

OBČASNÍK OBČANOV OBCE KOZÁROVCE • ROČNÍK V. • číslo 5 - 6 • DECEMBER 2011

Slovo na úvod
Dostávate do rúk posledné
tohtoročné vydanie Kozárovských novín. V pestrom obsahu nájdete množstvo informácií o zaujímavých podujatiach,
ktoré sa v ostatnom čase u nás
uskutočnili. Bolo ich neúrekom a tak sme sa mohli počas
uplynulých mesiacov stretávať
a tešiť sa zo šikovnosti a talentu našich detí i folklórnych skupín. Mrzí nás, ak sme sa nedozvedeli o všetkých podujatiach
a zaujímavých udalostiach.
Naša redakcia by potrebovala rozšíriť rady dopisovateľov,
či spolupracovníkov, ktorí by
prispeli k obsahu novín. Verme, že sa to v budúcom roku
podarí. Máme totiž v obci naozaj šikovných a talentovaných
mladých ľudí, ktorí vedia obetovať čas a svoje schopnosti na prospech ostatných. Aj
o nich sa dočítate v tomto čísle
Kozárovských novín.
Dovoľte mi na záver, v mene všetkých, ktorí sa na tvorbe
našich novín podieľali, zaželať
vám a vašim najbližším pokojné a požehnané Vianoce
a šťastné vykročenie do roka
2012.
M. Nemčeková,
šéfredaktorka

Krásne Vianoce

Vám chceme priaś,
aby èlovek èloveka vždy
mal rád,
aby jeden druhému viac
šśastia prial,
aby rok 2012 za to stál.

Radostné a pokojné
prežitie sviatkov.

Rozhovor so starostom obce Ing. J. Majerom

Do nového roka vstúpi obec bez úverov
Prežívame posledné dni roka, je teda čas na bilancovanie ako sa
nám podarilo naplniť ciele, ktoré sme si stanovili na jeho začiatku.
S takouto otázkou sme sa obrátili na starostu obce, Ing. Jozefa Majera, aby pripomenul našim čitateľom úlohy, ktoré si obecné zastupiteľstvo stanovilo na rok 2011 a ako sa tieto ciele podarilo naplniť.
- Dôležitým cieľom bolo deﬁnitívne uzavrieť projekty, ktoré sa realizovali v roku 2010 z eurofondov,
pretože na tieto mala naša obec na
začiatku roka úver 80 000 €, ktoré
sa použili na spoluﬁnancovanie.
V priebehu roka sa nám vrátili peniaze, ktoré obec investovala do
projektov, či už zateplenia školy,
revitalizácie centra alebo verejného
osvetlenia. To znamená, že obec,
v tejto chvíli má projekty uzavreté
a nemá žiaden dlh. Samozrejme,
rok sme začali aj s cieľom vybojovať do obce ďalšie dotácie a udržať
nejakým spôsobom tempo budovania. V rámci našich vlastných réžii
a za prostriedky, ktoré sme získali
z dotácií, hlavne v druhej polovici
roka, pomaly končíme práce v škole. Vymieňame kompletne všetky

podlahové krytiny na chodbách, na
schodištiach, v spoločných priestoroch. Ne tento účel sme získali dotáciu 50 000 €. Získali sme dotáciu
aj na opravu fasády a na odstránenie vlhkosti z budovy šatní telovýchovnej jednoty, k čomu pristúpime
podľa počasia. Najneskôr na jar
budúceho roka. Získali sme dotácie, vďaka ktorým sme dokončili
bezdrôtový rozhlas a vďaka ktorým
pokračujeme v našich sociálnych
projektoch.
• Môžete konkretizovať na
akých projektoch sa pracuje a čo
by mali v obci vyriešiť?
- Tento rok bol prvým rokom
nového volebného obdobia, nebolo možné urobiť všetky veci v takom tempe ako v roku 2010, keď
sa vlastne bralo ovocie z troch

predchádzajúcich rokov. Ale ako
každý dobrý hospodár sa snaží
zasadiť úrodu, tak aj my sme tento
rok pripravili a stále pripravujeme,
aj v týchto dňoch, nové projekty.
Máme podané už po niekoľkýkrát
žiadosť napr. na kanalizáciu, na zateplenie obecného úradu, dom kultúry, ktorý sa nám pred očami rozsýpa. Projekt je schválený, ale nie
sú naň peniaze Máme pripravený
projekt a čoskoro na jeho základe
podáme žiadosť o dotáciu na kamerový systém, ktorý by zvýšil bezpečnosť v celom centre obce a monitoroval dopravnú situáciu.
Teraz pripravujeme dva veľké
projekty z eurofondov, konkrétne
projekt, ktorý by mal zabezpečiť
zníženie emisií a prašnosti. V rámci
neho by sa mali revitalizovať obecné parky – v centre pri bytových
domoch, park okolo školy, okolo
domu kultúry a na novú vydláždenú
plochu, od križovatky po dom kultúry, máme pripravené veľkoplošné
(Pokračovanie na 2. str.)
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Do nového roka vstúpi obec bez úverov
(Dokončenie z 1. str.)
kvetináče, ktoré by zabránili jednak
k premávke a zeleňou by dotvorili
prostredie. Chceli by sme tiež kúpiť čistiace a zametacie vozidlo.
Pripravuje sa tiež projekt na budovanie oddychových verejných zón
v obci, projekt na protipovodňovú
ochranu (prestavba mostov a úprava tokov).
V škole riešime poslednú havarijnú udalosť v malej telocvični. Po
veľkej telocvični, ktorá sa kompletne zrekonštruovala, teraz sa rieši
malá. Chceme tiež riešiť nové tréningové plochy pre mládežnícke
družstvá pri futbalovom štadióne,
riešiť lepšie vybavenie hasičskej
zbrojnice a tréningovú plochu pre
kvalitnejšiu prípravu na súťaže.
• Ukončila sa rozsiahla rekonštrukcia bývalej základnej školy
v centre obce, kedy bude v plnom rozsahu poskytovať plánované služby verejnosti?
Stavba polyfunkčného objektu
sa skolaudovala. Špeciﬁkom tejto
stavby bolo, že obec do nej neinvestovala, práce platil súkromný
investor. Teraz si obec svoje zrekonštruované priestory preberá

a následne od budúceho roka by
sa mali spustiť všetky prevádzky na
prízemí. V nových priestoroch od
apríla už poskytuje služby lekáreň,
teraz od decembra mäsiarstvo, postupne pribudnú kancelárie, bude
tam predajňa dverí, textilu a rozličného tovaru, ambulancie všeobecného a detského lekára, kozmetička, kaderníčka a dokonca aj
predajňa s autodielami. Byty na poschodiach sú majetkom Slovstavu,
ktorý ich predáva. Podľa mojich informácii polovica bytov je predaná.
Priestory na prízemí zostali obecné,
budú sa prenajímať tak, že 80%
z nájomného sa použije na splátku
investícií na prestavbu a 20 % zostáva v obci. Keď bude celá suma
splatená, bude príjem z prenájmu
celý príjmom obce.
• Už pár rokov sa do popredia
dostáva požiadavka občanov na
denný stacionár prípadne domov
dôchodcov priamo v obci. Počítate s touto sociálnou službou?
V rámci okresu a okolia má naša
obec najprestárlejšiu populáciu.
Sme síce medzi málo obcami nad
2000 obyvateľov, ale percento ľudí
nad 60 či 70 rokov je u nás výrazne

vyššie ako inde. V rámci prostriedkov, ktoré dostáva obec z podielových daní poskytuje opatrovateľskú
službu. Na naše opatrovateľky nie
sú sťažnosti, to znamená, že sú
dobré, navyše realizujeme projekt
komunitnej sociálnej práce. Riešime teda sociálnu prácu ako celok
- Rómov, seniorov, zdravotne postihnutých, deti v škole, znevýhodnených, či sociálne odkázaných
spoluobčanov. Jediný najvýraznejší
nedostatok v sociálnej práci, ktorý
v tejto chvíli v obci chýba je denný
stacionár. Viem pochopiť, že nemôžeme mať všetko a v budúcnosti
pravdepodobne nebude pravidlom,
že v každej obci bude škola a už
vôbec nie denný stacionár. Ale neviem sa zmieriť s tým, že je strašne
ťažké v podmienkach ako je naša
obec, keď sme legálne registrovaní
ako poskytovatelia sociálnej služby
na VÚC minimálne tretí rok, máme
vyškolené pracovníčky na opatrovanie podľa zákona, máme odborne spôsobilé sily na spoločnom úrade, robíme všetky úkony tak, ako
sa majú, ale neustále sa vytvárajú
podmienky, ktoré nám znemožňujú
o túto službu žiadať. Napríklad je

to podmienka, že denný stacionár
môže žiadať len obec nad 5000
obyvateľov, čo je nezmysel. Prečo
ho nemôže žiadať obec, ktorá má
k dispozícii vhodné priestory na túto
službu.
Prečo sa netlačí zamestnanosť
do menších obcí, kde je pokojnejšie prostredie a ľudia sa vedia
dobre starať o svojich nevládnych
občanov. Jednoducho takáto forma
opatrovateľskej činnosti patrí predovšetkým na vidiek. Denný stacionár je náš veľký cieľ a chceme ho
zrealizovať. Máme vhodný priestor
v obci, pripravenú štúdiu, sme teda
pripravení. Keby dnes vyšla výzva,
že sa môžeme uchádzať o 150 000
– 200 000 € na denný stacionár, určite sme pripravení do mesiaca mať
hotový projekt, do ďalšieho mesiaca až dvoch mať stavebné povolenie. Naša štúdia počíta s dvomi
etapami výstavby. Najskôr s denným stacionárom a potom sa dá
nad stacionár postaviť nadstavba
dvoch poschodí s ubytovaním. Zatiaľ však takáto výzva nie je a naša
obec nie je oprávnený žiadateľ na
túto službu.
• Čo plánujete robiť v budúcom roku?
V rámci našich možností minimálne opraviť fasádu na dome kultúry. Aspoň na tých miestach, kde
sa to najviac rozsypáva a urobiť
nové oplotenie na cintoríne.
M. Nemčeková

Mikulášske
posedenie
Obecný úrad v spolupráci so základnou školu a pastoračným centrom pripravil
pre dôchodcov pekné mikulášske posedenie v priestoroch školskej telocvične. Školáci a deti z pastoračného centra pripravili pre nich pestrý program a voňavé dobroty. A keďže naši starí rodičia celý rok poslúchali dostali od Mikuláša balíčky. Najstarším dôchodcom, ktorí nemohli prísť na toto
pekné podujatie rozniesol Mikuláš darčeky
do ich domovov.
Snímky J. Bedej






V Kozárovciach darovali krv
V poradí už druhý tohtoročný výjazdový odber krvi v Kozárovciach
sa konal 13. septembra. S cieľom
darovať vzácnu tekutinu prišlo do
priestorov obecného úradu 25 darcov, z toho siedmi sa k tomuto kroku odhodlali po prvýkrát.
Odber krvi mali pod palcom
pracovníčky Národnej transfúznej
služby z Nitry spolu s MUDr. Mariánom Mokrým, obvodným lekárom z Rybníka. Ako povedali Mgr.
Lýdia Tabiová a Jana Prandorﬁová
s podmienkami, ktoré im vytvárajú v priestoroch Obecného úradu
v Kozárovciach sú veľmi spokojné,
rovnako ako s aktivitou a spoluprácou s miestnymi darcami.
Sedem darcov má spoločného zamestnávateľa Železnice SR
oblastné riaditeľstvo Zvolen, čo
potvrdzuje skutočnosť, že myšlienka spoločného darovania krvi

spája pracovné kolektívy a priateľské vzťahy. Na otázku, čo darcov inšpirovalo k darovaniu krvi
sa opakovala motivácia zo školy či
pracoviska, vplyv rodiny a rovnako
snaha darovaním krvi neustále mať

svoj zdravotný stav pod kontrolou
odborníkov. Samozrejme, nie je
zanedbateľná ich viera, že svojou
krvou pomôžu ľuďom, ktorí to budú
potrebovať.
-nem-

XVII. ročník Memoriálu Márie Švolíkovej

Ľudová pieseň po praslici nevymrie
Memoriál Márie Švolíkovej, ktorý pravidelne už sedemnásť rokov
pripravuje Miestny odbor Matice
Slovenskej v Kozárovciach, má
svojich stálych priaznivcov. Každý
rok na podujatí vystúpia speváčky
a speváci ľudových piesní z blízkeho i vzdialenejšieho okolia a na
mnohých ročníkoch sa predstavili
aj hostia zo zahraničia. V tomto
ročníku sa 9. októbra divákom
predstavili najmä speváci z blízkeho regiónu a domáci milovníci
ľudovej piesne. Vždy je potešiteľné, keď sa na prehliadke objavia
mladé tváre, ktoré sú predzvesťou
pretrvávania ľudových tradícií. Takýmto prísľubom sú žiačky základnej školy Soňa Slížiková, Zuzana
Belisová, Kristína Vitkovičová, Mária Hlavová a stredoškoláčka Magdaléna Matušková z Kozároviec,
ktoré naznačujú, že ľudová pieseň
v tejto obci po praslici nevymrie.
Radosť z toho majú aj členky ženskej speváckej skupiny Lipka, ktorú
pred rokmi založila a viedla Mária
Švolíková, na počesť ktorej sa toto
podujatie koná. Ich vystúpenie
na spomínanom podujatí už patrí
k tradičným a očakávaným.
Prekrásne ľudové piesne priniesli do Kozároviec členky speváckej
skupiny Trnky z Tlmáč, Lýdia Škarková z Novej Bane, Mária Bujdáková z Mane, Petra Zaujecová
z Dražoviec i Jana Slížiková z Kozároviec. Prehliadka nebola len
čisto ženská záležitosť, ako tomu
bolo v prvých ročníkoch memoriálu, ku krásnym ženským hlasom
sa i tentoraz pridali hlasy mužské.
Postarali sa o to členovia speváckej skupiny Matičiar z Kozároviec
a Ján Kovarčík z Nitry. Spevácke
vystúpenia sprevádzala a všetkým

prítomným žilky rozihrala ľudová
hudba Ponitran pod vedením Mariána Járeka. Podujatie moderovala
redaktorka Slovenského rozhlasu
Darina Turancová.
Memoriál Márie Švolíkovej organizačne pripravujú miestni matičiari a podporiť ich každoročne
prichádzajú zástupcovia Matice
Slovenskej. Predseda MS v Kozárovciach Igor Benčať aj tento
rok srdečne privítal riaditeľa Domu
MS v Leviciach Vincenta Mozdíka,
pracovníka DMS Stanislava Drozdíka, člena VMS Júliusa Žúbora,
správcu Nadácie MS Vojtecha Porubského, umeleckého fotografa
Milana Hlôžku z Nitry ako i členov
okolitých miestnych odborov MS.
V deň prehliadky sa pekného
životného jubilea 60 rokov dožil
syn Márie Švolíkovej. Imrich Švolík, zdedil lásku k ľudovej piesni a svojou hrou na harmonike
sprevádza ľudové skupiny pri ich
vystúpeniach už dlhé roky. Jeho
práca v oblasti kultúry a rozvoja
matičného života bola ocenená

zástupcami Domu MS v Leviciach
i členmi Matičiara, ktorých sprevádza na harmonike už od ich vzniku.
Úprimným potleskom sa k blahoželaniam pridali aj všetci prítomní
v sále. Potlesk a vďaku si právom
zaslúžili aj organizátori podujatia,
ktorí už roky majú veľký podiel, aby
sa ľudová pieseň v našom regióne
dedila a uchovávala.
Na krásu ľudovej piesne nadviazala výstavka drôtenej bižutérie,
ktorú predstavila jej autorka Rozália Ďurčaťová.
Memoriál Márie Švolíkovej je
podujatie, ktoré má už hlboké korene, bohatú históriu a vznešené
poslanie. Je to podujatie, na ktoré chodia nielen Kozárovčania,
prípadne rodáci, ale aj milovníci
zo širokého okolia. Každý ročník
podujatia je súčasne pozvánkou
na návštevu našej obce a preto sa
toto podujatie dostalo do regionálneho kalendára, ktoré pod názvom
Vitajte u nás vydalo Vydavateľstvo
SB PRESS Tlmače.
M. Nemčeková

Spoločenská rubrika

Povedali si án o
14.5
Veronika Vidanová
a Matyáš Krčál
20.8.
Linda Mihálková
a Peter Zimmermann
10.9.
Emília Turbová
a Tomáš Nováček
23.9.
Jana Ridzoňová
a Michal Kupča
1.10.
Zuzana Boháčiková
a Viliam Hlava

Narodili sa
3.10.
Kristína Švoliková
dcéra Marcely a Petra
12.10.
Ela Báťová,
dcéra Evy a Juraja
18.12.2010
Tiago Miguel Da Costa
syn Ľudmily
4.11.
Tibor Skačan,
syn Nicoly a Milana
20.11.
Ester Švolíková
dcéra Kataríny a Stanislava

Opustili nás

Peter Fabián,
vo veku 89 rokov
Viktor Mráz,
vo veku 87 rokov
Mária Vajdová,
vo veku 81 rokov
Mária Kútiková,
vo veku 80 rokov
František Kabát,
vo veku 88 rokov
Branislav Serda,
vo veku 29 rokov
Magdaléna Benčatová,
82 rokov
Miloš Ďubek,
vo veku 56 rokov
Ján Chvojka,
vo veku 82 rokov






Významné ocenenie pre Praslicu
Blíži sa záver roka 2011, ktorý bol
pre Folklórnu skupinu PRASLICA
veľmi úspešný. Nebudem sa vracať
k vystúpeniam, ktoré som hodnotila v predchádzajúcich číslach Kozárovských novín, snáď iba zrekapitulujem, že sa jednalo o vystúpenia v Ini,
Badane, Oroslany (Maďarsko) a domáce vystúpenia pri stavaní mája,
ako i počas kozárovského jarmoku.
Začiatkom roka to bola televízna nahrávka v relácii Kapura a následne 6
repríz s našim opakovaným prvým
miestom v diváckom hlasovaní.
Hlavnou témou môjho príspevku je pochváliť PRASLICU nevšedným víťazstvom na XVIII. Dubnickom folklórnom festivale s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal
v dňoch 25 – 28. augusta v Dubnici
nad Váhom. PRASLICA sa zúčastnila súťaže o Cenu Mikuláša Senka
na základe predchádzajúceho výberu z 30 folklórnych skupín. Do súťaže bolo odbornou porotou zaradených šesť folklórnych skupín a práve PRASLICA získala v súťaži prvé
miesto. Okrem kópie pamätnej sošky sme získali ﬁnančnú odmenu 500
€. Originál pamätnej sošky s názvami folklórnych kolektívov, ktoré zví-

ťazili v predošlých ročníkoch,
ktorý je uložený
u primátora mesta, bol doplnený
i o našu folklórnu skupinu. Ako
víťaz sme sa vo
večerných hodinách zúčastnili slávnostnej recepcie, usporiadanej
primátorom mesta Ing.
Jozefom Gašparíkom v Dubnic- • Na priloženej snímke je záber zo slávnostného odovzdávania ceny primátorom Dubnice
kom kaštieli. Náš- Ing. Jozefom Gašparíkom, z nádvorí Dubnického kaštiela. V pozadí predseda poroty pán
mu
vystúpeniu Igor Kovačovič.
predchádzal spriemnožstvu vďačných divákov, ktorí
li pásmo Pred sobášom, ktoré zísvod účinkujúcich mestom, kde sme
lemovali celú cestu sprievodu, krát- kalo ocenenie Zlaté pásmo. Odborspolu s kolektívmi Folklórnych súku ukážku tancov z nášho regiónu.
nou porotou boli vysoko hodnotené
borov Ekonóm z Bratislavy, TrenDubnický festival zanechal v každojímavé svadobné piesne pri občan z Trenčína, Ponitran z Nitry,
dom z nás neopakovateľný zážitok.
liekaní nevesty, pri ktorých sa mnoŽeleziar z Košíc, Vršatec z DubniĎalšie významné podujatia pre
hým tisli slzy do očí, ako i naše trace, folklórnymi súbormi z ČR, Menás boli Regionálna a následne
sené tance.
cedónska, Indonézie a folklórnymi
Krajská súťaž Nositelia tradícii, ktoĎakujem všetkým PRASLIČIAskupinami Blavanka z Jaslovských
rá sa konala dňa 19.novembra 2011
ROM za tradične dôstojnú repreBohuníc, Karička z Družstevnej pri
v Jarku pri Nitre. Organizátorom sú- zentáciu našej obce.
Hornáde, Kuklovjané z Kuklova, Liťaže bolo Krajské osvetové stredisMária Ďurovičová
kavka z Likavy, Lubená z Poluvsia,
ko v Nitre. Do súťaže sme pripraviFolklórna skupina PRASLICA
mali možnosť v jeho závere ukázať

Navštívili sme priateľov v Orosláni
Na pozvanie Oroslánskej slovenskej samosprávy sa naše súbory
Konopa a Matičiar zúčastnili na Dni
Oroslánskych slovákov v družobnom meste Oroslán.Každý rok sa
koná stretnutie slovákov, pri príležitosti Dňa menšín, ktorý pripadá na
18.decembra.
Po príchode do Klubu II.Fr.Rá-

kocziho, kde sa tieto stretnutia konajú, členov súborov privítala predsedníčka Oroslánskej slovenskej
samosprávy Betka Szabová, ale
aj starosta našej obce Jozef Majer
s poslancami Ľubomírom Benčatom, Marianom Majerom a Marianom Valachom, ktorí tvorili delegáciu obce Kozárovce.Naši oroslánski
priatelia sa nášmu príchodu veľmi
potešili, bolo to vidieť na ich očiach,
ale cítili sme to aj z ich správania.

Takú srdečnosť a prajnosť človek
málokde dostane.To je potrebné
zažiť.My sme sa chceli zase našim
hostiteľom odvďačiť programom,
ktorý sme si pre nich pripravili.
Program už tradične otvorila koleda „Daj Boh šťastia tejto zemi...“,
ktorú spievali všetci prítomní zaplneného klubu.Potom sa už slova

ujala spomínaná Betka a vyzvala
oroslánsku farárku Etelku Farkašovú a sarvašskú putovnú farárku
Alžbetu Nobikovú, aby spoločne
zapálili sviečky na adventnom venci.Po ich príhovore primátor mesta
Oroslán Takács Károly predniesol
slávnostný prejav, všetkých privítal, pozdravil našu delegáciu a v jeho ďalších slovách odznel prísľub
na ďalšiu a užšiu spoluprácu medzi
samosprávami Oroslán a Kozárov-

ce.Prisľúbil, že urobí všetko preto,
aby sa tak stalo.K tomuto sa pridal
aj starosta našej obce Jozef Majer
vo svojom príhovore a prisľúbil, že
aj z našej strany sa bude snažiť,
aby sa spolupráca rozvíjala.Po
odmenení jubilantov, ktorým predstavitelia slovenskej samosprávy
odovzdali darčekové predmety,
pokračoval kultúrny program, v ktorom vystúpila oroslánska detská dychovka „Krídlovka“, žiaci Základnej
školy a internátu hlavného mesta
Budapešť a samozrejme naše súbory.Náš program sme rozdelili do
dvoch samostatných blokov.V prvom sme zaspievali niekoľko ľudových piesní, ktoré sme dramaturgicky volili tak, aby sa mohli pridať aj
domáci.Keďže piesne boli rytmické
a našim priateľom aj známe, veru
si ich s nami aj zaspievali.Aj v druhom bloku, v ktorom sme spievali
vianočné piesne a koledy sme zo
strany domácich mali pomocníkov.
Celý program sme zakončili piesňou „Tichá noc, svätá noc...“.Keďže
sme tesne pred vianočnými sviatkami, Igor Benčať poďakoval v mene
členov súborov a v mene matičiarov za pozvanie a prítomným zaželal pokojné a požehnané Vianoce a
všetko dobré v Novom roku.
Potom už nasledovali neformálne
stretnutia a rozhovory.A ako je to už
u našich priateľov zvykom, niekto
by povedal že malé občerstvenie,
ale ja musím napísať, že nasledovali zabíjačkové hody.Na stoly sa
nosili samé špeciality, ktoré domáci pripravili na ukážkovej zabíjačke

deň predtým.
Stretli sme sa aj s našimi priateľmi z Tatabánye a dohodli sme
ďalšiu spoluprácu na poli kultúrnom
a spoločenskom.Pri ľudových a vianočných piesňach sme sa veľmi
dobre cítili.A myslím si, že dobre to
padlo aj našim priateľom, veď toľko
slovenčiny sa im nedostáva každý
deň.Veľmi si vážili, že sme medzi
nich prišli.Bolo to vidieť.Veď je ich
už nie veľa.Preto aj z našej strany
a podľa možností, musíme urobiť
všetko preto, aby sme im pomáhali.
I.B.

Tisíce drobných
ch
hviezdičiek
žiari na konári,
do uzla vianočných
pesničiek
vplieta sa tisíc prianí.
Dajme si pod stromček
úsmev
čo slzy stiera a rany hojí,
kus dobrej vôle a súcitu,
veď to tak málo stojí.
Šťastné sviatky Vianočné,
krásne čaro polnočné,
na Silvestra istý krok
a s ním šťastný Nový rok
želá
výbor MO MS Kozárovce






Kozárovské folklórne Vianoce
Z iniciatívy pastoračného centra
a dobrovoľného požiarneho zboru
za prispenie obce Kozárovce sa
tento rok, 17.decembra, uskutočnil prvý ročník Kozárovských
folklórnych Vianoc. Divákom sa
predstavili deti z MŠ, rómske deti
zo ZŠ, Vretienko, FS Lipka, Matičiar, Konopa, Praslica, dychová
hudba Kozárenka a na záver aj
bývalí Vatráci , ktor teraz pôsobia
v združení Tanec srdcom.
Krstným otcom tohto podujatia
bol poslanec NR SR? Štefanec,
ktorý všetkých účinkujúcich odmenil darčekmi a pozval ich spolu
s divákmi na chutnú kapustnicu.
Pastoračné centrum pripravilo
tvorivé dielne pre deti, kde mohli
pod dohľadom H.
Hamarovej a J. Poláčikovej
vytvárať
vianočné ozdoby na
stromček. Centrum
ponúkalo na predaj
veľmi pekné vianočné ozdoby a darčeky, podobne ako aj
žiaci základnej školy. Výnos z predaja
týchto
predmetov
sa využije opäť na
tvorivé dielne, kde
naše deti a mládež
užitočne trávia svoj
voľný čas.
Nechýbali ani tradičné dobroty z ku-

chyne našich starých materí - číkovica, rezance, štrúdle a chutné
koláče, ale na svoje si prišli aj
milovníci vareného vína, punču i
čokolády. Dali sa kúpiť aj kapre,
výrobky z medu, perníky i oplátky.
Dobrovoľní hasiči pripravili pre
návštevníkov pravú zabíjačku.
Ponúkali dobroty ako zabíjačkovú
kapustnicu, jaternice, kašu, klobásky, oškvarky a pečené mäso.
Jednotná cena za porciu bola 1 €.
Na zapitie týchto dobrôt ponúkali
členovia vinohradníckeho spolku
víno z nedávnej ochutnávky mladých vín.
O zábavu detí sa starala aj jazdecká škola s koňom a poníkmi.
-r-






Čo nového v našom Pastoračnom centre
Leto je už síce veľmi dávno za
nami, avšak krásne spomienky na
prežité dni zostávajú hlboko schované nielen v detskej duši. Prvé
prázdninové dni naše deti z Kozároviec spolu s deťmi zo Slovenska
trávili v dvoch detských kresťanských táboroch. Desať detí v Oravskej dedinke Ludrová pri Ružomberku a šestnásť detí v malebnom
lesnom prostredí v Hlbokom pri Bojniciach. Boli to dni plné hier, výletov
do prírody, rozhovorov, slova a spe-

vu a hlavne nezabudnuteľných priateľských stretnutí, ktoré deti veľmi
povzbudili do ďalších dní ich života.
V tábore v Hlbokom sa deti naučili hrať basseboll a v priateľských
rozhovoroch a zaujímavých hrách
s mladými kresťanmi z Ameriky sa
hravou formou posilnili v anglickom
jazyku. Spomeniem niektoré výroky detí: Veronika L.: „Bola som už
viackrát v tábore, ale ani v jednom
som nezažila toľko pokoja, lásky,
porozumenia a času, ktorý nám aj
osobne venovali naši veľmi kamarátski vedúci a s veľkou trpezlivosťou i keď boli častokrát unavení
nám pomáhali riešiť naše nevypočuté otázky, ktoré nás už dávnejšie
trápili. V tábore som nepočula ani
jedno škaredé slovo.“ Tonko B.:
„Boli to najkrajšie dni môjho života“.
Ja by som veľmi chcela poďakovať tým, ktorí nám ﬁnančne pomohli
a tieto nezabudnuteľné chvíle mohli
prežiť aj deti, ktoré by sa tam inak

nikdy nedostali.
Počas prázdninových dní sme
sa niekoľkokrát stretli v našej tvorivej dielni, kde sme spolu s našimi
deťmi maľovali sadrové magnetky,
servítkovou metódou obrázky zo
sadry a maľovali sme tiež rôzne
rozprávkové obrázky na tričká. Deti
mali veľkú radosť a hrdé odchádzali
oblečené vo vlastnoručne spestrených tričkách.
Každoročne v prvý augustový
týždeň, sa na juhu Európy v štáte
Bosna a Hercegovina, asi 25 km
od mesta Mostar
v „malej“ dedinke
Medžugorie už 22
rokov koná Medzinárodný
festival
mladých. I my sme
tento rok mali tú
možnosť a zúčastnili sme sa ho spolu s našimi mladými. Bol to pre nás
veľmi požehnaný
čas, nielen vidieť,
ale aj spoločne sa

Cenacolo. Večerné adorácie sú
nezabudnuteľné. Všetci veríme, že
budúci rok sa tam opäť dostaneme
a to ešte vo väčšom počte.
Niekoľkokrát sme sa stretli vo farskej záhrade, kde pri opekaní, speve a hre na gitarách sme si vypočuli zaujímavé rozhovory. Jedenkrát
sme medzi nami privítali kapucína
Petra Viciana, ktorý nám porozprával svoje svedectvo, ako ľahko je
možné podľahnúť a dostať sa až na
samé dno, keď človek nemá vo svo-

Predposledný augustový víkend
naše dve dievčatá Majka Szarazová a Kristínka Čuchorová zorganizovali volejbalový turnaj mladých,
ktorého sa zúčastnilo päť družstiev
stredoškolákov a vysokoškolákov,
jeden tím bol zo Zlatých Moraviec.
Bol to úžasný čas pre nás všetkých
vidieť krásnu hru mladých, ktorí
s radosťou v srdci a s úsmevom na
tvári dali zo seba to najlepšie a šli
príkladom mladým, ktorí hľadajú,
ako tráviť svoje voľné chvíle.
V piatok, 11. novembra sme
privítali spevokol mladých Chorus Band z Banskej Bystrice, časť
Podlavice s kňazom Danielom Bédim. Prežili sme spolu dva hodnotné a zaujímavé dni, porozprávali
nám o svetovom stretnutí mládeže
so sv. otcom v Madride, ktorého
sa zúčastnili, spoločne sme si zaspievali na dvoch sv. omšiach a tiež
sme ich previedli našou dedinkou,
prechádzka zanechala v nich príjemný dojem. Našli sme si nových
priateľov a tešíme sa na ďalšie
stretnutie s nimi.
17. novembra sme s deťmi
vo vianočnej tvorivej dielni pripravovali darčeky pre našich dôchodcov.

jom živote pevnú oporu, o ktorú sa
môže vždy oprieť. Krásne ponaučenie vyplynulo z jeho rozprávania, že
človek nie je dokonalý, robí chyby,
ale každý nový deň dostáva šancu
začať znova, stať sa lepším a neopakovať chyby, ktoré urobil včera.

Deti s veľkou láskou maľovali sadrových anjelikov a mysleli na svojich starkých, ktorým potešia srdiečka pri pohľade na ich vlastnoručne
vyrobené darčeky. Veríme, že sa im
to aj podarilo.
(Pokračovanie na 7. str.)

modliť, spievať, tancovať na oslavu
Boha spolu s viac ako 60 tisícami
mladých z celého sveta. To je skutočne nádherný zážitok. Vypočuli
sme si zaujímavé prednášky a svedectvá a videli sme krásne divadlo,
ktoré nám zahrali mladí z komunity






Čo nového v našom Pastoračnom centre
(Dokončenie zo 6. str.)
V sobotu 19. novembra sme sa
s našimi mladými zúčastnili v športovej hale v Leviciach koncertu a
projekcie kresťanskej mládeže pod
názvom Godzone tour, ktorá v rámci programu „Týždeň cirkvi pre mládež“ putovala po celom Slovensku.
Bol to úžasný večer, plný hudby,
zábavy, divadla a projekcie, kde 50
mladých ľudí na javisku prezentovalo lásku, Kráľa a cestu, najdôležitejšie veci v našom živote. Z koncertu
sme odchádzali s radosťou v duši
a utvrdení v tom, že každý z nás
je jedinečný a dôležitý pre tento
svet, a každý z nás máme svoje
poslanie, určené už vopred, len je
potrebné ho nájsť a nenecháme sa
presvedčiť, že to tak nie je.
V piatok, 9. decembra deti z PC
ako anjelikovia vítali našich dôchodcov v telocvični a odovzdávali im
Mikulášske balíčky, pozornosť od
OU. Pomáhali sme ich aj baliť, deti
pracovali ako včeličky a pri spoločnom speve a veselom rozprávaní
nám práca veľmi rýchlo ubiehala. Veríme, že aj našim spevom

a slovom, ktorým sme sa pripojili
k programu detí zo ZŠ, sme našich
starých rodičov potešili a povzbudili
do ďalších dní ich života.
Chladný zimný decembrový deň,
avšak deň plný spevu, hudby, tanca, slova, smiechu a príjemných
stretnutí - Vianočné trhy v Kozárovciach. Aj deti z PC sa usilovne

pripravovali, aby svojimi s láskou
urobenými predmetmi rozžiarili oči
niekomu pod vianočným stromčekom. Každého vítali s úsmevom
a s očakávaním, hoci mali omrznuté nošteky a sedieť vonku trpezlivo
nebolo pre ne až také jednoduché.
V spoločenskej miestnosti prichádzajúce deti spolu s tetou Hamarovou ozdobovali vianočný stromček
spôsobom, akým sa zdobil za jej
detských čias. Dávali na stromček
jabĺčka, oriešky ukryté v pozlátke
a v papierových vystrihovačkách
a tiež krásne veľké salónky, ktoré

nebolo až také jednoduché urobiť malými detskými rúčkami. Keď
sa však nakoniec podarili, radosť
v očiach detí bola veľká. Bola to
krásna chvíľa.
Počas školského roka sa stretávame v našej tvorivej dielni každú
stredu o pol štvrtej popoludní na fare,
kde s našou milou tetou Hamarovou

robíme
r ô z n e
ručné
práce.
Tieto dni sme vyšívali vianočný darček pre mamičky. Naše stretnutia
sú zaujímavé nielen tým, že nás
učí rôzne spôsoby vyšívania, ale sú
obohatené aj jej zaujímavým rozprávaním.
Taktiež sa stretávame každú sobotu o štvrtej popoludní v telocvični,

kde sa deti môžu do sýtosti vybehať.
Hráme rôzne hry, spievame, rozprávame sa. O šiestej hodine večer prichádzajú staršie deti a mládež, kde
spoločne hráme ﬂorbal, volejbal,
basketbal, stolný tenis a futbal. Ak
máš chuť si zašportovať a príjemne
stráviť sobotné popoludnie, pridaj
sa k nám, tešíme sa na teba.
Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli
nášmu
pastoračnému
centru. Veľmi si to vážime.
Je tu čas Vianoc,
čas pokoja, čas,
kedy by sme si
mali nájsť chvíľu
jeden pre druhého. Nie sú potrebné preplnené
stoly, ani veľa
darčekov pod vianočným stromčekom, dôležité je milé
slovo,
pohladenie,
objatie, spoločná tichá
modlitba, aby naši najbližší,
naše deti, naši starí rodičia cítili, že oni sú a vždy budú tým najväčším darom pre nás, ktorý sme v
živote dostali.
Pastoračné
centrum
želá
všetkým do Nového roku 2012
veľa Božích milostí, pokoja, lásky a
vždy múdre a správne rozhodnutia
v slove a v skutkoch.
jp






Kozárovský folklór potešil v Bratislave
Folklórne súbory z Kozároviec Vretienko, Konopa, Lipka a Matičiar
sa postarali o vianočnú atmosféru v adventnom čase v Bratislave.
Stalo sa tak 4. decemra, II. adventnú nedeľu na 1. ročníku multižánrového programového projektu ADVENTNÉ PASTORÁLE, ktoré pripravili Univerzitná knižnica v BA, multifunkčné kultúrne centrum a
umelecká a vzdelávacia agentúra DOTYKY.
Podujatie sa uskutočnilo na barokovom nádvorí UK, kde sa počas
jednej hodiny v programe pod názvom Vianoce na dolnom Pohroní
sa predstavili detský folkórny súbor
Vretienko, folkórna skupina KONOPA, ženská spevácka skupina
LIPKA a mužská spevácka skupina MATIČIAR. V ich programe
mohli diváci vidieť a počuť koledy,
vinše, zvyky a vianočné pesničky
z oblasti Kozároviec. Podľa ohlasu divákov a ich potlesku sme sa
uistili, že sa nám podarilo navodiť
tú pravú predvianočnú atmosféru.
Nedá mi nespomenúť, že I. adventnú nedeľu, týždeň pred nami,
na tomto mieste mala vianočný recitál speváčka Katarína Koščová,

III. adventnú nedeľu AMADEUS
CHOR Bratislava a IV. poslednú
adventnú nedeľu Lucia Lužinská.
V sobotu, 10. decembra sa opäť
Vretienko, Konopa, Lipka a Matičiar
predstavili v najväčšom nákupnom
a kultúrnom centre ERUOVEA Bratislava, kdesi návštevníci počas vianočných nákupov mohli vychutnať aj
zábavu a pobavenie a zažiť Vianoce
a ich atmosféru spred niekoľko rokov.
EUROVEA sa nachádza v jedinečnej nábrežnej lokalite v priamom
susedstve historického centra Bratislavy s ponukou najmodernejších kancelárskych. a obchodných
priestorov a miest na zábavu a
oddych. Predstavuje úplne novú,
dynamickú destináciu pre ľudí,

ktorí v tomto regióne žijú, pracujú
a nakupujú. Bola navrhnutá tak,
aby sa stala novým komerčným
centrom a zároveň ohniskom spoločenského života v Bratislave.
My, Kozárovčania možeme byť právom hrdí, že môžeme prezentovať
našu kultúru aj ďaleko od nášho

domova, vďaka veľkému počtu členov súborov, ich vedúcich a rodinných príslušníkov, ktorí hlavne deti
sprevádzajú pri vystúpeniach nielen doma, ale aj vo vzdialenejších
miestach. Želajme si všetci, aby to
vydržalo čo najdlhšie.
Ján Švolik

40. výročie Základnej školy s materskou školou v Kozárovciach

Nadšenie a túžba spojila pred rokmi celú obec
Tohtoročný školský rok privítali v Kozárovciach slávnostnejšie
ako inokedy. Dôvodom bolo okrúhle jubileum, ktoré si miestna
základná škola s materskou školou pripomenula. Na slávnostnej
akadémii v dome kultúry sa stretli terajší pedagógovia, ich bývalí
kolegovia, zamestnanci školy, bývalí žiaci, rodičia, spolupracovníci, sponzori a vzácni hostia. Všetkých spojili spomienky na obdobie, kedy sa v septembri 1971 s veľkou slávou v obci otvárala nová
základná škola typovo najmodernejšia v okrese.
Nová škola bola v tom čase
v obci veľmi žiadaná .Vyučovanie
v starej škole už nevyhovovalo
pedagogickým, ani hygienickým
požiadavkám. Vyučovalo sa na
zmeny, žiaci sa stravovali v jedálni miestneho pohostinstva, cvičilo
sa na štrkom vysypanom dvore...
Po novej škole volali, rovnako ako

v Kozárovciach, v mnohých obciach okresu. Cesta k ich schváleniu a výstavbe bola v tom čase
veľmi zložitá. V Kozárovciach však
boli nadšenci, ktorí dokázali hľadať možnosti a argumenty, aby do
svojej obce novú školu získali. Ako
veľmi výstižne povedal vo svojom
príhovore starosta obce Ing. Jozef

Majer, obec vtedy vidina novej školy spojila, množstvo brigádnických
hodín rodičov i žiakov potvrdzovalo ako veľmi je škola očakávaná
a chcená. Napokon bola výsledkom
poctivej, tvrdej a cieľavedomej práce generácie tých, ktorým na rozvoji
vzdelávania v obci záležalo. Nezostalo však len pri uvedení školy do
užívania, uplynulých 40 rokov škola menila svoju tvár. Vybudovala sa
nová strecha, nový komín, modernizovali sa učebne, pribudol školský
park, športoviská....
Čo by však bola i tá najmodernejšia škola bez zanietených a obetavých učiteľov, bez svedomitých
pracovníkov, bez snaživých žiakov, bez spolupracujúcich rodičov

a štedrých sponzorov? Tí všetci sa
za uplynulé štyridsaťročné obdobie
podpísali pod výborné výsledky žiakov, ich uplatnenie sa na stredných
školách a pripravenosti presadiť sa
vo zvolenej profesii.
Svoje umelecké kvality preukázali súčasní žiaci v kultúrnom programe, ktorý venovali účastníkom
osláv a za ktorý zožali zaslúžený
potlesk. Po akadémii nasledovala
prehliadka školy a jej areálu. Bol
to aj priestor na spoločné rozhovory a spomínanie. Nielen na okamih spred 40 rokov, kedy sa brány
novej školy otvorili pre takmer 400
žiakov a ich učiteľov, ale aj na nasledujúce udalosti, ktoré život školy
priniesol.
M. Nemčeková
Snímka J. Bedej






Úspešný začiatok
V našom regióne sa konajú
ochutnávky mladých vín vo viacerých aktívnych vinohradníckych
a vinárskych spolkoch. Tradíciou
najďalej sú v Nemčiňanoch, po nich
nasledujú vinári v Čajkove a Rybníku. Dobrí vinohradníci a vinári sú
aj v Kozárovciach, len im chýbal
spolok, ktorý by ich združil a stal sa
ich celoročnou oporou. Na sklonku
minulého roka položili jeho základ,
zvolili si výbor a začali pracovať.
Úspešný vinársky rok 2011 doprial
aj kozárovským viniciam a v pivniciach dozrievajú kvalitné vína. Rozhodli sa preto po prvýkrát pripraviť
ochutnávku mladých vín.
V útulných priestoroch pivnice
miestneho
poľnohospodárskeho
družstva sa stretlo do päťdesiat
vinárov a hostí. Na úvod stretnutia

Tu v údolí Hrona
dedinka leží rodná,
Kozárovce nazvaná,
pesničkami ozdobená.
Každý rodák nič nestráca,
s láskou keď sa do nej vracia...
Mnohí si tieto veršíky ochraňujeme na poličke ako dôkaz životného
jubilea, ako dôkaz spolupatričnosti,
lásky, mladosti a či vďaky svojich
mladších rodákov.
I mne sa dostalo tej cti, že som
bola pozvaná medzi 60-ročných
jubilantov. Bola som im v ich 11. –
15. roku života triednou učiteľkou.
Organizátori stretnutia nič neponechali na náhodu. Prijatie na našom obecnom úrade bolo srdečné,
duchaplne pripravené. Vďaka im
za láskavé slová, recitály a spevy.
Návšteva zosnulých spolužiakov
na cintoríne, svetlo zažatých sviec,
tichá modlitba, slza v oku... Zastavenie sa v kostole, účasť na svätej
omši, rozjímanie, poďakovanie, to
všetko patrí k stretnutiu rodákov.
Neodmysliteľné je posedenie pri
hudbe a dobrej večeri. Nasleduje výmena skúseností, vzájomný
obdiv, výmena čísel mobilov, rozlúčka...

dekan farnosti vdp. Dušan Berta
požehnal mladé vína. Predseda vinohradníckeho spolku Štefan Gaži
v krátkosti zhodnotil mimoriadne
úspešný vinársky rok, ktorý sľubuje
kvalitné vína. Vyslovil presvedčenie, že prvou degustáciou mladého
vína sa v Kozárovciach začala tradícia, ktorej nie je cieľom udeľovať
ceny, ale analyzovať predkladané
vína a spoločne sa radiť ako ich neustále skvalitňovať.
Na prvej ochutnávke bolo na hodnotenie predložených 41 vzoriek
vín, z toho 30 bielych, 10 červených
a jedna ružová. Hodnotenie trojčlennej odbornej komisie si mohli
všetci prítomní porovnať s vlastným
hodnotením. Celkovú príjemnú atmosféru dokresľovali aj kozárovské
ľudové piesne v podaní miestnych

folkloristov. Popri
dobrom mladom víne
prítomným chutil aj
mimoriadne
dobrý
srnčí guláš.
Prvý ročník ochutnávky sa naozaj podaril, preveril organizačnú schopnosť
členov spolku, ako aj
dobrú prácu miestnych vinárov, ktorí
sa prezentovali naozaj kvalitným vínom.
Podujatie sa môže
stať dobrým základným kameňom ďalších ročníkov.
M. Nemčeková,
foto autorka

Za to, že som mohla byť medzi
týmito jubilantmi, za krásnu kyticu kvetov a milé slová im všetkým
ďakujem. Do ďalších rokov im prajem mnoho zdravia, pokoja, lásky
a porozumenia. Zároveň prosím
všetkých o odpustenie, ak som im
nechtiac spôsobila bolesť.

prava toho, čo sa nám pred časom
nevydarilo. Chcem sa poďakovať
všetkým, s ktorými sa viac-menej
všetci stretáme - za ich trpezlivosť,
za krásne životné prostredie, za
údržbu zelene, čistoty, za vzájomnú starostlivosť a porozumenie.
S mimoriadnou úctou ďakujem
za denné slávenie Eucharistie,
za spoločné modlitby, kvetinovú
výzdobu, upratovanie a údržbu
Božieho chrámu. Som šťastná,
že viac ako dvadsať rokov žijeme
v náboženskej slobode. Ďakujem
za spomienkovú slávnosť 40. výročia novej budovy základnej školy.
Veď v roku 1971 každý zainteresovaný rodič, upratovačka, učiteľ i starší žiaci ZDŠ odpracovali
mnoho brigádnických hodín pri ﬁnálnych prácach tejto budovy a pri
výsadbe parku v areály školy.
Ďakujem vedeniu ZŠ za pozvánky pri príležitosti Dňa učiteľov ako
aj za pozdravy od žiakov. Dušu dôchodcu vždy poteší záujem, pozornosť či návšteva... Všetkých prajem
radosť z dobre vykonanej práce.
Na záver vás všetkých srdečne
pozdravujem a ďakujem, že ste vytrvali v čítaní až do konca.
Mária Šamová

Jeseň
Stretnutia rodákov sa konávajú
v tomto období. Jeseň v prírode
pripomína jeseň v živote človeka.
Október je mesiac úcty k starším.
Treba to rozšíriť na celý rok. Úcta
k rodičom, príbuzným, susedom,
k deťom, ku všetkým ľuďom. Úcta
k životu, k Bohu, ku prírode je neodmysliteľná charakteristika každého jedného z nás. Úctu k sebe
aj k druhým treba vštepovať svojím
ratolestiam od malička.
Pri tejto príležitosti ďakujem
všetkým (a za všetkých), s ktorými
sa denne stretávam, za ich úsmev,
pozdrav, za tradičné oslovenie „Boli
ste? .... Idete?“. V každom slove sa
prejavuje osobnosť človeka, láska,
tiché nenásilné pohladenie, či ná-

• Spolu 41 vzoriek mladého vína
ochutnala a hodnotila aj poverená degustačná komisia v zložení
Juraj Benčať, Ondrej Krajči a Ján
Majer. Na snímke hore akt požehnania mladého vína dekanom farnost vdp. D. Bertom

Výstavy
Michala Šustáka
Hostinec Ažbetka v Psiaroch
opäť poskytol svoje
priestory výstave obrazov Michala Šustáka. Tentoraz je to
výstava obrazov pod názvom
AKTY XI. Otvorenie výstavy
sa uskutočnilo
11.11.2011
o 17,11 hod. Výstava potrvá
do 22.2.2012.
Michal Šusták predstaví
svoje diela z olejomaľby aj
priestoroch CÚP Fórum ( pri
Frankovi) vo Zvolene. V čase
od 22.12.2011 do 22.2.2012
tu bude vystavovať spolu
s Viťom Srokom.






Bohatá celoročná aktivita
Vo februári sme pripravili fašiangového posedenie v Motoreste
STOP, kde sa naši seniori zúčastnili vo veľkom počte. Do spevu aj
tanca nám vyhrávala harmonika.
Pri príležitosti MDŽ v marci sme
rozposlali pozdravy našim členkám,
aby sme si uctili ich prácu, ktorú vykonávajú vo svojich rodinách.
Mesiac máj bol bohatý na naše
činnosti. Vycestovali sme vlakom do
Zvolena, aby sme si pozreli divadelné predstavenie Lakomec. Táto
komédia o večnej ľudskej túžbe po
bohatstve v nás zanechala poučenie, že peniaze nie sú všetko. Tiež
sme si prezreli pamiatky mesta. Bol
to pre nás príjemný výlet.
V mesiaci máj je sviatok Deň
matiek, pri tejto príležitosti sme delegovali dve naše viacdetné mamičky p. Benčaťovú a p. Lukáčovú do
Levíc, kde boli odmenené primátorom mesta Štefanom Mišákom.
V júni sme zorganizovali vo vonkajších priestoroch Motorestu STOP
posedenie, na ktorom sme opekali
špekačky. Hoci bolo teplo prišlo 80
našich seniorov. Všetci sa príjemne
zabávali pri harmonike a veselom
speve. Malé občerstvenie nám pripravil vedúci Stopu.
V Leviciach sa konala jazda
zručnosti senioriek O putovný pohár mesta Levice. Zúčastnila sa na
nej naša členka, p. Kováčov, ktorá
získala druhé miesto. Táto súťaž
sa konala v spolupráci s mestským
úradom a pod dohľadom policajného zboru.
Každoročne v mesiaci júl organizujeme na sviatok našich vierozvestcov posedenie pri guláši,
ktorý si varíme sami. Tento rok to
bolo jubilejné desiate posedenie.
Pomenovali sme ho Cyrilo – metodejské. Naši dôchodcovia sa na
ňom radi zúčastňujú.
Piknik ktorý sa koná v auguste
každý rok v inej ZO – JD v rámci okresu, sa uskutočnil tento rok
v Kalnej nad Hronom. V peknej

prírode pri Hrone sme opekali špekačky a v popoludňajších hodinách
sme si prezreli obecný skanzen. Na
tejto akcii sa zúčastnilo osem našich členov.
V septembri sa konala celoslovenská prehliadka speváckych
skupín, ktorá sa koná každoročne
v Leviciach. Na tomto podujatí sa
radi zúčastňujú naši seniori. Rovnako ako na každoročnom podujatí
Memoriál Márie Švolíkovej, ktorý sa
koná v Kozárovciach.

• K oceneniu, ktoré prevzal Viliam Pustai
v Leviciach mu zablahoželal aj poslanec
NF SR Braňo Ondruš. Na snímke hore
členovia ZO JD natradičnom mikulášskom
posedení.

Obec Kozárovce sa
na základe vlastnej
iniciatívy zapojila do
európskeho programu
potravinovej pomoci, čím tak sprostredkovala pomoc
170 obyvateľom obce. Pri dovoze potravín zlyhal štát
a obec tak musela zabezpečiť dopravu na vlastné náklady. Občania, ktorí splnili stanovené podmienky pre
získanie potravinového balíčka a prihlásili sa na Obecnom úrade boli informovaní o výdaji múky a cestovín.
Výdaj potravín sa uskutočnil 9.novembra 2011. Balíčky vydávali občanom, alebo nimi povereným osobám
zamestnanci obce a kamunitno - sociálne pracovníčky
na parkovisku za poštou pri kultúrnom dome. Potravinová pomoc bola doručená v celkovom množstve

predstavenie Kupec benátsky do
Zvolena, ktorý sme spojili s predvianočnými nákupmi v Banskej
Bystrici, kde si naše členky nakúpili
darčeky pod vianočné stromčeky.
V Motoreste STOP sa v predvianočnom čase každoročne koná Mikulášske posedenie kozárovských
dôchodcov. Tento rok sa konalo 7.
decembra a stretli sme sa už ôsmykrát v hojnom počte. Členovia výboru popriali členom príjemné
prežitie vianočných sviatkov, dobré
zdravie v nasledujúcom roku 2012,
ktoré je v ich veku tým najvzácnejším. Potom nasledovala večera
a malé občerstvenie. Za sprievodu
harmoniky znel spev do večerných
hodín.
Základná organizácia
Jednoty dôchodcov
v Kozárovciach

3 398 kg hladkej múky,
1700 kg cestovín a 1700
kg slovenskej ryže Poberatelia dávok v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke na hranici životného minima
si prevzali 21 balíčkov. Poberatelia dôchodku (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného), ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje
305 EUR si prebrali 149 balíkov. Komunitno - sociálne
pracovníčky potravinovú pomoc rómskym občanom
odovzdali priamo v osade, kde im pri preberaní pomohli bývalí členovia rómskej občianskej hliadky.Výdaj
potravín v Kozárovciach sa uskutočnil bez problémov a
spolu bolo vydaných 170 balíkov potravinovej pomoci.
SPK a ASPK

Potravinová pomoc

Z kroniky obce Obecná
V minulom čísle Kozárovských
novín ste sa oboznámili s činnosťou
obecnej rady v roku 1939. Teraz sa
spoločne pozrieme na jej aktivitu
v roku 1935. V tomto roku sa uskutočnili v Československej republike
parlamentné voľby. Na Slovensku
najviac hlasov získala Hlinkova
slovenská ľudová strana. Predsedom vlády sa stal v novembri Milan
Hodža, ktorý bol prvým Slovákom
v takejto funkcii. Z postu prezidenta republiky odstúpil 14.decembra
Tomáš G. Masaryk a 18. decembra
bol zvolený za jeho nástupcu Eduard Beneš.
Zo zápisníc obecnej rady z roku
1935 sa dozvedáme, že starostom

Október je pre nás významný mesiac, je pomenovaný, mesiacom úcty
k starším. Na slávnostnom
stretnutí, ktoré sa každoročne koná v Leviciach bola
odmenená ako jubilantka
naša členka Katarína Záhorská. Významným ocenením Za zásluhy III stupňa bol
odmenený Viliam Pustai.
Pre účastníkov podujatia bol
pripravený veselý kultúrny
program, bohatá tombola,
a tak dobrá nálada trvala do
neskorých večerných hodín.
V októbri sa tiež štrnásť
našich dôchodcov zúčastnilo na rekreačnom pobyte
v Matliaroch.
V novembri sme zorganizovali zájazd na divadelné

50 Kč a Maximilián Grotta 230 Kč.
Zápisnica obecnej rady
zo 16. marca 1935 podáva informáciu, že na jej
schôdzi sa riešil pasienkový poriadok pre rok 1935. Skonštatovalo sa, že v pasení dobytka bol
veľký neporiadok. Tento sa pásol
jednotlivo na chotári a robil veľké
škody. Obecná rada navrhla zastupiteľstvu, aby schválilo zákaz pasenia dobytka jednotlivo na chotári.
Dobytok sa mal dať (obecnému)
pastierovi. Husi sa mali držať doma
a do chotára púšťať iba v určenom
období. Riešil sa problém pastvy na
Skale, kde sa odporúčalo vyžiadať
mienku urbárskeho predsedníctva.
Notár navrhoval na tomto zasadnutí
schváliť aj prístavbu kancelárskej
miestnosti za obecné peniaze. Toto
však neboli schválené. Jedine starosta obce hlasoval za tento návrh.

rada1935

bol Ondrej Kúkel, notárom a prednášateľom Gustav Kontra. Obecnú
radu tvorili Štefan Benčat, Ján Dvorák, Viktor Hudec, Jozef Krajči, Ján
Kúkel, Ondrej Šima a Filip Žembery.
Prvýkrát obecná rada zasadala
18. januára a boli na nej prítomní
aj krčmári. Riešil sa totiž na nej poplatok z nápojov, ktorý sa platil obci.
Keďže v minulosti bol problém s jeho platením, tak sa rozhodlo, že pre
rok 1935 bude paušalizovaný. Po
dohode s krčmármi mala jeho výška činiť 1090 Kč (Korún československých). Z toho Michal Kabát mal
platiť 40 Kč, Potravinové družstvo
400 Kč, Michal Hudec 270 Kč, Vojtech Grünwald 100 Kč, Jozef Kabát

Prístavba notárskej kancelárie sa
opätovne prejednávala na zasadnutí 21. septembra 1935, ale zase
neúspešne. Dňa 26. novembra prebehlo rokovanie obecnej rady ohľadom zníženia poplatkov za psov.
Táto navrhla, aby sa za strážneho
psa platilo 10 Kč, za poľovníckeho
20 Kč. Vyskytuje sa tu aj označenie
inakší pes, za ktorého poplatok činil 30 Kč. Čo sa myslelo pod týmto
označením, tu bohužiaľ nie je napísané.
Obecná rada ešte v roku 1935
oslobodila od platenia domovej
dane Pavla Krajčiho a Ignáca Ďuroviča, schválila záverečné účty obce,
navrhla rozpočet obce a rozpočet
ľudovej školy na nasledujúci rok.
Peter Ivanič
Zdroj: Štátny archív Nitra, pobočka Levice, fond obec Kozárovce,
Zápisnice obecnej rady 1925-1939






PD Kozárovce má nový kravín pre tristo dojníc
Zástupcovia štátnej správy, akademickej obce, profesijných a záujmových združení, obchodných partnerov, podnikov prvovýroby
a mnohí, ktorí sa angažujú v chove hovädzieho dobytka prijali pozvanie do areálu Poľnohospodárskeho družstva Kozárovce, kde 1.
decembra odovzdali do užívania nový kravín pre 300 dojníc. Hostí
privítal predseda PD Kozárovce Ing. Peter Repiský.
Na úseku živočíšnej výroby sa
PD Kozárovce venuje výlučne chovu hovädzieho dobytka. Chov má
od roku 1999 štatút šľachtiteľského chovu slovenského strakatého
dobytka. V súčasnosti chovajú celkovo 670 kusov, z toho 270 kusov
tvoria dojnice. Zvieratá z tohto chovu každoročne získavajú popredné
umiestnenia na rôznych národných
alebo medzinárodných výstavách.
Tento rok na výstave Agrokomplex
získali so svojou kravou ocenenie Šampiónka výstavy v kategórii
Slovenského strakatého dobytka a
dve prvé miesta za kravu prvôstku
a kravu na druhej a viac laktáciách.
Podľa slov predsedu v súvislosti
s ďalším rozvojom chovu tu už dlhšie rezonovala myšlienka nových
ustajňovacích priestorov, nakoľko
tie súčasné boli fyzicky aj morálne

Preto sa pustili do novostavby, ktorá by umožnila tieto kritériá dosiahnuť a bude výrazným prínosom pre
podnik. Predseda PD zdôraznil, že
hlavným iniciátorom stavby bol jeho
predchodca a bývalý predseda, Ing.

Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR MVDr. Gabriel Csicsai, PhD.

siacov. Technológia maštale je pre
300 dojníc s ležiskovými boxami
na matracoch, zhŕňanie hnojovice
je riešené hydraulickými šípovými
lopatami, objekt maštale je spojený
s dojárňou preháňacou chodbou,
v čakárni budú dojnice posúvané
do dojárne automatickým priháňačom. Samotná dojáreň má kapacitu
2x12 miest bez rýchleho odchodu.
V objekte dojárne sa nachádza
mliečnica s chladiacou nádržou,
s kapacitou 10 000 litrov, strojovňa, sociálne zázemie pre personál
a kancelárske priestory. Celkové

* Stavbu posvätil dekan farnosti Kozárovce vdp. Dušan Berta, s programom vystúpili deti s detského folklórneho súboru Vretienko.
opotrebované a nedosahujú parametre, ktoré sú potrebné na zvyšovanie úžitkových vlastností zvierat.
Uvedomovali si tiež, že v dnešnom
silne konkurenčnom prostredí dokážu prežiť len tie subjekty, ktoré
budú vyrábať ekonomicky efektívne
s vysokou kvalitou svojej produkcie.

Jozef Vengrín, ktorý celý proces naštartoval a výraznou mierou prispel
k vybudovaniu diela, za čo mu vyslovil uznanie a poďakovanie.
Do realizácie diela sa postili
s tým, aby v maximálnej možnej
miere rešpektovali potreby dojníc
a aby samotná prevádzka bola čo

najjednoduchšia, s minimalizáciou
rizika porúch. „So zemnými prácami sme začali začiatkom tohto
roka, so samotnou výstavbou 5.
apríla 2011, čo znamená, že realizácia trvala necelých osem me-

investičné náklady dosiahli výšku
takmer 1 mil. 800 tisíc euro“ – priblížil dielo Ing. Repiský. Generálnym
dodávateľom stavby bola ﬁrma Agromont Vimperk.
-vap-






Futbalový klub bilancuje
Pomaly nám končí ďalší kalendárny rok. Je čas obzrieť sa a zhodnotiť uplynulých 12 mesiacov. Rok
2011 sa nášmu Futbalovému klubu
bude hodnotiť radostne, pretože
určite patril medzi najúspešnejšie
v našej klubovej histórii. Nakoľko jarnú sezónu 2010/2011 sme
zhodnotili v minulých číslach Kozárovských novín, dovoľte mi, aby
som zhodnotil jesennú časť sezóny
2011/2012.

Žiaci

Po generačnej výmene v letných
mesiacoch sme trošku s obavou

očakávali vystúpenie našich žiakov.
Predsa starší, fyzicky vyvinutejší
chlapci odišli do dorastu a ťarcha
zodpovednosti sa preniesla na tých
mladších. Pod vedením trénera Jozefa Majera a vedúceho mužstva
Vladimíra Skačana však chlapci
dosiahli fantastické výsledky. Po
jeseni sa umiestnili na krásnom 2.
mieste, so stratou len 4 bodov na
vedúce mužstvo KŠK Levice. Mladí
futbalisti od začiatku súťaže predvádzali výborné výkony a tie sa
postupne, po stále väčšom zohratí
sa, páčili všetkým, ktorí navštevovali ich zápasy. Výbor TJ Lokomotíva Kozárovce nikdy na trénerov
a žiakov „netlačil“ na dosahovanie
úspešných výsledkov. Chceme, aby
naše deti futbal bavil, aby s radosťou chodili do nášho futbalového
areálu. Výsledky, ktoré naši mladí
futbalisti dosiahli, sú však obdivuhodné a s nádejou sa do jarnej
časti, kedy by sme si mohli znovu
po pár rokoch zahrať vo ﬁnále majstrovstiev okresu žiakov.

Dorast

Aj vystúpenie našich dorastencov
hodnotí výbor TJ ako veľmi úspešné.
V minulej sezóne sme mali problém




s hráčskym kádrom,
museli nám pomáhať
až 4-5 chlapci z Tekovských
Nemiec.
Tento súťažný ročník
sa však káder stabilizoval, dorast posilnili
chlapci zo žiackeho
mužstva, spolu s 3
chlapcami z T. Nemiec
máme 16-17 členný
kolektív. A verte mi, to
je u týchto tínedžerov
veľký úspech, nakoľko práve v ich veku je

tých iných, mimofutbalových záľub
určite najviac. Pod
vedením trénera Miloša Benčaťa, ktorému pomáhal Štefan
Krajči, chlapci predvádzali oku lahodiaci futbal. Herne im
nevyšiel snáď len
zápas s Rybníkom,
v ostatných ukázali
ozaj už veľa z futbalového umenia.
V tabuľke jesennej
časti skončili na 6.
mieste, len 6 bodov
za prvým mužstvom,
čo je zanedbateľná
strata. Po kvalitnej zimnej príprave a prípravných zápasoch verím,
že ešte zaútočia na čelo tabuľky
a naďalej budú predvádzať pekný
futbal.

Dospelí

Všetci dobre viete, že po jarnom
postupe a vynikajúco pripravenom
futbalovom turnaji sme v prvých
augustových dňoch po skoro 20
rokoch začali naše pôsobenie v 5.
lige. Chceli sme si zmerať sily s tý-

mi lepšími. Určite
vy, ktorí navštevujete naše zápasy, mi
dáte za pravdu, že
je súťaž oveľa lepšia, kvalitnejšia, akú
sme hrali doteraz. Po
ťažkom úvode, keď
sme sa predstavili
na ihriskách súperov,
sme si už i my začali
zbierať prvé bodíky.
Chlapci pod vedením trénera Richarda
Demiana a Milana
Priecela sa pomaly
začínali
etablovať

ných športových zážitkov.
Dovoľte mi, aby som sa pristavil
aj pri vás, našich fanúšikoch. Sme
veľmi radi a ďakujeme vám za vašu
vynikajúcu podporu v našich zápasoch. Naši hráči potrebujú vašu
pomoc, avšak len podporu slušnú,
na úrovni, bez vulgarizmov. Už
sa nikdy nesmie opakovať zápas
v Tvrdošovciach, a následné pokuty a vysvetľovania na disciplinárnej
komisii. Musíme si všetci uvedomiť,
že futbal je len šport, zábava, príjemné spestrenie nedeľných popoludní. Keď sa všetci, futbalisti,
fanúšikovia naladíme na spoločnú
vlnovú dĺžku, kozárovský futbal pôj-

v tejto súťaži. Ich výkony mali stúpajúcu úroveň a v druhej polovici
jesennej súťaže boli vyrovnaným
súperom každému mužstvu. Po
vhodnom doplnení kádra tento sa
stal silnejším, sebavedomejším,
určite schopným merať si svoje sily
so všetkými účastníkmi v 5. lige.
Od novembra pod vedením nového
trénera Ladislava Éhna a po zodpovednej zimnej príprave verím, že
v ťažkých jarných zápasoch nám
naši futbalisti pripravia veľa pek-

de tým správnym smerom.
Na záver mi dovoľte poďakovať
všetkým, ktorí nám v tomto roku
pomohli pri zabezpečovaní chodu
nášho Futbalového klubu – starostovi obce, OÚ, všetkým sponzorom,
futbalistom a fanúšikom. Všetkým
vám veľmi pekne ďakujem. Želám
vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov, veľa zdravia a pohody
v novom roku 2012.
Dušan Mráz, predseda TJ
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