pripravili vianočný program. Druhý december prišiel ani sme sa nenazdali a my sme sa o jednej poobede začali nakladať do autobusu. Vyprevádzali nás snehom poprášené Kozárovce.
Po príchode na Hlavné námestie
sme sa rýchlo začali chystať, lebo
16. hodina sa neúprosne blížila. V
našom vystúpení sme sa snažili priniesť atmosféru vianočného obdobia v Kozárovciach spred mnohých
desaťročí. Vianočné koledy striedali vianočné vinše a hry - chodenie s
brezovcami, s Hadom, Betlehemci
a Dorota. Už počas nášho vystúpenia sme si všimli, že nás prišlo pozrieť a povzbudiť množstvo kozárovčanov (rodákov), ktorí sa s nami
po vystúpení srdečne zvítali. Keď
sme mali odvystupované, chceli

sme si na chvíľu
užiť
atmosféru
vianočných trhov
aj my. Rozliezli sme sa medzi
stánky ,aby sme
niečo pekné pokúpili, alebo aspoň ˝pokukali˝.
Medzitým sa ale
riadne
rozsnežilo a autobus,
ktorý nás mal vyzdvihnúť na cestu domov, uviazol kdesi v nekonečnej bratislavskej zápche. Nedalo sa nič iné robiť,
iba čakať. Deti si užívali nebývalú nádielku snehu, ktorý sa stále sypal na
naše hlavy, chlapi sa zase zohrievali
˝domácou˝. Po hodine a pol čakania
sa náš autobus konečne objavil a my
sme celí skrehnutí a uzimení vyrazili na zasnežené a neupravené cesty
smer Kozárovce.
M+M

Spomienky na Vianoce z detstva
Blížil sa Štedrý deň, na ktorý sme sa ako deti veľmi tešili. Boli sme ochotní držať celý deň hladovku, len aby sme
večer uvideli „zostupovať anjelov z neba na neviditeľnom
rebríku“.
Tak nám o anjeloch nejedenkrát rozprávala moja stará mama, aj miestny rozprávkar - pekár, prezývaný Bochník. Náš pekár bol vysoký, šľachovitý muž s rukami vytrénovanými od rúbania dreva a sádzania chleba do pece. Vôňu z pekárne bolo cítiť
široko-ďaleko. Radi sme k nemu chodili po upečený chlieb, lebo nám učaroval rozprávaním príbehov a rozprávok. V teplej
pekárni sme si posadali na podlahu a s otvorenými ústami počúvali jeho rozprávanie. Pred Vianocami nám rozprával, že anjeli neboli iba dobrí, ale i zlí. Preto ich
Boh za trest vyhnal z neba na zem. Tu museli zobrať
na seba ľudskú podobu a tvrdo pracovať. So záujmom sme počúvali jeho rozprávanie a so sestrou,
s ktorou sme sedeli vedľa seba, sme sa držali za
ruky. Domov sme mali priniesť dva bochníky chleba. Každá jeden, aby bolo dosť na sviatky. Z prvej
dávky chleba vybratého z pece a na policiach vychladnutého, nám dal do každej rodiny jeden a my
sme čakali, pokiaľ sa upečie ostatný chlieb. Ulamovali sme si voňavú kôrku z chleba a napäto počúvali
„Bochníkovo“ rozprávanie. Pekár si odkašľal, oprel sa
o lopár a začal rozprávať: “Bolo nás doma päť detí. Žili sme vo veľkej chudobe, lebo náš otec padol v prvej svetovej vojne. Blížili sa Vianoce a matka nám k večeri varila zemiaky pod šupkou. Peňazí na petrolej nebolo a tak izbu osvetľoval iba plameň zo sporáka. Keď začala voda na zemiakoch vrieť,
niekto u nás zaklopal na dvere. Matka vstala z lavice a šla otvoriť. Do izby vošiel asi dvanásť ročný chlapec, syn z rodiny bohatších gazdov. Na chrbte mal prútenú krošňu a v nej prekvapenia pre nás. Jeho stará mať nám poslala potraviny, aby sme ne-

hladovali cez Vianoce. Boli tam ryby, ktoré v potoku nachytal jeho starší brat, maslo, masť, kus klobásy, slanina, fazuľa a neviem čo ešte. (Bol to istý spôsob dnešnej charity.) V chudobnej
rodine sme sa všetci toľkým dobrotám potešili. Matka vidličkou
skúsila, či sú zemiaky uvarené a spýtala sa nášho hosťa, či si s
nami povečeria. Ten záporne pokrútil hlavou: “Starká by ma vyhrešila. Ešte musím ísť zaniesť darčeky do dvoch domov, kde
majú siroty, aby cez Vianoce nemali hlad.“
Naša mamka ho pohladila po vlasoch, pomohla mu dať krošňu
na chrbát a takto poďakovala: “Pán Boh vám zaplať za potraviny
a nezabudni povedať starkej, že ďakujem a pri štedrej večeri
sa pomodlíme aj za jej zdravie, aby mohla ešte dlho chudobným ľuďom pomáhať.“ Odišla ho vyprevadiť na ulicu, lebo vtedy ešte elektrické osvetlenie v dedine nebolo a chlapec chodil s blinkajúcim lampášom.“
Tu pekár prerušil svoje rozprávanie. Vybral chlieb
z pece a dal chladnúť na police. Pokiaľ chlieb vychladol, ešte nám povedal, ako s chuťou večerali ryby pripravené na masle a cesnaku pri vianočnom stromčeku, ktorý bol ovešaný jabĺčkami, s
orechmi a reťazou zo slamy a farebných papierikov.
Rozdal nám chlieb a povedal: “Deti moje a teraz vás vyprevadím na cestu, aby ste sa nebáli, lebo už je noc.“ Z pekárne, spolu s nami sa valilo teplo do studenej, mrazivej noci. Vyšli sme na cestu, ktorú nám osvetľoval mesiac. Pod našimi nohami vŕzgal bielučký sneh. V náručí nás hrial teplý chlieb a vo svojej fantázii
sme počuli šuchot krídel dobrých anjelov, ktorí nám za niekoľko hodín zaspievajú: “Sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom
dobrej vôle.“
Také zvláštne, tajomné a čarom opradené boli Vianoce môjho detstva.
V. Nehézová






Čo sú a čo nám prinášajú Vianoce
Milí čitatelia Kozárovských novín,
už príliš dlho počúvame vianočné piesne. Už príliš dlho
nás opantáva záplava vianočnej výzdoby. Svet kvôli obchodu odstránil Advent a Vianoce sa stali súčasťou reklamy. Nezabudli sme ale pri tom, čo v skutočnosti Vianoce sú a čo nám prinášajú? Ak sa nám to akosi vytratilo z
vedomia, skúsme si to pripomenúť krátkym príbehom.
Malý chlapec bol hrdý na
to, že jeho starý otec vedel vyrezávať drevené figúrky. Bolo to fascinujúce, keď
sa tak prizeral, ako z kúska
dreva pomaly vznikajú „živé“ postavičky. Raz sa tak
zadíval na vyrezávané postavičky pri jasličkách, že jeho myšlienky celkom splynuli so svetom figúrok. Spolu s pastiermi a kráľmi vošiel do maštale a odrazu stál
pri Dieťati v jasličkách. Vtedy si uvedomil, že má prázdne ruky. Všetci niečo priniesli, iba on nie. Rozrušený

rýchlo povedal: „Sľubujem Ti
to najkrajšie, čo mám! Dám
Ti môj nový bicykel alebo
elektrickú železnicu.“ Dieťa v jasliach s úsmevom potriaslo hlavičkou a povedalo:
„Ale ja nechcem tvoju elektrickú železnicu. Podaruj mi
svoju poslednú slohovú úlohu!“ „Poslednú slohovú úlohu?“, koktal preľaknutý chlapec, „ale veď tú som napísal
úplne mizerne!“ „Práve preto
ju chcem,“ odpovedalo Dieťa
a pokračovalo: „Daj mi vždy
to, to je mizerné. Preto som
prišiel na svet. No chcel by

som od teba ešte aj niečo iné
- tvoj pohár na mlieko“. Teraz malý chlapec zosmutnel.
„Môj pohár na mlieko? Ale
ten je predsa rozbitý!“ „Práve preto ho chcem“, povedalo Dieťa milo a dodalo: „Môžeš mi vždy doniesť všetko,
čo sa ti v živote rozbije, lebo ja to chcem napraviť.“ A
hlas v jasliach pokračoval: „
Do tretice by som ešte niečo rád od teba dostal. Daruj
mi odpoveď, ktorú si dal svojej mame, keď sa ťa opýtala,
ako sa mohol pohár na mlieko rozbiť.“ Tu už sa chlapec
rozplakal a vzdychajúc priznal: „Ale vtedy som predsa
klamal. Povedal som, že pohár náhodou spadol na zem,
no v skutočnosti som ho ja
od zlosti hodil o zem.“ „Práve preto chcem tvoju odpoveď“, povedalo Dieťa rozhodne, „prines mi vždy všet-

ko, čo je v tvojom živote zlé,
mizerné, nepravdivé, vzdorné a hlúpe. Ja som preto prišiel na svet, aby som ti odpustil, aby som ťa vzal za ruku a ukázal ti správnu cestu...“
Dieťa sa na chlapca znovu
usmialo a ten sa len pozeral
a žasol...
Vianoce sú časom Betlehemského Dieťaťa, ktoré
nás miluje takých, akí sme,
aby sme sa tak mohli stať
takými, akými máme byť.
Duchovné bohatstvo vianočného tajomstva - pokoj,
láska a radosť nech napĺňajú vás, vaše rodiny, vašich priateľov a všetkých
ľudí okolo vás nielen počas Vianoc, ale aj v celom
Novom roku 2011.
To vám zo srdca praje
Dušan Berta,
správca farnosti.

Čo nového v našom Pastoračnom centre

K rásny zimný deň, 5. december,
deň ako z rozprávky. Príroda nádherne biela, slnečné lúče a vŕžďajúci sneh pod nohami sprevádzali
šestnásť našich detí a mladých ľudí spolu so štyrmi obetavými pracovníkmi z obecného úradu pri rozdávaní mikulášskych darčekov.
Deti s veľkou radosťou v duši
klopali na brány našich starých ľudí a s láskou im recitovali a spievali. Veľmi sa tešili milým slovám
a tiež sladkostiam, ktorými ich obdarovali naši starkí. Taktiež Pastoračné centrum veľmi pekne ďakuje
aj za finančný príspevok.
Ak chceš prísť medzi nás, veľmi
radi ťa privítame! Stretávame sa
každú stredu o 15. hodine na fa-

Pastoračné centrum želá všetkým
krásne Vianočné sviatky, plné Božích milostí, lásky a pokoja a požehnané dni počas celého roka 2011.
-jp-

re a každú sobotu o 16. hodine v
telocvični. Hráme sa rôzne zaujímavé hry, rozprávame sa, spievame a je nám všetkým veselo. Príď
aj ty medzi nás, tešíme sa na teba!




Vinohradníkom
To čo mnohí nečakali,
v pochmúrnych časoch pre vinič,
založil sa spolok nový,
hrdo vstúp, dobrotu mu žič.
V dobrej mysli plán sa zrodil,
spolu začať hospodáriť,
uľahčiť prácu, zeme dril,
radou a pomocou mu byť.
Veď už naši predkovia,
takýto spolok mali.
Záznamy o tom hovoria,
čo vedia veľkí, malí.
Aj keď vinič, by sa zdalo,
nijakú cenu dnes nemá.
A čo by z ceny iba steblo,
aj tak v chuti úžitok dá.
Zo stebla veľký klas býva,
tak je to vo vinohrade,
Z jeho moku vznikali slová,
počuté pri veľkej sláve.



Vinohradnícky spolok Kozárovce
O aktivitách prípravného výboru budúceho Vinohradníckeho spolku v našej obci sme priniesli informácie v minulom čísle Kozárovských novín. Od prvého stretnutia v júni 2010 sa
prípravný výbor stretol šesťkrát.
Na svojich stretnutiach pripravoval a dolaďoval organizačné a administratívne podmienky založenia vinohradníckeho
spolku. Počas týchto príprav
bol jednohlasne prijatý názor,
že spolok bude zahŕňať Staré
vinice aj Pustú horu súčasne.
Na ustanovujúcej členskej
schôdzi Vinohradníckeho spolku Kozárovce, ktorá sa uskutočnila 28. novembra 2010 sa
zišlo 52 miestnych vinohradníkov. K prednesenému návrhu
stanov spolku sa rozprúdila živá diskusia. Po doplnení návr-

vať s Obecným úradom v Kozárovciach v otázke údržby ciest
na vinice. Na ustanovujúcej
schôdzi síce chýbal starosta
obce, ale bol tlmočený jeho prísľub, že podporí každú dobrú
myšlienku, s ktorou za ním prídu predstavitelia vznikajúceho

covať s vinohradníkmi. Všetky podnetné pripomienky boli
zahrnuté do programu činnosti spolku a 52 prítomných vinohradníkov ho rovnako ako stanovy jednohlasne schválilo.
Členovia Vinohradníckeho
spolku Kozárovce volili predsedu a členov výboru, ako i členov revíznej komisie. Za predsedu bol zvolený Štefan Gaži,
za členov Ing. Igor Benčať, Ing.
Juraj Benčať, Milan Záhorský,
Viliam Tvrdoň, Mikuláš Betin
a Mgr. Jozef Vidan. Do revíznej komisie boli zvolení Imrich
Švolik, Ondrej Majer a Peter
Nemček.
V diskusii po voľbách odznelo mnoho zaujímavých a podnetných názorov a návrhov pre
ďalšiu činnosť spolku, ktoré sú
zárukou, že o oblasť vinohrad-

vinohradníckeho spolku. Prítomný bol čerstvo zvolený poslanec
obecného zastupiteľstva Ing. Bystrík Ižold,
ktorý mal vo svojom
volebnom programe
aktivity smerom k rozvoju vinohradníctva v
obci a ktorý aj v rozprave potvrdil ochotu aktívne spolupra-

níctva je v Kozárovciach záujem. Tento záujem je nadviazaním na to, čo nám zanechali naši predkovia. Nie je predsa náhodné, že v erbe obce je symbolika vinohradníctva. Je to odkaz, ktorý nás zaväzuje. Zakladajúci 52 členovia spolku svoj
postoj vyjadrili, ďalší záujemcovia sa môžu prihlásiť u ktoréhokoľvek člena výboru.
-vs-, snímky: J. Bedej

Aj vinič opateru pýta,
strihať, striekať musíš veľa ráz.
Jak deva v zrkadle sa zvŕta,
v raste bujnom má primnoho fáz.
Odvďačí sa ti úrodou,
čo bez práce nemožné je.
Nech zlatý mok slúži ľuďom,
naše telá rozohreje.
Tak zdvihni tú pochodeň,
čo započali predkovia.
Nech nestratí sa dávny sen,
vinice krásou zarodia.
Pavol Kopál

hov z diskusie boli stanovy jednohlasne schválené.
V ďalšom bode sa hovorilo
o návrhu činnosti spolku. Diskutujúci navrhovali odborné
prednášky a školenia pre členov, spoločné kupovanie sadeníc, signalizáciu chorôb viniča a spôsob ochrany. Hovorilo sa tiež o zámere spolupraco-






Z kroniky obce Kanonická vizitácia z roku 1657
V minulom čísle sme v tejto rubrike uverejnili
údaje o kozárovskej farnosti, tak ako boli zapísané v kanonickej vizitácii v roku 1647. Ďalšia
vizitácia našej farnosti sa uskutočnila v roku
1657. Vykonal ju Andrej Szily, tekovský archidiakon. Tunajšími patrónmi boli sv. Kozma a
Damián. Správcom farnosti bol Ján (Joannes)
Bludovicz a mal 27 rokov. Počet katolíkov vo
farnosti bol 600. Vo výbave kostola bol jeden
zdobený oltár, medený pozlátený kalich s miskou a siedmimi rôznofarebnými prikrývkami na
kalich (latinsky vela), päť šatiek na utieranie kalicha a posvätných nádob (lat. puriﬁcatorium),
dve korporalia, dve rúcha, tri alby, jeden amikt,
dva opasky na previazanie alby (lat. cingulum),
štyri štóly, štyri liturgické košele (lat. superpellicium), dlhé vélum, dve cínové a dve sklenené

nádoby na vodu a víno, dve šatky na utieranie
rúk kňaza po umývaní (lat. manutergium), jeden rímsky misál a jeden ostrihomský, jeden
rituál, štyri kovové zvončeky (z toho jeden strieborný), jedna medená pozlátená monštrancia,
dva drevené kruciﬁxy, osem drevených svietnikov, šesť hrubých a štyri jemné obrusy, jedna
zástava (lat. vexillum), dvanásť vencov (lat.
strophium), medená nádobu na svätenú vodu
(lat. vasculum), nádoba na posvätnú tekutinu
(lat. pixis), pozlátená a postriebrená nádoba
(lat. poculum) na ablúciu (umytie rúk (či prstov)
po rozdaní svätého prijímania), kovová nádoba
na hostiu, atď.
Farnosť vlastnila pozemky v týchto chotároch: Ukriza, na svatom posoce, spana, sedlizah, usipa, zahumni, naszadih, nad szadom,

umnina, nahradsecz, naszepolvi, nad paritu,
namoczari, nad ribe, nad hrastezku, precitarmi
a dve lúky. Názvy sú uvedené podľa originálu,
kde boli niektoré chybne zaznamenané. Napríklad v prípade pomenovania na svatom posoce ide určite o dnešný Svätý potok, nad ribe je
chríb a nad paritu zas Pažiť.
Kňaz za odslúženie krstu, sobáša a pohrebu
dostával peniaze, chlieb, sliepky, sviečky, víno.
Rektor a farár dostával každoročne dostávali
časť úrody, tretinu ofery a víno.
Peter Ivanič
Literatúra:
TOMISA, I: Visitatio canonika. Az esztergomi
főegyházmegye Barsi főesperességgének egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1657-1674. Budapest 1992, s. 174-175.

Hasičský volejbalový turnaj
vyhralo družstvo z Levíc
V telocvični ZŠ s MŠ v Kozárovciach sa 20. novembra 2010
uskutočnil 4. ročník volejbalového turnaja organizovaného DHZ Kozárovce. Na turnaji
sa zúčastnilo osem družstiev.
Ako prvých musím spomenúť
našich družobných priateľov z

rením, vďaka výdatnému sneženiu naši priatelia zo Sp. Bystrého meškali. Napriek tomu
sa turnaj po vzájomnej dohode
ostatných družstiev začal.
Turnaj sa hral systémom každý s každým a napriek vyrovnaním zápasom sa, ako to už na
tánky Lenky Štefancovej, ktorej
úspešne asistoval poslanec NR
SR Ivan Štefanec. V tomto zápase zdolal Výber SDKÚ-DS družstvo pod názvom Výber sveta a
Kozároviec v pomere 2:1. Tento
zápas napokon ukončil úspešný
turnaj, ktorý sa pokúsime zorganizovať zasa o rok.

DHZ Spišské Bystré, ktorí postavili dve mužstvá Sp. Bystré 1
a Sp. Bystré 2. My ako organizátori turnaja sme mali tiež dve
družstvá Kozárovce 1 a Kozárovce 2. Svoje družstvo postavila ZŠ s MŠ Kozárovce, ďalšie
Obecný úrad Kozárovce, partia
mladých Kozárovčanov družstvo Bobule. A po prvýkrát prišli
na turnaj aj hostia z Levíc. Turnaj sa začal s miernym onesko-




Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí podali
pomocnú ruku a prispeli k zorganizovaniu tohto turnaja a vyzvať ostatných, aby sa nebáli zorganizovať podobnú akciu,
pretože kde je vôľa, tam je cesta. Športu zdar!
M. Valach, snímky J. Bedej

turnajoch chodí, zrodil jeden víťaz a to družstvo z
Levíc. Na druhom mieste skončili mladí Kozárovčania so svojím družstvom Bobule a na treťom mieste Obecný úrad
Kozárovce.
Príjemným oživením a
spestrením bol exhibičný
zápas družstva SDKÚ-DS pod vedením kapi-

Kozárovské noviny - dvojmesačník občanov obce Kozárovce. Adresa redakcie: Obecný úrad Kozárovce,
935 22. E-mail: noviny@kozarovce.sk. Šéfredaktorka: PhDr. Monika Nemčeková. Redakčná rada: Mária
Orovnická, Mgr. Mária Együdová, Andrea Čavojcová, PhDr. Peter Ivanič, PhD. Fotograﬁe: Jozef Bedej.
Graﬁcké spracovanie a tlač: SB PRESS, s.r.o. Tlmače. Evidenčné číslo: EV 3817/09.

