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Slovo na úvod
Tuhá, prituhá zima nás
na úvod roka zaskočila. Už
dávno sme vo svojich dvoroch nemali toľko snehu.
Radosť z neho mali najmä
deti, ktoré sa mohli sánkovať, lyžovať alebo korčuľovať na potokoch a priehrade. Zimná atmosféra urobila svoje aj počas fašiangov, ktoré mali v našej obci vynovenú podobu a spojili celú obec.
Pri tvorbe prvých tohtoročných novín bolo rušno.
Zosypali sa nám príspevky,
fotograﬁe, že by sa z nich
dali urobiť aj dvoje noviny. A to je dobre. Svedčí to
o tom, že v obci ožil spoločenský život a najmä záujem o dianie. Ak vám predsa len niečo v novinách
chýba, napíšte nám.
Na stránkach novín
nájdete množstvo oznamov a pozvaní na ďalšie
zaujímavé podujatia, ktoré
sa práve pripravujú. O tom
ako sa vydaria už budeme
písať v budúcom čísle Kozárovských novín.
M. Nemčeková,
šéfredaktorka

Voľby
do NR SR
Voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu, 10. marca 2012.
Voliť môžeme v dvoch
volebných
miestnostiach v budove základnej školy v čase od 7.
- 22. hodiny.

Foto: J. Bedej

Rozhovor so starostom obce Ing. J. Majerom

Spoločenské podujatia vedia spojiť celú obec
Naša obec žije v poslednej dobe bohatým kultúrnym a spoločenským životom. Zdá sa, že do tradične chápaných podujatí organizátori a aj samotní návštevníci prinášajú nové prvky. Potešiteľný je
veľký záujem domácich i hostí. O tom, čo sa pripravuje na najbližšie obdobie sme sa porozprávali so starostom obce Ing. Jozefom
Majerom.
- Momentálne si myslím že v Kozárovciach sme prešli z pozície, kedy sme kvalitnú kultúru dovážali
a kupovali k tomu, že v rámci vlastnej réžie a s vlastnými ľuďmi, začíname oprašovať podujatia, ktoré majú v našich tradíciách nejaké
miesto. Keď sme týždeň pred Vianocami robili vianočné trhy, stretlo
sa to s vynikajúcou odozvou. Samozrejme, že ak je akcia prvá,
vždy sa musíme z niečoho poučiť,
aby tá nasledujúca bola lepšia. Momentálne je v obecnom zastupiteľstve a v obci taká situácia, že nielen starosta, či pracovníčky obecného úradu, ale aj ľudia ktorí sedia v poslaneckých laviciach ale-

bo sa verejne angažujú, potiahli za
jeden povraz. Po vianočných trhoch
sa situácia zopakovala aj na nedávnych fašiangoch. Veľkou mierou prispeli poslanci Marián Valach,
Michal Benčať, Peter Ivanič, Milan
Záhorský a ďalší. Pridali sa hasiči
a to nielen pri organizácii, ale prišli opäť so zabíjačkovými špecialitami. Sprievod obcou oživili nápadité masky a jazdecká škola Lucii
Barutíkovej. Nemôžme zabudnúť
na mládež okolo pastoračného centra, pridali sa vinohradníci, ktorí sa
už druhýkrát a mimoriadne úspešne prezentovali vlastným stánkom.
Opäť vyššiu úroveň podujatiu dal
moderátor Martin Kabát, zvukár

Maťo Mráz, naše kvalitné folklórne
súbory, dychová hudba, ženy, ktoré
opäť pripravili množstvo špecialít.
Jednou vetou povedané spoločne
sme si pripravili jedno krásne podujatie vo vlastnej réžii. Ohlas je veľmi pozitívny. Odhadujeme, že sa na
ňom zúčastnilo 200 ľudí a do polnoci sa ich ešte desiatky bavili. Toto
potvrdzuje, že o podobné podujatia
je u nás záujem a preto ich budeme
pripravovať aj v budúcnosti.
• Do akej miery sa zmení na základe nových skúseností ﬁlozoﬁa tradičného Kozárovského jarmoku?
- Vychádzame z poznania, že
jarmoky už nikdy nebudú také ako
pred 50 rokmi, keď to bolo miesto
na obchodovanie. Preto chceme
toto podujatie posunúť niekde inde. Dnes ľudí na jarmoku zaujíma
kvalitný program, chutné a zaujímavé občerstvenie za dobré ceny
a možno aj nejaké ukážky remesiel.
(Pokračovanie na 2. str.)






Rozhovor so starostom obce Ing. J. Majerom

Spoločenské podujatia vedia spojiť celú obec
(Dokončenie z 1. str.)
U nás ľudia pri takomto programe vydržia zvyčajne do 15. hodiny. Tentoraz chceme začať trochu neskôr, okolo 10. hodiny
a program gradovať do 17. hodiny. Okrem našich súborov, chceme dať priestor známejším súborom v rámci Nitrianskeho kraja a
priniesť niečo nové. Potom, po 17.
hodine chceme ponúknuť program
aj pre mladých, ktorí majú bližšie
k inému druhu hudby. Kozárovský
jarmok je naplánovaný na sobotu,
9. júna.
• Nezabudne sa ani na priaznivcov divadelných podujatí?
- Pre milovníkov divadla je
v programe Krajská súťažná prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých, ktorá sa pod názvom
Na scénu, bude konať v našej obci v dňoch 27. - 28. apríla 2012.

• Doteraz išlo o tradičné,
i keď vynovené podujatia, pripravuje sa i niečo úplne nové?
- Tento rok sa zrealizuje jeden
významný projekt, ktorý sme získali a ktorý je financovaný z eurofondov. Tematicky je zameraný na podporu cestovného ruchu
v lokalite Slovenskej brány. Naša
obec je pri tomto projekte žiadateľom a partnerom je obec Rybník. V rámci projektu bude podporený webový portál, kompletná stratégia na rozvoj cestovného ruchu v tejto lokalite, rôzne tlačoviny a brožúry, veľmi silným materiálom bude reprezentačná monografia s fotografickou
časťou približujúcou verejnosti
Slovenskú bránu. Kniha by mala
vyjsť v auguste. Projekt vyvrcholí v septembri podujatím v oboch
obciach, ktoré bude vlastne záverečným a vyvrcholením projektu.

Samotné podujatie, ktoré sa odohrá dva dni a medzi dvomi obcami bude určitou zaujímavosťou
a novým prvkom v spoločenskom
živote regiónu.
• V minulých rokoch sme mali možnosť priamo v našej obci
vidieť vystúpenia SĽUKu. Tento rok ho už v Kozárovciach neprivítame?
- V tomto roku síce neplánujeme jeho vystúpenie v našej obci, ale naši občania budú mať čoskoro možnosť vycestovať za ním priamo do Bratislavy a okrem iného si predstavenie
pod názvom Chorea Slovaca vychutnať v priestoroch SĽUKu. Na
zájazd sa môžu občania prihlásiť do konca marca. Kapacita sály SĽUKu je približne 180 miest,
čo predstavuje 3-4 autobusy, takže záujem našich ľudí by mal byť
pokrytý.
M. Nemčeková

Pripravujeme
Obec Kozárovce v spolupráci
so SĽUKom usporiadajú v sobotu, 21. apríla 2012, t. j. zájazd na
spoločensko – kultúrne podujatie
do Bratislavy. Súčasťou podujatia
bude prehliadka priestorov SĽUKu
a stretnutie s vedením SĽUKu.
Pre účastníkov zájazdu je pripravené predstavenie Chorea Slovaca, ktorého jedna časť sa natáčala aj v Kozárovciach. Po predstavení nasleduje fakultatívny
program s možnosťou návštevy
antickej Gerulaty v Rusovciach,
prípadne ďalších kultúrnych pamiatok Bratislavy.
Pre členov súborov, organizácií a združení aktívne pôsobiacich
v obci Kozárovce bude na celý
balík, ktorý zahŕňa cestovné, občerstvenie, vstup na predstavenie
a vstup do múzea, pripravená veľmi výhodná cena.
Predbežný záujem môžete nahlásiť prostredníctvom vedúcich
súborov, resp. združení, do 31.
marca 2012 na Obecnom úrade
v Kozárovciach.

Svätý otec dostal opäť pozvanie na Slovensko
Ako predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti mám rôzne povinnosti, ako pravidelné stretnutia s predsedami Eurovýborov
všetkých národných parlamentov EÚ, s členmi Európskej komisie,
alebo s veľvyslancami na Slovensku. Jednu z pracovných ciest som
ale absolvoval s osobitnou radosťou – bola to návšteva našej parlamentnej delegácie Ríma a Vatikánu nedávno v januári. Spolu s predsedom NR SR sme jednali na najvyššej úrovni v oboch komorách talianskeho parlamentu a vyvrcholením bola účasť na Veľkej audiencii
u Svätého otca Benedikta XVI.
Samotná účasť na Veľkej audiencii je zážitkom nielen pre prítomnosť
a slová Svätého otca, ale aj pre
spontánne prejavy ľudí z rôznych
kútov sveta. Ničím nezvyčajným nie
sú ani výkriky radosti, skandované
pozdravy, alebo spev. Na záver Veľkej audiencie je potom pre zástup-

cov delegácií možnosť krátko osobne pozdraviť a povedať niečo Benediktovi XVI.
Svätý otec tak dostal od nás opätovné srdečné pozvanie na Slovensko, ktoré mu už predtým adresovala Konferencia biskupov Slovenska
a teraz sa ku nemu spoločne pripo• Svätý otec Benedikt XVI. víta pútnikov na Veľkej audiencii.

• Poslanec NR SR I. Štefanec s kardinálom Jozefom Tomkom, arcibiskupom Cyrilom Vasiľom a veľvyslancom Draveckým na slovenskej ambasáde vo Vatikáne.

jili prezident, predseda Národnej rady a premiérka vlády Slovenskej republiky. Pozvanie nie je náhodné a
je adresované na 1150.výročie príchodu Cyrila a Metoda.
Po Veľkej audiencii sme ešte absolvovali diplomatické rokovania
s vatikánskym ministerstvom zahraničných vecí, ktorých témou boli okrem vzťahu cirkvi a štátu samozrejme detaily návštevy. Najstaršia
diplomacia na svete je prirodzene
dôsledná a neponecháva nič na náhodu.
Na slovenskej ambasáde vo Vatikáne ma potešilo aj stretnutie s našimi najvyššími reprezentantmi –
kardinálom Jozefom Tomkom a arcibiskupom Cyrilom Vasiľom. Obaja sa právom tešia veľkej úcte a sú

mienkotvornými osobnosťami Vatikánu osobitne vo vzťahu ku východným cirkvám. Ich živý záujem o dianie na Slovensku, prehľad o situácii
vo svete i potrebný nadhľad skvele
umocňuje vzájomný rozhovor.
Teší ma, že som aspoň troškou
mohol prispieť k tomu, aby Svätý otec opäť prišiel na Slovensko
a pevne verím, že sa aj návšteva
zrealizuje. Verím, že po nezabudnuteľných návštevách Jána Pavla II. na Slovensku v rokoch 1990,
1995 a 2003 by návšteva Svätého
otca Benedikta XVI. bola nielen povzbudením pre nás všetkých, ale
zaiste aj inšpiráciou a duchovným
zážitkom.
Ivan Štefanec
Poslanec NR SR






Tri pomníčky R. D. Hudeca
Prvý pomníček zanechal v Novom Bydžove.
Keď 31. augusta 1953 prišiel 16
ročný chlapec Rudolf Dezider Hudec z Kozároviec do Nového Bydžova vo východných Čechách,
tak po zložení kufrov na internáte Vyššej priemyselnej školy strojníckej zamieril do mesta hľadať katolícky kostol. Našiel ho neďaleko
námestia v parčíku plnom starých
košatých líp. A od toho dňa tento
kostol Dezider po celých takmer
60 rokov navštevoval. Najprv ako
študent, často ako miništrant a po
vysvätení za kňaza v roku 1961
ako kňaz pred oltárom. Pri každej
stretávke, na ktorú ho jeho bývalí spolužiaci pozývali pricestoval
z farnosti, na ktorej práve pôsobil. A každá stretávka začínala práve v bydžovskom farskom kostole,
kde im „farár ze slovenských Kozárovec“, ich bývalý spolužiak, odslúžil sv. omšu. Keďže až na niekoľkých Slovákov všetci študenti priemyslovky boli z nábožensky
nie najhorlivejších Čiech, pre mnohých z nich bola táto sv. omša jediná, na ktorej sa v priebehu roka
zúčastnili.
Druhý pomníček zanechal v nemocnici v Partizánskom. Tu ako farár v Partizánskom – Šimonovanoch inicioval zriadenie kaplnky
v areáli nemocnice. A v tejto kaplnke takmer dve desaťročia, čo pôsobil v tejto farnosti, slúžil pre pa-

cientov a pre personál sväté omše. Vždy si našiel čas pre ležiacich
pacientov povzbudiť ich, poslúžiť
spoveďou či sv. prijímaním, ale boli to aj posledné služby kňaza pre
umierajúcich.
Tretí pomníček zanechal v rodnej obci. Je na cintoríne v Kozárovciach s nápisom Th Mgr. Rudolf
Dezider Hudec, rímsko-katolícky
dekan narodený 27. júna 1937. Po
jeho pohrebe 28. decembra tam
pribudne dátum úmrtia 25. december 2011. Dekan Hudec v nemocnici v Partizánskom, kde ležal dva
týždne napojený na prístroje zomrel o pol šiestej večer v nedeľu
na sviatok Narodenia Pána.
V stredu, 28. decembra o 10. hodine pred obedom v kostole v rodnej obci bola za neho odslúžená
zádušná sv. omša. Kozárovský farský kostol je po kláštornom kostole v Hronskom Beňadiku najrozľahlejší na celom okolí, ale pri rozlúčke s rodákom kňazom Rudolfom bol zaplnený do posledného
miesta. Na poslednej ceste v jeho
rodnej obci sa s ním prišlo okrem
množstva občanov rozlúčiť aj 62
kňazov. Prišli z okolia, ale aj z tých
veľmi vzdialených farností. Iste
každý mal svoj vlastný, osobný dôvod a našiel si čas prísť vzdať posledné poďakovanie svojmu priateľovi, spolupracovníkovi pri službe veriacim, kamarátovi Rudolfovi.
Dekan Hudec bol skromnej pova-

hy, netlačil sa dopredu a iste by pri
svojej skromnosti bol prekvapený,
že až toľko kňazov – spolubratov
ho prišlo odprevadiť na jeho poslednej ceste.
Svätú omšu a pohreb slúžil diecézny vikár Bansko-Bystrického
biskupstva vdp. Bublinec. Okrem
pochovávajúcich sa prítomným
prihovoril Rudolfov spolužiak zo
seminára, zástupcovia z miest jeho pôsobenia z Partizánskeho –
Šimonovian, Žarnovice a starosta rodnej obce. Ako bývalý spolužiak študenta Dezidera z priemyslovky, by som sa chcel poďakovať aj ja dekanovi Hudecovi za
všetko dobré, čo vo svojom živote stačil vykonať. Poďakovať sa aj
za všetkých jeho spolužiakov, ktorým bude chýbať pri ich stretnutiach v Novom Bydžove. Bol jedným z nás štyroch, čo sme z tohto

100. výročie narodenia vdp. Pavla Drgoňa, SDB

Pamätníci oživujú vzácne spomienky
V našom farskom kostole sv. Filipa a sv. Jakuba sme si 31. januára 2012 pri svätej omši pripomenuli významné výročia nášho pána kaplána, vdp. Pavla Drgoňa SDB. Narodil sa 24. januára 1912
a zomrel 21. januára 1992. V Kozárovciach v rokoch 1941 -1947
pôsobil ako kaplán. Mnoho rokov ubehlo od jeho pôsobenia v našej farnosti, ale spomienku na tohto sluhu Božieho sú neustále živé a najmä pamätníci si ho neustále pripomínajú.
V ťažkých vojnových časoch II.
svetovej vojny staral sa o kresťanské duše, o svoje ovečky. Nerobil rozdiely medzi ľuďmi, pomáhal
každému ako len mohol, pretože si
uvedomoval že on je ten prostredník medzi ľuďmi a Bohom. Denne
dochádzal z kláštora vo Svätom
Beňadiku pešo i bicyklom, v čase
i v nečase. A stále vo veľkom nebezpečenstve, pretože frontová línia bola na rieke Hron. Na ľavej
strane Hrona ruské vojsko, ktoré ho malo pri jeho cestách ako
na dlani a na pravej strane a v celom chotári po zuby ozbrojená nemecká armáda. On však nebojácne, často prezlečený v ženských
šatách a niekedy i plaziac sa prichádzal za svojimi vernými, ktorí ho očakávali v kostole v dohod-

nutú hodinu, pretože zvoniť sa nesmelo.
Nemecké velenie trvalo na vysťahovaní celej obce a on s Božou
pomocou vždy vedel nájsť spôsob,
ako ochrániť ľudí, aby nemuseli
opustiť svoje domovy a zanechať
všetko drancovaniu vojakov. Vyložili sa letáky na domy, že v obci je
infekčná choroba – týfus a tak oddialil odsun veľkej časti občanov.
Boli aj takí, čo nevydržali a evakuovali v nádeji, že si zachránia aspoň
holý život. A jeho osobný a dobrý
priateľ, nebohý pán Vincent Bučka
napísal : Opustili nás všetci inteligenti, ale ten najväčší inteligent zostal. A to bol vdp. Pavol Drgoň.
Po jeho odchode a krátkom pôsobení v Šaštíne sme s veľkou bolesťou sledovali ako bol nespra-

vodlivo odsúdený a väznený. Neustále modlitby za jeho oslobodenie pomohli a on sa vrátil, ale len
do civilného života. Boli to však
naši občania, nebohý pán Florián
Švolik spolu s manželkou, ktorí ho
zamestnali v Žiari nad Hronom.
S božou pomocou sa dočkal
opätovnej pastorácie a dlhé roky
pôsobil v Senohrade pri Krupine.
Aj tu sa stretával s našimi veriacimi, ktorí spolu s dychovou hudbou
chodievali do Senohradu na púte.
Boli to aj mnohé návštevy v starej
fare, kde vždy rád vítal Kozárovčanov, zaujímal sa o život vo farnosti a v obci a jeho záujem o nás bol
úprimný a spontánny.
Pri vzácnych spomienkach na
vdp. Drgoňa je treba spomenúť aj
jeho organistu - učiteľa, Petra Kozinku. Veď to boli dvaja výnimoční ľudia, ktorí ovplyvnili duchovný
i spoločenský život vo farnosti a aj
v obci. Bohoslužby konané v našom kostole pod ich vedením boli nádhernou oslavou Pána Boha
spojené s hodnotami slova a nádhernej hudby a spevu. Pán kaplán
Drgoň bol vynikajúcim kazateľom

kraja cestovávali po druhej svetovej vojne spolu do tejto priemyslovky v Čechách. Náš spolužiak
Dezider svoje poslanie, ktoré sa
mu po dvoch ročníkoch na priemyslovke nakoniec podarilo naplniť, vykonával horlivo a s veľkou
obetavosťou. Všade, kde pôsobil, zanechal mnoho dobrého a to
bol pravdepodobne ten hlavný dôvod, že sa na jeho poslednej ceste s ním prišlo rozlúčiť toľko desiatok kňazov a stovky veriacich nielen z rodných Kozároviec, ale aj
z farností, kde počas svojho života pôsobil.
Dekan Hudec sa narodil v roľníckej rodine ako najstaršie z piatich detí. Výchova ku skromnosti a službe pre druhých, ktorej sa
mu dostalo v rodine ho sprevádzala po celý život.
Jozef Pacala
a spolu s pánom organistom Kozinkom sa vzájomne dopĺňali pri
slávnostiach obety. Pán organista Kozinka založil spevácke zbory, ktoré svojim spevom dopĺňali všetky cirkevné obrady vo farnosti.
(Pokračovanie na 4. str.)

Spoločenská rubrika

Opustili nás

Katarína Kotorová,
vo veku 66 rokov
Rozália Bučková,
vo veku 78 rokov
Barbora Máčaiová,
vo veku 84 rokov
Jozef Benčat,
vo veku 84 rokov
Júlia Benčatová,
vo veku 70 rokov
Štefan Havran,
vo veku 73 rokov






Pamätníci oživujú vzácne spomienky
(Dokončenie z 3. str.)
Aj vo verejnom občianskom živote boli títo dvaja nezabudnuteľní páni vzorom vo viere, morálke a i v neľahkých časoch boli tými, ktorí vytrvali a zostali verní svojmu presvedčeniu. Spolu si plánovali zavŕšiť aj
svoj plodný kresťanský život. Obaja bývali v Topoľčanoch a odtiaľ ako
dôchodcovia robili výjazdy za svojimi vernými priateľmi. Niekoľkokrát
navštívili aj nás, nielen v obci ale aj
na Starých viniciach u nebohého
Michala Holečku, alebo na Pustej
hore u nebohého Alexandra Koto-

ru a na týchto stretnutiach sa vždy
zúčastňovalo veľa ich priateľov.
Až Pán času a večnosti rozhodol. Prvého si povolal svojho služobníka Petra Kozinku a potom
21.januára 1992 svojho sluhu Božieho vdp. Pavla Drgoňa.
Oboch sme ich odprevadili na
večný odpočinok aj my, mnohí Kozárovčania. V modlitbách a nádeji pre ich večnú spásu prosili sme
a prosíme za ich blaženosť vo
večnosti.
Nikdy nezabudneme.
Ladislav Mráz

Z kroniky obce
Stredoveké dejiny Kozároviec sú
od roku 1075 neoddeliteľne spojené s dnešným Hronským Beňadikom. V tomto roku sa naša dedina
uvádza medzi majetkami, ktoré boli darované tunajšiemu novovzniknutému benediktínskemu opátstvu.
Kláštor v dnešnom Hronskom Beňadiku patrí k významným kultúrnym
pamiatkam Slovenska. Jeho stredoveká história je spojená so spomínaným rádom benediktínov, ktorý
tu pôsobil. Zakladateľom tejto rehole
bol patriarcha západného mníšstva
sv. Benedikt z Nursie (480 – 550).
Po založení Kláštora Monte Cassino niekedy okolo roku 529/530
sv. Benedikt napísal pre potreby mníchov pravidlá rehoľného
života. Tieto tvorili základ aj pre
ďalšie rády (cisterciti atď.), ktoré vznikli v neskoršom období.
Benediktíni sa z Monte Cassina
rozšírili po celej Itálii, potom do
Anglicka, Francúzska, Švajčiarska, Nemecka, Španielska a do
ostatných častí Európy. Pre svoj
čierny rehoľný odev boli nazývanými aj čierni mnísi (monachi
nigri). Kláštory benediktínov mali charakter opátstva. Situované
boli na osamelých miestach a žilo v nich viac mníchov. Títo sa
okrem modlitieb venovali práci na poli, v lesoch, vykonávali
rôzne remeselnícke práce, spisovali dokumenty atď. Na územie dnešného Slovenska prišli
zrejme v 9. storočí ako misionári. Prvý známy benediktín, o ktorom sa dozvedáme z písomných
prameňov, je Viching, ktorý bol menovaný v roku 880 za prvého nitrianskeho biskupa. Pravdepodobne
s ním pôsobila v Nitre aj väčšia komunita mníchov. Predpokladá sa,
že už v tomto storočí tu vznikol najstarší kláštor – Opátstvo sv. Hypolita na Zobore. V roku 996 uhorské
knieža Gejza (cca 945 – 997) založil prvý kláštor benediktínov v uhorských dejinách, na Panónskom vrchu (Pannonhalme), ktorý bol zasvätený sv. Martinovi.
Po Kláštore sv. Hypolita v Nitre na

• Vdp. Pavol Drgoň na radosť veriacich odslúžil pri príležitosti 50. výročia
svojej vysviacky za kňaza svätú omšu aj v Kozárovciach.

ˇ
Benediktínske opátstvo v Hronskom Benadiku
a dejiny Kozároviec

Zobore je druhým najstarším benediktínskym kláštorom na území
dnešného Slovenska práve kláštor v dnešnom Hronskom Beňadiku. Vznikol na strategickom mieste, vedľa cesty vedúcej do bohatej stredoslovenskej banskej oblasti. Jeho zakladateľom bol uhorský
kráľ Gejza I. (1074-1077). Zakladacia listina pochádza z roku 1075.
Nezachovala sa bohužiaľ v origináli, ale len v potvrdzujúcej listine kráľa Štefana II. (1116 – 1131)
z roku 1124 a jej opätovnom potvrdení kráľom Ondrejom II. (1205

sku – ostrihomský arcibiskup Nehemiáš (1075 – 1077) a ďalší svetskí
a cirkevní prominenti. Opátstvo dostalo do vlastníctva rozsiahle majetky v rôznych častiach Uhorského
kráľovstva rozprestierajúce sa v Tekovskej, Komárňanskej, Nitrianskej, Ostrihomskej, Hontianskej, Biharskej, Hevešskej, Čongrádskej,
Solnockej, Turnianskej, Sabolčskej
a Bekéšskej župe. Kozárovce sa tu
spomínajú ako villa Kouachi. Obyvatelia obce boli povinní vykonávať
akúkoľvek prácu podľa vôle opáta.
Okrem dedín s obyvateľmi sa na-

– 1235) z roku 1217. Predpokladá
sa, že obidva dokumenty sú oproti už neexistujúcemu originálu z roku 1075 doplnené. Bádateľom sa
však podarilo identiﬁkovať pôvodný text tejto listiny. V ňom sa píše,
že Gejza I. nechal postaviť Kostol k úcte sv. Benedikta. O veľkom
význame kláštora svedčí, že vysviacky sa zúčastnil osobne kráľ
Gejza I. a jeho brat vojvoda Ladislav (budúci uhorský kráľ Ladislav
I., 1077 – 1095) rovnako ako najvyšší cirkevný hodnostár v Uhor-

chádzala v súpise darovaných majetkov napríklad aj kráľovská kúria
s kaplnkou sv. Martina v dnešných
Dvoroch nad Žitavou alebo štvrtina z odvádzaných desiatkov kostola Panny Márie v Kňažiciach (dnes
súčasť Žitavian pri Zlatých Moravciach). Všetky tieto majetky robili
z opátstva najbohatšiu cirkevnú inštitúciu so sídlom na území dnešného Slovenska. Okrem majetkov darovaných priamo Gejzom I. pribudli neskôr do vlastníctva ďalšie, ktoré
venovali miestni feudáli. Napríklad

v roku 1158 daroval opátstvu zemepán Štefan, po smrti staršieho brata
Euzidia, dnes už neexistujúcu dedinu v blízkosti Levíc s názvom Baratka spolu s kostolom. Držbu rozsiahlych majetkov potvrdil aj pápež Inocent III. (1198 – 1216) v roku 1209. Kozárovce sa v dochovanom dokumente uvádzajú ako villa
Coach. Prvýkrát sa v nej spomína
aj osada, existujúca pod kláštorom
s názvom Petend a kostol sv. Egídia. Bohužiaľ písomných prameňov
k dejinám kláštora v 11. až 13. storočí je len veľmi málo. Prvé meno
opáta sa spomína v listine z roku 1124. Dozvedáme sa z nej o
spore o lesy, právo poľovať a loviť ryby medzi opátstvom a tekovským županom Otmarom. Opátstvo zastupoval jeho opát Henrich I. Z obdobia tatárskeho vpádu (1241 – 1242) a tesne po ňom
nám chýbajú akékoľvek správy
o kláštore. Po tejto udalosti však
cirkevní a svetskí hodnostári obsadili niektoré opátske majetky,
pretože opáti Juraj (1251 – 1256)
a Martin (1268 – 1279) viedli o ne
súdne spory s cieľom navrátiť
ich do vlastníctva opátstva. Z písomných prameňov vysvitá, že
najviac majetkov v Tekovskom
a Ostrihomskom komitáte obsadil paradoxne ostrihomský arcibiskup. Opáti boli v súdnych sporoch len čiastočne úspešní.
V časoch feudálnej anarchie
po vymretí Arpádovcov (1301)
časť majetkov zabral Matúš Čák
Trenčiansky a ostrihomské arcibiskupstvo, ale aj iní hodnostári.
Šľachtic Peter z Plášťoviec so svojimi poddanými z Nemčinian rozváľal
niekedy v tomto období medzníky
kozárovského chotára (possessio
Koachy) a veľkú časť z neho pripojil
k svojmu nemčinianskému majetku.
V roku 1331 kláštor získal tieto pozemky späť do vlastníctva. Toto bolo potvrdené v rokoch 1333, 1335,
1338. V týchto listinách sa Kozárovce spomínajú ako villa Kouachy.
Peter Ivanič
(Pokračovanie v budúcom čísle)






Fašiangy v Kozárovciach
Na záver fašiangu sa aj v Kozárovciach bolo treba ešte poveseliť a napokon i rozlúčiť s basou. Tak ako po iné roky, ale
podľa vynoveného scenára sa pripravila naozaj slávnostná rozlúčka, na ktorej sa stretla takmer celá dedina. Našu drahú
zosnulú Barboru Basovú, pri ktorej sme sa celý rok veselili, sme spoločne odprevadili fašiangovým sprievodom na jej poslednej ceste k sedemtýždňovému odpočinku. V dome kultúry bol pre účastníkov vydareného podujatia pripravený kultúrny program, v ktorom sa predstavili všetky folklórne skupiny, do tanca hrala dychová hudba Kozárenka. Stoly sa prehýbali pod známymi i menej známymi dobrotami, o ktorých sa bude ešte dlho všetkým snívať.
Foto: J. Bedej

Vinohradnícky spolok
Členovia Vinohradníckeho spolku Kozárovce sa zišli 11. februára
v priestoroch družstevnej pivnice
na svojej výročnej členskej schôdzi.
Zhodnotili na nej prvý rok svojej činnosti. Počas neho sa im podarilo
úspešne splniť stanovený plán činnosti. Ukázalo sa, že členovia nerátajú len s pasívnym členstvom, ale
že spoločným úsilím chcú riešiť zlé
cesty na obe vinice, zlepšiť informovanosť o správnom ošetrovaní viníc, vyhľadávať odbornú pomoc pri
zakladaní viníc, ale i spracovávaní
vína. V tomto roku chcú pokračovať v začatej tradícii Otvárania pivníc a Ochutnávke mladého i zrelého vína.

Starosta obce Ing. Jozef Majer
ocenil aktívny prístup členov nielen
k úprave ciest na vinice, k čomu
prisľúbil aj pomoc zo strany obce,
ale aj prezentáciu spolku na vianočných trhoch. Vyslovil presvedčenie, že spolok sa zaradí k najaktívnejším organizáciám obce.
Predložený a schválený plán činnosti spolku, ktorý členovia na výročnej schôdzi schválili, tomu nasvedčuje.
Predseda spolku Štefan Gaži
zaželal všetkým úspešný rok, dobrú úrodu a upriamil pozornosť na
možnosť poskytnutia 2% z daní
pre spolok.
M N.

Pozvánka
Pastoračné centrum v spolupráci s folklórnymi súbormi vás pozývajú
na prehliadku zvykov Kvetnej nedele, ktorá sa bude konať v nedeľu, 1.
apríla 2012 o 15. hodine v Izbe starých materí v Základnej škole Kozárovce. V týchto priestoroch je umiestnená rozsiahla zbierka ľudových predmetov, ktoré po sebe zanechali naši predkovia. Počas prehliadky si môžete zakúpiť veľkonočné výrobky vytvorené šikovnými rukami našich detí
a zabaviť sa s našimi súbormi.

• Pri príležitosti krásneho životného jubilea 80 rokov života dvoch učiteľských
osobností - pani Ireny Švolikovej a pána Gašpara Švolika sa konal slávnostný zápis do pamätnej knihy Kozároviec. Obaja zostávajú natrvalo zapísaní
do spomienok svojich žiakov, ktorým odovzdali vzácne vedomosti a životné
skúsenosti. Starosta obce vo svojom príhovore vyzdvihol nielen učiteľskú
činnosť, ale aj spoločenskú aktivitu oboch jubilantov v oblasti kultúry i spoločenského života obce. Poďakoval im za všetko, čo pre našu obec doteraz
urobili a srdečne im zaželal len to najlepšie do ďalších rokov života.

Spoza školskej brány






Zápis do 1. ročníka
Iba pár metrová vzdialenosť,
ktorá deti i zamestnancov ZŠ s MŠ
spája takmer do nedeliteľného celku, zabezpečuje dlhoročnú spoluprácu, ktorá tu neustále funguje.
Do kolektívu pravidelne pribúdajú nové deti, občas sa menia zamestnanci, no to, čo je stabilné, to
je súdržnosť, spoločné problémy
a radosti, medzi ktoré určite patrí radosť z pekných výsledkov výchovno-vzdelávacej práce. Tie si
verujeme viackrát v školskom roku, predsa však zostávajú najdôle-

žitejšou previerkou - zápis detí
do 1. ročníka.
Skupina detí so svojimi pani učiteľkami vždy pred samotným zápisom navštívi svojich kamarátov
v prvom ročníku. Vypočujú si, ako
„ naozajstní“ školáci čítajú a počítajú, vyskúšajú si to i sami v školských laviciach. Zoznámia sa s celým prostredím školy, navštívia druhákov, ktorí im zahrajú divadielko
„Tri prasiatka“ a s prvákmi si vymenia zhotovené darčeky pre túto príležitosť.

Aj v našej škole v prvý februárový
týždeň patril slávnostnej atmosfére
zápisu. Ťažko povedať, kto bol napätejší - rodičia, predškoláci alebo
pani učiteľky? Deti sú totiž úplne suverénne. Vydávajú sa po farebných
stopách a postupne určujú ovocie
a zeleninu, počítajú či určujú farby
v anglickom jazyku, vyskúšajú si
zručnosť na počítači a aj zdatnosť
v telesnej výchove a nakoniec počítaním po jednom určujú počet predmetov na pracovnom liste.
Samotné deti však vôbec netušili, že pozorné oči a uši pedagógov

zaznamenávali ich rečové vyjadrenia, pohybové schopnosti, ocenili
pozornosť, aktivitu a samostatnosť.
Pred odchodom ešte prezradili, na
koho sa tešia vo veľkej vynovenej
škole. Do rúčok im putovali darčeky (ktoré pre nich s láskou zhotovovali starší kamaráti zo ZŠ), sladkosti a k tomu i Pamätný list na zápis
do 1. ročníka.
A nikto z budúcich prváčikov ani
príliš nezaregistroval vážnosť prežitej hodiny. Alebo predsa ? Možno
sa nám len zdalo, že najväčšiu trému mali rodičia...

Najtalentovanejší žiaci našej školy
Od začiatku školského roka 2011/
2012 sme sa aktívne zapájali spolu
so žiakmi do predmetových olympiád, umeleckých súťaží a športových
súťaží. Pekné výsledky v umiestnení žiakov v súťažiach počas prvého
polroku boli nasledovné.
Šaliansky Maťko (prednes slovenskej povesti) - obvodné kolo
1. miesto – Monika Belisová (6. ročník)
Olympiáda SJL – okresné kolo
4. miesto – Nikoleta Kontová (9.
ročník)
OAJ- okresné kolo
14.miesto – Veronika Mihálová (7.
ročník)
17. miesto- Nikoleta Kontová (9.
ročník)
Matematická olympiáda – okresné kolo
Najúspešnejšia riešiteľka bola Marienka Hlavová z 5. ročníka.
Geograﬁcká olympiáda – okresné kolo
1. miesto – Michal Vitkovič (8. ročník)
6. miesto – Mária Hlavová (5. ročník)
úspešný riešiteľ – Oliver Chlpík (6.
ročník)
Výtvarné súťaže- ocenené práce
v okresnom kole
Lívia Hlavová (4.roč.), kolektív žiakov 3. ročníka, Nikoleta Rafaelová, kolektívna práca žiakov ekologického krúžku, Paula Benčaťová
(7.roč.) Lucia Lukácsová (1.roč.)

Športové súťaže
Cezpoľný beh – okresné kolo
2. miesto – Jakub Skačan (9. ročník)
3. miesto- družstvo chlapcov
16.miesto – Lukáš Bíňovský
Plameň – okresné kolo- jesenná
časť
1. miesto – starší žiaci –Jakub Skačan, Gregor Benčať, Jakub Krajči,
Viktor Krajči, Ladislav Dóczy (žiaci
9. ročníka)
3. miesto – mladší žiaci – Adam
Benčat, Marek Tvrdoň (6. ročník),
Mária Hlavová, Henrieta Valová,
Alexandra Briešková (5. ročník)
5. miesto- starší žiaci – Paula a Ema
Benčaťové (7. roč.), Adriana Kasanová, Ivana Majerová, Samuel Švolík (9. ročník)
Stolný tenis- obvodné kolo
2. miesto – chlapci: Samuel Demian
(7.roč.), Samuel Chorvát (5.roč.),
Lukáš Betin (8.roč.) Tomáš Hruška (7. ročník)
4. miesto - dievčatá: Terézia Pisarčíková (7.roč.), Tímea Hudecová
(6.roč.) Petra Ivaničová (8.roč.)
Bedminton – okresné kolo
2. miesto – mladší žiaci: Tomáš
Hruška (7.roč.), Marek Belis, Samuel Chorvát (5. roč.)
2. miesto – mladšie žiačky :Monika
Belisová, Martina Vitkovičová,Frederika Kabátová (6.roč.)
Florbal – obvodné kolo
2. miesto- mladšie žiačky

Karneval v škole
Fašiagny. Čas od Troch kráľov do Popolcovej stredy je charakteristický plesmi, zábavami a karnevalom. Ten sa deň pred jarnými prázdninami
uskutočnil aj v našej základnej škole. Deti už od rána poobliekané v maskách sa tešili, že aspoň pár hodín budú niekým iným, že sa zmenia na
krásnu princeznú, či kúzelnú vílu, piráta či Batmana, lienku, šaša alebo inú rozprávkovú a fantazijnú postavičku. Tá pravá chvíľa však nastala vtedy, keď sa jednotlivé masky prezentovali pred ostatnými spolužiakmi. Na otázku pani učiteľky M. Hlavovej, ktorá karneval sprevádzala slovom, odpovedali odkiaľ prišli a čo predstavujú. Masky sa po prezentácii
niekoľkokrát prešli pred porotou, ktorej pozornému oku neušiel žiadny zaujímavý detail a vybrala niekoľko víťazov. Symbolicky však boli odmenení všetci, ktorí sa karnevalu zúčastnili. Ten pokračoval vo veselom duchu
i naďalej, deti sa zabávali, tancovali a užívali si spoločné chvíľky v kruhu
spolužiakov – kamarátov i učiteľov. Všetkým sa zábava veľmi páčila a už
teraz sa tešíme na ten budúcoročný.
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Pestrý a bohatý je život detí v našej materskej škole
Pestrý a bohatý je život detí v našej materskej škole. Krásny zrekonštruovaný interiér MŠ, veľa nových
hračiek, pribúdajúce nové zariadenia, to všetko napomáha k tomu,
aby deti v našej MŠ našli druhý domov. Ten druhý domov našlo v tomto školskom roku 44 detí, štyri pani učiteľky, osobná asistentka a pani upratovačka.
Pani učiteľky sa snažia vymýšľať také aktivity a edukačné činnosti, ktorými zaujmú všetky deti,
ale aj rodičov pri spoločných aktivitách a stretnutiach. Spomeniem

stúpili s pekným kultúrnym programom. Slzičky, ktoré na tomto podujatí padali boli slzy radosti a šťastia
starých rodičov. Veď čo môže byť
krajšie a dojímavejšie ako poďakovanie starým rodičom za ich láskavosť, opateru a pomoc.
Na návštevu do MŠ Veľké Kozmálovce sa tešili deti z 2. triedy.
Za pomoci nášho stáleho dobrého sponzora – pána starostu, ktorý
nám poskytol bezplatný odvoz sme
navštívili v mesiaci november spomínanú MŠ za účelom nadväzovania priateľstva. Teraz sa už tešíme

iba niektoré aktivity od septembra, ktoré sa nám vydarili a s ktorými sa môžeme pochváliť. Z príležitosti mesiaca október, úcty k starším sme zorganizovali stretnutie so
starými rodičmi, na ktorom deti vy-

na opätovnú návštevu detí do našej MŠ.
V decembri prišiel do MŠ Mikuláš
s darčekmi, na vyzdobenom koči ťahanom koňom povozil deti a obdaroval ich darčekmi. Vianočné popo-

Moja Európa – naša budúcnosť
Volám sa Tomáš Hruška a myslím si, že by sa mala Európa radikálne
zmeniť. Chcem, aby sa v Európe znížilo percento nezamestnanosti. Taktiež by som chcel, aby sa zvýšili mzdy a klesli ceny tovaru. Chcel by som
tiež zmeny v správaní sa občanov, aby boli jednak trpezliví a chápaví voči ostatným, ale na druhej strane, aby boli spravodliví a nenechali sa majetkovo ukrátiť štátmi v Európe. Prial by som si, aby sa minimalizoval počet atómových a jadrových elektrární a naopak, aby ich nahradili vodné
a veterné elektrárne, ktoré sú menej nebezpečné pre ľudí a prírodu. Taktiež zmeniť prístup ľudí, ktorí majú rôzne dopravné prostriedky, najmä autá, aby brali zodpovednejšie to, že ak im zakážu cestovať tým dopravným
prostriedkom, pretože nespĺňa požiadavky emisnej kontroly, aby toto nariadenie rešpektovali a neohrozovali okolitú prírodu, a tým vlastne aj ľudí okolo seba. Želal by som si, aby sa vybudovalo viacero sociálnych zariadení pre dôchodcov, ktoré by si však mohli dovoliť a chudobnejší ľudia, aby tam mali dobrú starostlivosť a cítili sa tam príjemne. Bolo by tiež
dobré, aby sa na školách nekládli na deti príliš vysoké nároky a aby si boli všetci žiaci rovnocenní. Volám sa Tomáš Hruška, budem mať trinásť rokov a toto si naozaj želám.

ludnie sme tohto roku mali bez rodičov a to z dôvodu chorobnosti detí, preto sme ho uskutočnili v dopoludňajších hodinách. Nechýbali vianočné oplátky, jabĺčka, medovníky
a samozrejme aj kultúrny program
obohatený ľudovými zvykmi a tradíciami. Neodradilo nás ani nepriaznivé počasie 17. decembra, aby sme
sa s deťmi zúčastnili na prvom ročníku KOZÁROVSKÝCH FOLKLÓRNYCH VIANOC. Všetky deti odchádzali z podujatia so sladkým darčekom v ruke. Srdečne ďakujeme pá-

ochotu a spoluprácu.
Tak ako každý rok aj tento rok sa
v našej MŠ uskutočnil detský karneval. V pekne vyzdobenom prostredí
školskej jedálne s bohatým občerstvením, dobrou hudbou sa predviedli všetky deti v maskách aj s pani učiteľkami. Nechýbala ani vzácna
návšteva pána starostu, tentokrát
netradične v maske, čo nás veľmi
potešilo a spestrilo náš karneval.
Po jarných prázdninách sa opäť
stretneme v MŠ, kde v druhom polroku máme naplánované rôzne ak-

novi poslancovi NR SR Štefancovi,
ktorý nezabudol na našich najmenších.
Po vianočných sviatkoch sme
sa vrátili do zrekonštruovaného
prostredia našej MŠ, kde sa uskutočnila výmena podlahy. Zároveň
ďakujeme aj pánovi starostovi za
zveľaďovanie nášho prostredia, za

tivity. Najbližšie nás čaká zápis do
MŠ.
Zápis detí do MŠ sa uskutoční
v mesiaci marec. Srdečne pozývame mamičky s deťmi na dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia 5.
a 6. marca od 09:00 do 11:00 hod.
Tešíme sa na Vás.
Mária Štefančová

Ekologický krúžok

Ekologický krúžok pokračuje vo svojej činnosti i tento školský rok, kde
v ňom pribudli noví členovia – žiačky 5.ročníka. V I.polroku sme mali aktivít a akcií neúrekom, spomeniem len tie najdôležitejšie. Na jeseň sme
navštívili vedecko-zábavné centrum Atlantis v Leviciach, kde si žiaci
mohli vyskúšať zaujímavé vedecké pokusy, pomôcky, ale i zábavné hry,
čo sa im veľmi páčilo. Zapojili sme sa do viacerých celoslovenských súťaží a to: „Tvarovanie keramiky“, kde žiačky 7.ročníka zo šamotovej hliny modelovali rôzne predmety na tému „Hry a hračky“. Ďalej to bola súťaž „Modrá škola“, kde sme robili zaujímavé výtvarné práce na tému „Voda- súčasť nášho každodenného života“. Na vianočné trhy sme vyrábali krásne darčekové predmety a ozdoby, ktoré si mnohí z vás občanov zakúpili a nám tým urobili veľkú radosť. A čo nás ešte čaká? Veľa ďalších
zaujímavých aktivít, na ktoré sa všetci tešíme. Najbližšie pôjdeme s našimi poľovníkmi prikrmovať lesnú zver.
Mgr. Ivana Švoliková, PhD.






Čo nového v našom Pastoračnom centre
Ďalší rok sa nám prehupol do nových dní a my sme spolu s našimi
deťmi ten minulý ukončili Dobrou
novinou. Deti s radosťou vo svojich
srdiečkach klopali na dvere našich
domov a s láskou nám prichádzali popriať koledami do ďalších dní
nášho života len to najlepšie. Veľmi sa tešili milému prijatiu od vás,

pre mládež, aby nemala strach,
pustiť sa „robiť ťažké veci“, ísť za
svojim snom, i keď sa nám to zdá
niekedy veľmi ťažké a nemožné.
Polročný prázdninový deň sa plný autobus detí a mládeže vybral
opäť na svah na Krahule. Vítal nás
prekrásny slnečný deň. Deti sa dosýta vyšantili na snehu, bobovali,

na fare pri zaujímavých rozhovoroch a tiež rôznych
stolových hrách. Tieto
dni sme ukončili karnevalom, kde sa nám
predstavili
krásne
masky, z ktorých bolo
veľmi ťažké vybrať tú
najkrajšiu. Dobre sme
si zatancovali, zahrali
sa a domov sa nám vôbec nechcelo ísť.
Ďalej pokračujeme v naza láskavé slovo, pohladenie, podarovanú sladkosť, sú vám vďačné a tieto chvíle zostanú v ich pamäti na dlho.
7. januára 2012 sme sa spolu
s mladými dosýta vylyžovali na svahu na Krahuliach. I keď bol chladný
januárový deň, domov sme sa vracali šťastní a plní zážitkov.
Veľmi sme sa tešili na návšteve u
tety Hamarovej, kde sme strávili príjemné popoludnie. Obdivovali sme
prekrásnu vianočnú výzdobu, ktorou dýchal jej celý domček.
20. januára sme sa zúčastnili
prednášky kňaza Jána Buca v PC
na Novej Bani. Prednáška bola veľmi zaujímavá a hlavne povzbudzujúc a

sánkovali, lyžovali a veselo nasmiali. Prežili sme všetci spolu
prekrásny deň.
Na druhý deň v sobotu 4.
februára sme sa zúčastnili medzinárodného stretnutia mládeže v Nitre s názvom „On je živý“. Spolu s mladými ľuďmi nielen zo Slovenska sme spevom,
tancom a zaujímavými prednáškami oslavovali Pána Ježiša a naplnení radosťou sme sa
vracali do našich domovov.
Niekoľkokrát sme sa stretli
pri čítaní Svätého písma, premietli si ﬁlm, a rozprávali sa na
zaujímavé témy. Tieto stretnutia, ktoré si pripravili
naši mlad í ,

boli zaujímavé a rozhodli sme sa v nich pokračovať a tešíme sa na ďalších mladých ľudí, ktorí
sa ku nám pripoja.
Prvé dni jarných prázdnin sa ozývali veselé hlasy z telocvične, kde sme
spolu s našimi priateľmi z kresťanskej organizácie AIA strávili úžasné chvíle pri športových
a rôznych iných zaujímavých hrách. Večer sme
sa stretávali v klubovni

šich pravidelných sobotných stretnutiach s deťmi a mládežou v telocvični o šestnástej hodine, pri
hrách a športoch, v stretnutiach s pani Hamarovou,
kde nám odovzdáva svoje
vzácne vedomosti a zručnosti pri ručných prácach,
ktoré bývajú v stredu popoludní. V piatok popoludní spievame, ak máš chuť
pridaj sa k nám. Veľmi radi
ťa medzi nami privítame pri
všetkých našich aktivitách.
Deti sú úžasný Boží dar, chráňme si ho, modlime sa za ne a modlime sa s nimi. V dnešnej dobe ustavičného chvatu a napätia je pravidelná tichá modlitba veľmi potrebná
pre vnútornú rovnováhu našich detí
a mládeže. Človek, ktorý sa nemodlí
sa stáva duševne nemocný, pretože
nemá vo svojom vnútri žiadny pevný
základ, stáva sa bezmocným štvancom života, nemá pokoja a oddychu,
myslime na to. Pane, nauč nás chrániť si duševné zdravie a radosť zo života dennou modlitbou.
-jp-






Naši rodáci Mgr. Juraj Hamar, CSc., riadite
riaditeľ SĽUKu
Detstvu, hrám a folklóru rozumie
je aj unikátny súbor takmer 30 diva• Čím ste chceli byť v detstve?
a v Strážnici ako člen programových
delných hier z tradičného AnderlovKto a ako ovplyvnil vašu voľbu rád a autor programov.
ského repertoáru. Obidve knihy vybudúceho povolania a záujmové• V rokoch 1987 – 1997 ste spreho smerovania v ďalších rokoch?
vádzali Antona Anderleho, po- dalo Slovenské centrum pre tradičnú kultúru.
Ako každé dieťa, v detstve som
sledného ľudového bábkara na
• Od roku 1999 účinkujete
chcel byť všeličím. Od elektrikára až Slovensku, ako muzikant (na
s vlastným tradičným bábkovým
po kameramana. Vyrastal som v ro- akom nástroji hráte?) a asistent
divadlom Teatro Carnevalo. Čo
dine, kde sa veľa spievalo, tancovana predstaveniach.
vás viedlo k jeho založeniu?
lo, mama bola veľmi nadaná na rôzS Antonom ma zoznámil etnoUž pri mojich prvých zahraničných
ne ručné práce – vyšívanie, pletelóg a režisér Daňo Luther, keď hľazájazdoch s Antonom Anderlem mi
nie, aranžovanie, recitovala, hrávadal do svojho programu, v ktorom
na bábkarských festivaloch učarola v ochotníckom divadle, kde otec
účinkoval aj Anton, muzikanta ktorý
valo tradičné tzv. maňuškové divazasa vypomáhal ako javiskový techby ho sprevádzal. O pár hodín som
dlo, ktoré sa v minulosti hrávalo po
nik. Celkom prirodzene som sa teda
už stál spolu s Anderlem a jeho bábcelej Európe. Fascinovala ma jednozaujímal o umenie. Hral som na viakami na javisku. Sprevádzal som ho
duchosť až primitívnosť jednotlivých
cerých hudobných nástrojoch, nena heligónke – nástroji, ktorý nikdy
zápletiek, ale aj ich komickosť a uniskôr na levickom gymnáziu, som zanechýbal ani v Anderleho bábkarverzálna zrozumiteľnosť. Každý náčal s literárnou tvorbou a kresleným
skej rodine. Od prvej chvíle sme si
rod má v tomto pouličnom improvihumorom.
veľmi navzájom vyhovovali – umezovanom divadle svojho komického
• Absolvovali ste štúdium eslecky aj ľudsky. Toto prvé stretnutie
hrdinu – v Anglicku je to Mr. Punch,
tetiky a literárnej vedy na FiF UK
sa nám stalo v dobrom slova zmysv Taliansku Pulcinella, v Holandsku
v Bratislave. Ako konkrétne ste le osudným. Obdobie – najmä po rozužitkovali či ešte stále zužitkovávate svoje vedomosti z týchto odborov v praxi?
To ako som zužitkoval svoje vedomosti z môjho štúdia by snáď mali posúdiť iní – moji učitelia, kolegovia, ale
aj moji študenti. Univerzitné štúdium
malo pre mňa zásadný význam v rozhodovaní sa o mojom budúcom povolaní, ale aj v celkovom pohľade na
svet. Mal som
šťastie na vynikajúcich pro• Juraj Hamar pri režírovaní svojho programu na
fesorov, pedafolklórnom festivale v Strážnici (2009)
gógov, ktorým
vďačím o. i. aj
Jan Klaasen, v Maďarsku Vitéz
za mnoho „lekku 1989, keď
László, v Rusku Petruška, atď. No
cií“ zo života.
sme už začaa u nás je to samozrejme Gašpar• Ste ználi hrávať na
ko. Roky som sa tešil ako si vystrúmym aj vo folnajvýznamham svojho prvého gašparka a čerkloristických
nejších festa a ako začnem hrať. Splnil som si
kruhoch. V
tivaloch po
tak svoj sen.
akých
úlocelej Európe,
• Ste aj autorom viacerých telehách a kde?
patrí k najvíznych a divadelných scenárov.
Keď
som
krajším obUveďte niektoré.
prišiel v 80. • Anton Anderle s Jurajom Hamarom na dobiam môjPre Slovenskú televíziu som narokoch
do prvom spoločnom vystúpení na Myjave ho života.
písal viacero scenárov umeleckoB r a t i s l a v y, (1987)
•
Vaša
dokumentárnych ﬁlmov o umení
hral, spieval
spriaznea o tradičnej ľudovej kultúre, scenáre
a tancoval som vo folklórnych súbonosť s ľudovým bábkarstvom Ank viacerým telenovelám z cyklu Sloroch Ekonóm a Gymnik, neskôr som derleovcov vyústila do napísania
venský dekameron, alebo veselohry
viac rokov viedol detský folklórny súdvoch objemných kníh. Priblížte
- spevohry Nejedli, nepili, iba takto
bor Dovinka. Dlhé roky som tiež hral
nám ich?
robili a iné. Pre SĽUK som scenárisa spieval so Slovenským gajdošPrvá kniha s názvom Ľudové bábticky pripravil dva opusy - Obrázky
ským združením. Vytvoril som aj niekové divadlo a bábkar Anton Anzo Slovenska a Chorea Slovaca.
koľko choreograﬁí pre folklórne súderle (2008) je predovšetkým pocSom tiež autorom tanečnej veselobory Devín a Gymnik z Bratislavy
tou životu a dielu Antona Anderlehry pre deti Gašparko. K posledným
a Ponitran z Nitry, dodnes (aj keď ho, ale mnohým čitateľom poslúži
textom patrí bábková divadelná hra
čím ďalej, tým menej) spolupracuaj ako „úvod do problematiky“ ľudoHerkules alebo dobytie pekla, ktorú
jem s detskými folklórnymi súbormi
vého bábkového divadla na Slovensom napísal pre divadlo Tyjátr z NitKobylka a Hájenka. Nezabúdam ani
sku. V minulom roku vyšla rozsiahry. Zo scenárov pre „folklórnu scénu“
na svojich rodákov z Kozároviec –
la monograﬁa Hry ľudových bábkaspomeniem aspoň tie, ktoré boli najspolupracujem s detským folklórnym
rov Anderlovcov z Radvane. Tu sa
úspešnejšie. Boli to komické prograsúborom Vretienko a s folklórnou
venujem najmä druhej generácii Anmy „Dala Eva Adamovi (jablko),“ „Do
skupinou Konopa. Pracoval som aj
derlovcov (Antonovmu otcovi a strýroka a do dna,“ „(Z)malovaní zbojnípre viaceré folklórne festivaly – napr.
kovi) a ich „škrholovému“ a „gašparci,“ alebo „Zbojnícke obrázky.“ Nena Myjave, v Detve, vo Východnej
kovému“ divadlu. ktoré bolo v polomám obľúbené, alebo neobľúbené
a v Strážnici na Morave. Dnes pravici minulého storočia na Slovensku
témy. Rád mám presah a spájanie
cujem už len pre festivaly na Myjave
veľmi známe a populárne. Obsahu-

viacerých žánrov a tém. Ale snažím
sa, aby v žiadnom mojom diele nechýbali komické prvky.
• Na svojom konte máte ešte
ďalšie publikácie. Na čom teraz
pracujete?
Je toho viacej, ale ide najmä o odborné texty, ale nájdete medzi nimi
aj malú antológiu zo slovenskej ľudovej naturalisticko – erotickej poézie, alebo knižku porekadiel a riekaniek pre deti, ktorú som preložil
a prebásnil. Teraz začínam pracovať na ďalšej knihe o estetike a poetike ľudového bábkového divadla
a s ďalšími kolegami – spoluautormi pripravujem aj monograﬁu rodnej
obce Kozárovce.
• V súčasnosti prednášate na
Katedre estetiky a Katedre etnológie a kultúrnej antropológie na
FiF UK. Aký je rozdiel medzi Jurajom Hamarom muzikantom, bábkarom, autorom (všeličoho) a pedagógom?
Dúfam, že žiadny. Človek už keď
je, tak by mal byť tým čím je a nemal
by sa denne dva-tri razy prezliekať
do rôznych „kabátov“ svojej osobnosti. Mám šťastie, že moja práca
je aj mojim najväčším koníčkom. Ak
sa na prednáškach, alebo pri svojom
vedeckom výskume venujem estetickej reﬂexii umenia a sveta a potom
si idem niekam zahrať divadlo, alebo mám koncert, alebo píšem nejaký scenár, čo môže byť väčším prepojením teórie a praxe? A naopak –
často po mojich umeleckých výkonoch, alebo po realizácii mojich diel
dopĺňam, alebo korigujem aj svoje
teoretické a vedecké názory, pretože jednoducho niektoré veci fungujú v praxi inak ako v teórii.
• Venujete sa ešte nejakým ďalším koňom a koníčkom? Ako sa
rozvetvila vaša rodina? Má pochopenie pre vaše aktivity a činnosti?
Ako som povedal, mojim najväčším koníčkom je práca. Ale niečo
predsa len mám. Pomerne intenzívne sa zaujímam o gastronómiu a rád
by som sa vrátil aj k písaniu literatúry (najmä pre deti) a k výtvarnej tvorbe. Mám dve deti – dcéru a syna. Sú
vďačnými divákmi, ale tiež prísnymi
kritikmi. Samozrejme bez podpory
rodiny by som mnoho z mojich aktivít asi nezvládol.
Natália Murat-Oravcová
Petržalské noviny, 20.2.2012
















FK TJ Lokomotíva Kozárovce VYSKÚŠAJTE
Domáca výroba tvarohu a jogurtu
Príprava
mužstva
začala
6.1.2012 v domácich podmienkach v telocvični školy na umelej
tráve a v prírode. Do prírody nastúpili nasledovní hráči: Benčať
Adam, Ďurovič Miloš, Gáfrik Rado, Graus Jaro, Hagara Kristián,
Havran Palo, Hoľka Vlado, Koláček Michal, Mráz Lukáš, Priecel
Roman, Fafael Erik, Rakica Vilo,
Švolik Lukáš, Švolik Miro, Lenárd
Martin, Lenárd Braňo, v prípravných zápasoch nastupovali občas
aj dorastenci: Tomáš Bajnok, Peter Žembery a Juraj Ďurovič.
Ešte máme odohrať dva prípravné zápasy v Žitavanoch

a s Novou Baňou. Väčšina hráčov
pristupuje k príprave zodpovedne
a tréningová morálka a dochádzka je dobrá. Asi tretina hráčov prípravu neabsolvuje k plnej spokojnosti trénera. Tréningy vynechávajú z rôznych dôvodov ﴾škola, pracovné povinnosti, pohodlie
a pod.﴿
Góly celkovo: Rafael 3, Havran
3, Rakica 2, Koláček 1.
Dúfam, že príprava pomôže
k záchrane Kozároviec v V. lige.
Hneď v prvom kole nás doma čaká ťažký súper, ašpirant na postup
do IV. ligy Želiezovce.
Ladislav Éhn,
tréner mužstva

Výsledky prípravných zápasov:
VION ″B″ Vokovce - Kozárovce
Lapáš - Kozárovce
Podlužany - Kozárovce
Rybník - Kozárovce
V. Ludince - Kozárovce
Hr. Kľačany - Kozárovce -zápas sa
dov

góly

2:2 Rakica, Rafael
2:2 Havran, Rakica
2:1 Rafael
0:4 Havran 2, Rafael, Koláček
4:0
neodohral z poveternostných dôvo-

Odber krvi
Národná transfúzna služba Nitra v spolupráci s Obecným úradom v Kozárovciach pozýva všetkých občanov na mobilný odber
krvi, ktorý sa uskutoční v našej obci 19. marca 2012 v čase od
8.00 hod. do 11.00 hod. v priestoroch obecného úradu. So sebou
si prineste občiansky preukaz a kartičku poistenca. V mene tých,
ktorým vaša krv pomôže na ceste k uzdraveniu, vám pracovníci
Národnej transfúznej služby a Obec Kozárovce ďakujú.

OZNAM

Obec Kozárovce - Služby oznamuje občanom Kozároviec, že
od apríla bude poskytovať vývoz žúmp aj 8 m3 vozidlom Škoda
706 MTSP 27. Cena bude schválená v OZ, ale jej predpokladaná
výška bude 30 €/m3 s DPH, čo bude znamenať úsporu pre občanov na dvoch ťahaniach 6 €.
2 x 3,5 m3 za 36 € s DPH
1 x 8 m3 za 30 € s DPH
Záujem o vývoz žúmp si môžete nahlasovať na tel.č. 634 03 40
alebo mobil 0948 798 298.

Kontrola nelegálnych výpustov
Problematika nelegálnych výpustov žúmp do potokov v obci je problémom, ktorým sa na základe podnetov od občana Kozároviec zaoberal Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach aj obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach. Preto vyzývame všetkých občanov, ktorý majú takéto výpusty, aby ich BEZODKLADNE, najneskôr do konca 12. týždňa (do 25. marca
2012) ODSTRÁNILI. Po tomto termíne sa uskutoční kontrola, ktorú vykoná obec Kozárovce v spolupráci so správcom vodných tokov. Pri kontrole j budú všetky nelegálne kanalizačné výpusty odstránené a ich majitelia
sa nevyhnú pokute.




Tvaroh je mliečny výrobok, ktorý patrí do skupiny čerstvých (nezrejúcich) syrov. Aj pomocou tvarohu môžu získať návyk na mlieko ľudia, ktorí majú problém s trávením mlieka, lebo pri jeho výrobe dochádza k zrážaniu mlieka
kyselinou mliečnou, ktorá vzniká
z mliečneho cukru (laktózy) pôsobením kultúr kyslomliečnych baktérií. Vzniknutá tvarohová zrazenina sa ďalej spracováva krájaním
a prípadne dohrievaním, kým sa
neoddelí srvátka.
Postup: Ide o biologický proces
a preto na prepravu i výrobu použite dokonale čisté nádoby. Plnotučné mlieko, najlepšie gazdovské
z predajného automatu, necháte skysnúť pri izbovej teplote, alebo mu pomôžete polievkovou lyžicou citrónovej šťavy. Po skysnutí
mlieko zahrejete, no nie do varu,
len tak že sa do neho ľudovo povedané dá vopchať prst. Pre pedantov je to asi 80 °C. Mlieko začne hrudkovatieť. Čím je teplota
vyššia, tým tvrdší a suchší tvaroh
vznikne. Obsah zakryjete a necháte pomaly vychladnúť. Po vychladnutí sa obsah hrnca precedí
cez klasickú plienku, ale nie príliš,
aby tvaroh nebol suchý. Srvátku
dáme mačke či prasiatku, budú sa
zalizovať. Ešte lepšie je však srvátkou si poumývať tvár, lebo má
blahodarný účinok na krásu pleti. Po vychladnutí ju mnohí aj pijú pretože má dobrý vplyv na trávenie.
Jogurt objavili Bulhari. Ide
vlastne o šetrenie čerstvého mlieka baktériami
Lactobacterium
bulgaricus. Je to probiotická bomba, od ktorej je lepšia už len pravá
slovenská bryndza. Zistilo sa, že
ľudia, ktorí pravidelne konzumujú jogurt sa tešia pevnému zdraviu a dožívajú sa vysokého veku.
Jogurt je tiež súčasťou mnohých
odtučňovacích a skrášľovacích

diét. Ak náhodou patríte medzi ľudí, ktorí majú problém s trávením
mlieka, môžete návyk na mlieko
postupne získať práve pomocou
jogurtu. Mliečny cukor laktóza,
ktorý vám môže robiť problémy sa
v jogurte mení na kyselinu mliečnu, ktorú strávi každý. Pravidelnou konzumáciou jogurtu obohatíte svoju tráviacu sústavu o enzýmy, ktoré vám pomôžu mlieko tráviť. Domáca výroba jogurtu je pomerne jednoduchá a pri viacčlennej rodine prinesie aj úsporu nákladov. Najlepšie je použiť plnotučné mlieko, ale nie to zo škatúľ, v ktorých je zabitý život. Skúste gazdovské mlieko z predajného
automatu, ktoré je zaručene čerstvé a kvalitné.
Postup: Mlieko je veľmi citlivé
na mikrobiológiu a preto pre jeho prepravu i výrobu použite dokonale čisté nádoby. Pred prípravou môžete mlieko tepelne upraviť asi na 80 °C tak, že ho necháte
takmer zovrieť. Potom ho necháte
vychladnúť na teplotu asi 40 až 50
°C. To je teplota, ktorá vás na ruke
len trocha hreje. Do dokonale vyčistenej nádoby najlepšie sklenenej alebo keramickej, nalejete trochu jogurtu. Ak je kvalitný stačí aj
polievková lyžica na liter mlieka.
Sami si postupne otestujte množstvo i druh jogurtu. Jogurt a mlieko zamiešajte, čím vznikne sladké mlieko s veľmi jemne kyselkavou chuťou jogurtu. Nechajte ho
postáť pri teplote okolo 30 až 40
°C po dobu 12 až 16 hodín. Nepotrebujete k tomu drahé jogurtovače. V zime stačí položiť na teplé
radiátory. Bulhari balia nádobu do
deky, ale my poznáme polystyrénové termoboxy (prenosné chladničky). Jogurt sa dá konzumovať
ihneď po uvedenej dobe fermetácie, ale tiež ho môžete uložiť do
chladničky a podávať neskôr.
Dobrú chuť!

Harmonogram
sepravovaného zberu
20. 3. 2012 - Plasty
23. 3. 2012 - Papier

23. 5. 2012 - Plasty
25. 5. 2012 - Papier

25.4. 2012 - Plasty
23.4. 2012 - Papier

21. 6. 2012 - Plasty
22. 6. 2012 - Papier
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