
 


 


Lásky, šśastia 
hodiny, v kruhu svojej 

rodiny, užite si spoloèné, 
krásne sviatky Vianoèné 

a nech dlho prevláda 
novoroèná nálada.

lovo na úvodS
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Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

 V bohatom programe počas folklórnych Vianoc potešili divákov aj deti z pastoračného centra. Foto: J. Bedej

Na záver roka zvykneme bilancovať, čo sa nám počas neho  po-
darilo a čo nie. Ako obyvateľov Kozároviec nás zaujíma bilancia 
z pohľadu vedenia našej obce, aj keď každodenný život nás najlep-
šie informuje ako sa darí zvyšovať, či skvalitňovať životnú úroveň 
obyvateľstva. O podrobnejšie informácie sme požiadali starostu 
obce Ing. Jozefa Majera

Aký bol rok 2012 pre obec Ko-
zárovce? 

V roku 2012 sa nám podarilo zís-
kať dotácie na vybudovanie prvej 
etapy kamerového systému (Dom 
kultúry a okolie) a najmä dotáciu na 
odstránenie havarijného stavu  zá-
kladnej školy s materskou školou, 
vďaka ktorej sme dokončili práce 
v pavilóne telocviční a po veľkej te-
locvični má teraz novú strechu, po-
dlahu a okná už aj malá telocvič-
ňa. Navyše bola zrekonštruovaná 
elektroinštalácia a osvetlenie nie-
len v telocvičniach, ale aj na chod-
bách, šatniach a v sociálnom zá-
zemí celého pavilónu telocviční. 

V dvoch etapách sme získali cel-
kom 76 583 €. 

Vďaka dobre naštartovanej spo-
lupráci s Vinohradníckym spolkom 
a za obetavého pričinenia brigádni-
kov sme výrazne zlepšili stav ciest 
na Pustej hore aj na Starých vini-
ciach, obnovená bola aj požiarna 
cesta pri Mládežníckom potoku. Za 
vlastné zdroje obce bolo vybudova-
né nové oplotenie miestneho cinto-
rína a obnovené jarky v Hornom 
konci, ako súčasť komplexných 
protipovodňových opatrení. Na 
spracovanie projektovej dokumen-
tácie na ochranu obce pred povod-
ňami sme získali z programu obno-

vy dediny dotáciu, na samotné sta-
vebné práce chceme žiadať dotá-
ciu v rámci vhodnej výzvy hneď po 
získaní potrebných povolení. 

Viac peňazí by si zaslúžil urči-
te aj Dom kultúry, ale žiaľ práce, 
ktoré sú nevyhnutné pre prevádz-
ku budovy musíme nájsť až v no-
vom rozpočte. Samozrejme, nemô-
žem zabudnúť na získané a úspeš-
ne čerpané dotácie na propagáciu 
a rozvoj cestovného ruchu v loka-
lite Slovenská brána a neinvestič-
né projekty komunitnej a terénnej 
sociálnej práce. Ak mám stručne 
a výstižne odpovedať aký bol rok 
2012 pre obec Kozárovce poviem, 
že vzhľadom ku kríze veľmi dob-
rý, nemáme žiadne dlhy a záväz-
ky po lehote splatnosti, no pred-
sa len, očakával som, že sa nám 
podarí dokázať ešte viac. Budem 
konkrétnejší, na výzvy  v oblasti ži-
votného prostredia,  predovšetkým 

(Pokračovanie na 2. str.)

Do nového roku bez dlhov a záväzkov

Pred pár dňami sme sa mno-
hí stretli na folklórnych vianoč-
ných trhoch. Počasie si s na-
mi síce poriadne zašpásova-
lo, keď namiesto poletujúce-
ho sniežika na nás vytiahlo ne-
príjemnú zimu a dážď, ale ne-
dali sme sa odradiť. Napokon,  
bolo sa  na čo pozerať, aj čo 
ochutnávať, a tak sme družne 
podupkávali spolu s účinkujú-
cimi.

Bohatý a rôznorodý program, 
ktorý predviedli naše folklórne 
súbory, školáci i deťúrence zo 
škôlky potešil každého. Popri-
tom sme sa mohli družne po-
rozprávať. Bol to pekný pocit 
spolupatričnosti. Veľmi trefne 
to povedal moderátor poduja-
tia Peter Beniačik, že po tie-
to sviatočné dni máme k sebe 
akosi bližšie a zaželal nám na 
záver, aby sme si tieto pocity 
preniesli aj do budúcich všed-
ných dní. 

Čoskoro budeme v kru-
hu najbližších prežívať naj-
krajšie sviatky roka. Spomí-
nať na tých, ktorí nás už  na-
vždy opustili, ale zostali v na-
šich srdciach, tešiť sa z telefo-
nátov a správ od tých, ktorí sú 
od nás ďaleko, ale v mysliach 
s nami. A nový rok privítame 
so všetkým, čo nám prinesie, 
lebo, ako napísala vo svojej 
úvahe deviatačka Veronika Lá-
tečková, život je raz  taký, ale 
je to dar...

  Monika Nemčeková,
           šéfredaktorka




 


 



(Dokončenie z 1. str.)
dostavbu kanalizácie, protipo-

vodňové opatrenia, ochranu ovzdu-
šia, alebo zlepšenie podmienok se-
parovaného zberu a zhodnocova-
nia odpadov máme kvalitné projek-
ty, žiaľ nemáme na ne (teraz) do-
statok financií.

• Na poslednom zastupiteľ-
stve  sa schvaľovali miestne po-
platky a dane. Zvýšili sa? Aká je 
platobná disciplína našich obča-
nov?

Zvýšili sa predovšetkým pri po-
platku za psa na 8,16 € ročne v ro-
dinnom dome a 16,32 € v byte, po-
platok za odpady zostáva nezme-
nený. Sadzby dane sa menili pri ná-
dvoriach a záhradách, kde sa zvý-

šili oproti minulému roku z 0,60 % 
na 0,7 % a stavebných pozemkoch, 
kde sa zvýšili oproti minulému roku 
z 0,60 % na 0,80 %. Pri stavbách 
prišlo k zmenám pri všetkých dru-
hoch stavieb, konkrétne pri  stav-
bách rodinných domov, pôdohos-
podárskych stavieb, skleníkov, kto-
ré sa stanovili na úroveň 0,251 €, 
chaty, garáže a ostatné stavby, 
kde sa výška stanovila na 0,30 €, 
priemyselné stavby budú zdaňova-
né na úrovni 0,70 €, podnikateľské 
stavby 2,50 €, byty 0,15€ a nebyto-
vé priestory 0,20 €.

Platobná disciplína je dobrá.  Za 
rok 2011 sa výber majetkových da-
ní pohyboval na úrovni 98-99%, 
tento rok predpokladáme tiež po-

dobné plnenie. Pri poplatkoch za 
psa je výber na úrovni výrubu, teda 
100%. Pri poplatkoch za odpad je 
plnenie najhoršie zhruba na úrov-
ni 94%, samozrejme, že nedoplat-
ky sa vymáhajú štandardným spô-
sobom.

• Aký je v kocke rozpočet na 
budúci rok? Čo  nové môžeme 
očakávať v službách?

Vzhľadom k tomu, že podľa úda-
jov štatistického úradu SR máme 
k 31.12.2011 iba 1998 obyvate-
ľov (pod 2000) nastavili sme roz-
počet ako vyrovnaný, zakompono-
vali sme úspory na mzdy aj tovary 
a služby a vytvorili rezervu v zmys-
le memoranda medzi ZMOS a vlá-
dou SR. V rámci služieb dostup-

ných v obci by sa mali v budúcom 
roku zrealizovať dve významné in-
vestície súkromných spoločnos-
tí, pôjde o  výstavbu  predajne po-
travín a výstavbu optickej káblovej 
siete pre poskytovanie dátových 
služieb (vrátane televízie). 

Podľa indikatívneho harmono-
gramu výziev v rámci operačné-
ho programu životné prostredie 
očakávame možnosť uchádzať sa 
o nenávratné finančné príspevky 
na budovanie kanalizácie, ochranu 
ovzdušia podporu zhodnocovania 
odpadov, čo by dávalo reálne pred-
poklady v prípade úspešného rie-
šenia našich zámerov dobudovať 
potrebnú infraštruktúru v obci.

  Pripravila M. Nemčeková

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Počas  Folklórnych Vianoc sme v Kozárovciach opäť privítali 
poslanca NR SR Ivana Štefanca, ktorý sa na úvod podujatia takto 
prihovoril účastníkom v sále domu kultúry: Je mi cťou byť krst-
ným otcom tohto podujatia, som rád, že sa stretávame takto po 
roku. Je  veľmi príjemné stretnúť sa a porozprávať. Chcem vám 
v tomto predvianočnom čase zaželať pevné zdravie, spokojnosť, 
aby ste v kruhu rodiny oslávili požehnané Vianoce a do nové ro-
ku veľa zdravia a všetkým v Kozárovciach nech sa darí. Verím, že 
pod vedením skvelého starostu, poslancov a všetkých ľudí, ktorí 
sú stále aktívni, sa Kozárovciam bude dariť. Pokiaľ budem môcť 
aspoň trošku pomôcť, tak vždy rád k tomu prispejem.“

Pri tejto príležitosti sme urobi-
li aj krátky rozhovor pre naše no-
viny.

• Ako vidíte budúci rok?
Budúci rok bude výzvou pre 

všetky samosprávy, všetkých ob-
čanov, aj pre Slovenskú republi-
ku, pretože nás ovplyvňuje to, čo 
sa deje vo svete.  Najmä v Európe 
situácia nie je jednoduchá. Ale čo 
ma znepokojuje, to je skutočnosť, 
že skôr na úrovni štátu sa nešetrí, 
len sa zvyšujú dane, odvody, po-
platky a to sťažuje život ľuďom. 
Mám iné videnie sveta, skôr pre-
sadzujem takú filozofiu, aby sa ľu-
ďom uvoľnili ruky, aby cez nižšie 
dane a poplatky sa ukázala ich 
tvorivosť, aby dokázali sami pri-
spieť k rozvoju obcí, k rozvoju ce-
lého štátu. Budúci rok určite ne-
bude celkom jednoduchý. Napriek 
tomu, ja som vždy optimista, ve-
rím, že to občania zvládnu a že sa 
posunieme ďalej.

• Hovorí sa stále, že za mno-
hé zlé  môže práve Európska 
únia, ale neskrýva sa za tým aj 
vina niekoho iného? 

Je to presne tak. Skôr sú to vý-
hovorky, že za to môže niekto iný. 

ne do roku 2020 sme čistí príjem-
covia, čiže my potrebujeme Úniu 
viac ako Únia nás. Naše miesto, 
miesto Slovenska je v rodine vy-
spelých európskych štátov.  Člen-
stvo v Únii  je potrebné využívať 
v prospech našich ľudí, využívať 
všetky možnosti, aby sme zlepšili 
život našich občanov. To je úloha 
pre každú vládu, ale aj pre každé-
ho človeka, ktorý pôsobí vo verej-
nom živote, aby využíval nástro-
je a možnosti v Únii, aby sa život 
občanov zlepšoval. Za tých osem 
rokov sa to aj celkom darilo, veď 
Slovensko je najrýchlejšie rastú-
ca krajina zo všetkých krajín EÚ. 
Ale stále je možné robiť viac, je 
možné omnoho viac a lepšie čer-
pať eurofondy. Je možné viac sa 
ozývať aj pri opatreniach, ktoré 

Na slovíčko s Ivanom Štefancom

Nemám rád alibistický prístup, 
keď sa stále vyhovára niekto na 
toho druhého. Musíme si uvedo-
miť, že sme osem rokov v Únii 
a za ten čas sme využívali naj-
mä výhody, čo sa týka prístupu 
k spoločnému trhu, čerpania eu-
rofondov a musíme si uvedomiť, 
že na ďalšie obdobie, minimál-

nemusia byť výhodné pre krajinu 
napr. v daňovej politike, aj v bež-
ných veciach, ktoré sa týkajú ob-
čanov, čo sa týka poplatkov  za 
registráciu nových áut a podob-
ne. Slovensko patrí do Únie a je 
na nás, aby sme tieto možnos-
ti využívali. Čo mi robí starosti je  
prístup súčasnej vlády k tomu, že 
kritériá, ktoré je potrebné plniť pl-
ní tak, že namiesto šetrenia pre-
súva zaťaženie viac na občanov 
cez dane, odvody, poplatky, cez 
horšie možnosti zamestnávania 
sa.  Osobne považujem možnosť 
zamestnať sa za najlepší výsle-
dok práce každého politika, či sa 
vytvárajú pracovné miesta alebo 
nie. To bude kľúčové pre ďalšie 
obdobie na Slovensku.                                                                                    

-nem-

Počas folklórnych Vianoc

Do nového roku bez dlhov a záväzkov

 Folklórne Vianoce 2012.                                                                                                               Foto: J. Bedej




 


 



Spoločenská rubrika
Narodili sa

Opustili nás

 Dosiahli krásny vek, 50 rokov a stretli sa na spoločnej oslave v novembri 2012.                                                                                  Foto: J. Bedej

Zopár nadšencov spojených 
myšlienkou založenia spevác-
keho zboru sa stretlo 1. januá-
ra 2012. A stalo sa! Od toho ča-
su sme sa začali pravidelne stre-
távať pod vedením nášho vedú-
ceho Ing. Pavla Pľutu. Podarilo 
sa nám nacvičiť repertoár sakrál-
neho, ľudového a národného cha-
rakteru vo viac hlasnej úprave. Za 
tento krátky čas sme účinkova-

li nielen na sv. omšiach v Kozárov-
ciach, ale aj v Hronskom Beňadiku, 
na 1. sv. prijímaní v Rybníku, na Vi-
nobraní v Čajkove, na sv. omšiach 
vo Vrábľoch, na Psiaroch a napo-
sledy na Vianočných trhoch v Ko-
zárovciach. Našou významnou ak-
ciou bola účasť na vysviacke nové-
ho kostola na Lipníku.

Už teraz Vás chceme čo naj-
srdečnejšie pozvať na náš kon-

cert k 1. výročiu nášho vzniku, 
ktorý sa uskutoční 27. januára 
2013 v rím.- kat. kostole v Kozá-
rovciach. Bližšie informácie budú 
včas oznámené.

A že ešte neviete o aký speváky 
zbor ide? No predsa spevácky zbor 
Tebe spievam.  Si srdečne vítaný, 
veď budeme spievať len pre Teba! 
A čaká Ťa aj milé prekvapenie! 
                M. V.

Budeme sláviť 1. výročie

 Tamara Havranová
(dcéra Miriam a Petra)

 

 Justína Lukoničová
vo veku 80 rokov
Justína Betinová, 
vo veku 89 rokov 

Zuzana Smrťková 
vo veku 78 rokov

Oznam 
Obecné zastupiteľstvo v Kozá-

rovciach  na svojom 9. riadnom 
zasadnutí 13. decembra  schvá-
lilo Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 2/2012 o miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady na území ob-
ce Kozárovce. Nakoľko novelou 
zákona č. 582/2004 Zb. o miest-
nych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady v znení ne-
skorších predpisov bola zo zákona 
vypustená možnosť určiť rozličné 
sadzby pre jednotlivé okruhy po-

platníkov, bude každému poplatníko-
vi vyrubená plná suma poplatku, v ta-
kej výške, ako bola schválená Obec-
ným zastupiteľstvom. Sadzba poplat-
ku na osobu a deň zostala nezmene-
ná, predstavuje 0,0450 €. Maximál-
na možná úľava na osobu a deň je 
vo výške 0,0199 €. Občania, ktorí si 
chcú uplatniť zníženie alebo odpus-
tenie poplatku, musia si toto zníženie 
uplatniť podaním písomnej žiadosti 
a doložením predpísaných dokladov. 
Doklad, ktorý odôvodňuje odpustenie 
poplatku a na základe ktorého po-
platník  preukáže skutočnosť podľa 

odseku 1 je napríklad:  
 -   potvrdenie o výkone väzby alebo 

výkone trestu odňatia slobody
 -  potvrdenie o pobyte v zariadení 

sociálnej starostlivosti 
 -   potvrdenie o hospitalizácií v zdra-

votníckom zariadení
-    potvrdenie z inej obce, že sa po-

platník zdržiaval alebo zdržiava 
na jej území a z tohto  titulu za-
platil poplatok v tejto obci

 -  potvrdenie o výkone práce u za-
mestnávateľa v SR a preukáza-
nie ubytovania v mieste výkonu 
práce 

 -   pri pobyte v zahraničí
 -  doklad o vlastníctve nehnuteľ-

nosti alebo prenájme nehnuteľ-
nosti,

   - potvrdenie od zahraničného za-
mestnávateľa o trvaní pracov-
ného pomeru, doklad o prihláse-
ní k pobytu 

 -   potvrdenie zamestnávateľa v 
SR o vyslaní poplatníka na pra-
covnú cestu do zahraničia

Celé znenie VZN je zverejnené 
vo vývesnej tabuli pred obecným 
úradom a na webovej stránke obce 
Kozárovce.




 


 



Mužská spevácka skupina Ma-
tičiar, folklórna skupina Konopa 
a ženská spevácka skupina Lip-
ka reprezentovali Kozárovce a Slo-
vensko 16. decembra na Dňoch 
oroslánskych Slovákov v Maďar-
sku. Toto podujatie už niekoľko ro-
kov organizuje oroslánska sloven-
ská samospráva a pre nás je poc-
tou, že sa už niekoľkokrát môže-
me zúčastniť a svojim dielom pri-
spieť k  slávnostnej predvianočnej 
atmosfére.

Program začínal už o 10. h 
v evanjelickom kostole v sloven-
skom a maďarskom jazyku za prí-
tomnosti sarvašskej putovnej farár-

ky Alžbety Nobikovej 
a oroslánskej farárky 
Etelky Farkašovej. 
Po obede o 14. h za-
čal oficiálny a kultúr-
ny program primátor 
mesta Takács Káro-
ly, po ňom sa priho-
voril starosta Kozá-
roviec Ing. Jozef Ma-
jer (boli prítomní aj 
poslanci obecného 
zastupiteľstva), za-
želal všetkým šťast-
livé prežitie vianočných sviatkov 
a šťastný nový rok 2013. V progra-
me vystúpila oroslánska mládež-

Vinšovali vianočné 
vinše priateľom

nícka dychová skupina Krídlovka 
a veľmi nás potešili, lebo všetky ich 
pesničky boli slovenské. Ďalej to 
bolo veľmi milé vystúpenie detskej 
tanečnej skupiny Bránička a naše 
vystúpenie sa nieslo v duchu via-
nočnej nálady, kolied a vianočných 
piesní, či už mužov i žien a aj spo-
ločných piesní. Podľa potlesku a aj 
osobných ďakovných prejavov usu-
dzujem, že sa im naše vystúpenie 
páčilo.

To ešte ale nebol koniec. Po 
krátkej prestávke sa sála zmeni-
la na hostiteľskú miestnosť, kde sa 
podávala večera, ale mne to pripo-
mínalo svadobnú hostinu, pretože 
stoly boli naplnené a ešte počas 
jedla nám znovu zahrala mládež-
nícka dychovka niekoľko ľudových 

pesničiek. Nedalo sa odolať a za-
čali sme spievať. Neskôr sa aj náš 
harmonikár k nim pridal, hrali spo-
ločne a spievala celá spoločnosť.

Cítili sme sa v ich spoločnos-
ti veľmi dobre, ale čakala nás ces-
ta domov, a to nie veľmi príjemná, 
nakoľko bola hmla. Po vzájomnom 
si vinšovaní radostných a veselých 
vianočných sviatkov a nového ro-
ku sme sa rozlúčili a chvalabohu 
šťastlivo aj docestovali domov.

Aj našim čitateľom si dovoľujem 
zaželať požehnané, láskyplné via-
nočné sviatky, aby sme sa všetci 
v dobrom zdraví dožili nového ro-
ku 2013 a aby bol pre nás radost-
ný a úspešný. 

       Ján Švolik
Foto: M. Majer

Advent – slovo, ktoré v sebe ne-
sie obdobie očakávania príchodu 
malého Ježiška, obdobie skrýva-
júce v sebe svoje špecifické čaro. 
Čas, kedy majú ľudia k sebe akosi 
bližšie. Chvíle, kedy si vyslovujeme 
priania a želáme si šťastné a vese-
lé. Ako tomu bolo ale v minulosti, to 
sa snažili ukázať širokej verejnosti 
tvorcovia a účinkujúci umelci, ďaľ-
šej časti cyklu programov FOLK-
COOL. 

Nosnou myšlienkou týchto kom-
ponovaných podujatí je prezento-
vať nielen folklór ako taký, ale z po-
hľadu rôznych inovácií. Tradičné 
formy nie sú preto vždy výlučne au-
tentické, ale obohacované o  zaují-
mavé prvky či už s baletnými kre-
áciami, prvkami vážnej hudby, ale 
napríklad aj jazzu a rôznych ďal-
ších novodobejších žánrov. Takým-
to spôsobom aj folklór môže byť 
„cool“ a teda atraktívnejší a púta-
vejší. 12. december  bol  predurče-
ný na tému predvianočného obdo-
bia. No netočilo sa všetko len okolo 
Vianoc a adventu. Keďže sa v tom-
to období dni postupne skracujú, 
ľudia v minulosti verili, že v súvis-
losti zo skorým západom slnka ma-
jú temné sily väčšiu moc a hľada-
li spôsoby, ako sa pred nimi brániť. 
Robili sa ochranné rituály. Neskôr 

sa tieto postupne zredukovali a po-
very sa obmedzili na strach pred 
bosorkami a strigami. Rovnako sa 
i naďalej pred nimi ľudia chránili 
a zvlášť boli na to predurčené kon-
krétne termíny podľa mien v ka-
lendári. Aj to bolo dôvodom, pre-
čo sa toto obdobie nazývalo „Stri-
džie dni“. Všetko sa však začínalo 
snáď ešte Ondrejom. Nasledoval 
Mikuláš, Lucia, Adam a Eva, Tra-
ja králi či Dorota. Zvyklosti a tradí-
cie súvisiace s týmito menami pre-
zentovali umelci z rôznych oblastí 
Slovenska na pôde kaštieľa v Ru-
sovciach, v sídle SĽUKu. Sloven-
ské Vianoce boli vždy pastierske. 
Pastierov nájdeme azda v každom 
betleheme a tiež práve oni rozná-
šali do sveta dobrú novinu. Tak aj 
celý program začínal pastierskou 
hrou na fujaru v podaní Ľubomíra 
Tatarku zo Slovenskej Ľupče a na-
sledoval tradičný, kresťanský Via-
nočný vinš v podaní Jozefa Orov-
nického z Kozároviec. Na pódiu 
sa ďalej postupne striedali: Det-
ský folklórny súbor Hájenka z Bra-
tislavy, Betlehemci z Detvianskej 
Huty, Detský folklórny súbor Ko-
bylka z Bratislavy, Ľudová hudba 
Richarda Janoština zo Zuberca, 
Mikuláš v sprievode dvoch čertíc 
prišiel až z ďalekého Holandska 

a nechýbala domáca ľudová 
hudba   SĽUK-u so svojimi sólista-
mi. Kozárovce reprezentovali de-
ti z detského folklórneho súboru 
Vretienko a sólisti folklórnej skupi-
ny Konopa. Oživené tradície dopĺ-
ňali sprievodným slovom riaditeľ 
SĽUK-u Doc. Mgr. Juraj Hamar, 
Csc. a Mgr.art. Lenka Filipová. 

Konopa a Vretienko opäť vo FOLKCOOL
Nie len diváci, ale aj účinkujúci sa 
po tomto príjemnom a vydarenom 
dvojhodinovom programe rozchá-
dzali obohatení nie len o kultúr-
ny zážitok, ale aj nové informácie. 
Dokonca niektorí skôr narodení aj 
s oživenými spomienkami na vlast-
né detstvo. 

                                   P.B.




 


 



Obecný úrad nás, seniorov nad 
70 rokov, pozval 6. decembra  na 
Mikulášske posedenie do základnej 
školy. V tento deň bolo počasie nao-
zaj ako sa patrí, výdatne snežilo, ale 
aj tak sme sa stretli. Pri dverách te-
locvični nás už čakal sv. Mikuláš so 
svojim darčekom pre 
každého z nás a an-
jelici z pastoračného 
centra nás pousádzali 
na naše miesta. Bolo 
to veľmi milé. Po prí-
hovore pána staros-
tu Ing. Majera nasle-
doval program detí 
z MŠ a ZŠ, Vretienka 
a detí z pastoračného 
centra. Vám všetkým, 
ktorí ste sa akýmkoľ-
vek spôsobom posta-
rali, patrí vďaka.

Pri tejto príležitosti pastoračné 
centrum pripravilo výstavu ručných 
prác našich starých mám a starých 
otcov, ktorá bola v škole v izbe sta-
rých materí. Vystavené boli ozaj 
prekrásne práce, zhotovené rôznou 
technikou. Vytvorili ich pracovité ru-
ky, možno aj boľavé, vyťahané prá-
cou, ale iste urobené s láskou. Vý-
stava trvala od 1.decembra do ne-
dele 9.decembra. Prvými návštev-
níkmi boli žiaci základnej školy, kto-
rí si mohli pozrieť, ako trávia svo-
je voľné chvíle naši  starí rodičia. 
V deň  sv. Mikuláša ju navštívili na-
ši seniori  a pre verejnosť bola vý-
stava otvorená v nedeľu 9. decem-
bra. Možno bude pre mnohých in-

 

Výstavka ručných prác našich seniorov

Harmonogram 
separovaného zberu

1. POLROK 2013
25. január 2013   -  papier a sklo
30. január 2013   -  plasty
22. február 2013  -  papier a sklo
27. február 2013  -  plasty
22. marec 2013   -  papier a sklo
26. marec 2013   -  sklo (1100 l kontajnery)
27. marec 2013   -  plasty
22. apríl 2013   -  papier a sklo
24. apríl 2013   -  plasty
24. máj 2013   -  papier a sklo
30. máj 2013   -  plasty a sklo (1100 l kontajnery)
24. jún 2013   -  plasty
28. jún 2013   -  papier a sklo

Dôležité upozornenie: Vzhľadom k prebiehajúcemu verejné-
mu obstarávaniu je zmena termínov vyhradená!

Zároveň Vám oznamujeme, že zvoz TKO sa presúva na 
stredu 2. januára 2013!

špiráciou, možno deti budú chcieť, 
aby ich mamky  priučili k ručnej prá-
ci. Touto cestou ďakujeme všetkým, 
ktorí svojou výšivkou, maľovaným 
obrazom, alebo inou prácou prispeli 
k vydarenému dielu.

Helena Hamarová    

 Deti ZŠ pre seniorov.                                                     Foto: J. Bedej

 Folklórne Vianoce - ľudová hudba Javorinka.                Foto: J. Bedej




 


 

Spoza školskej brány

Život je raz taký. Ale je to dar!

Zimné radosti 
Padá sniežik, padá sem,
má ho rada naša Zem.
Zem je rada, že tu sneží,
každé dieťa v snehu leží.

Zima, zima, zimička,
má ju rada každá detská tvárič-
ka.
Už sa tešia, už sa smejú,
Pozorujúc sniežik vravia:
„Dobrý je“. A dlaň si hrejú.

                        
  E. Dóczy

Najkrajší dar, aký kto kedy dostal, je život. Aj keď je to len obyčajné slo-
vo, skrýva v sebe niečo oveľa viac, niečo, čo človek nebude nikdy schop-
ný vyjadriť slovami. Ale uvedomujú si ľudia v dnešnej dobe, aký je to dar, 
že sme na tomto svete?

Život býva často ťažký a namáhavý. Denne nás stretávajú problémy, 
o ktorých sme si istí, že sú tie najhoršie na svete. Sú však naozaj najhor-
šími? Existujú ľudia, ktorí nemajú čo jesť, piť alebo nemajú čo na seba. 
Aké sú naše problémy v porovnaní s takými? Naozaj sme schopní prísť 
o taký vzácny fenomén ako je život len kvôli chvíľkovému nešťastiu? 

Každý z nás si môže spraviť život takým, akým ho chce mať. Nepotre-
bujeme k tomu peniaze, ani slávu. Keď sa budeme snažiť žiť tak, aby sme 
si to užili, nikto nám ho nemôže pokaziť, žiadna katastrofa nemôže zničiť 
naše šťastie. Keď budeme vedieť, že život je dar a všetko, čo nás v ňom 
stretne je vopred dané. Keď budeme vedieť, že za všetkým zlým je nie-
čo dobré. My si jednoducho nemôžeme dovoliť, aby sme prišli o to krásne 
len preto, že neznesieme to zlé.

Život je krátky a my musíme žiť naplno, lebo to, čo nespravíme raz bu-
deme ľutovať. A aj keď sa nám bude zdať, že to nemá význam, zapamä-
tajme si, že život je jeden veľký dar a my ho nesmieme za žiadnu cenu 
odmietnuť. 

                                                          Veronika Látečková, 9. ročník

(Úvaha)

Uplynulo deväť rokov odvtedy, 
kedy sme sa po prvýkrát zúčastni-
li halových majstrovstiev SR  mla-
dých požiarnikov vo Svite. V sobo-
tu, 17. novembra  2012, sme tam 
s jedným družstvom dievčat zavíta-
li po druhýkrát. Len čo sme vystú-
pili z auta, organizátori nás už ne-
trpezlivo očakávali, pretože sa blí-
žil čas nástupu na štart. A tak sme 
rovno „naskočili do rozbehnutého 
vlaku.“  Atmosféra samotnej súťaže 
bola výborná, deti sa navzájom po-
vzbudzovali a tešili z dosiahnutých 
výsledkov. Súťažilo 95 družstiev, 
naše dievčatá skončili na peknom 
32. mieste.

Najkrajším zážitkom však bolo 
samotné stretnutie s novým pre-
zidentom DPO SR  PhDr. Ladisla-
vom  Pothom, ktorý bol taký láska-
vý, že sa na pamiatku s nami odfo-
til. Tieto zážitky a nové poznatky zo 
súťaže by sme však nemali bez ľu-
dí, ktorí nám vždy podajú pomocnú 

Halové majstrovstvá SR 

Základná škola v Kozárovciach 
uskutočnila v mesiaci boja pro-
ti závislostiam množstvo aktivít. 
Žiaci sa zúčastnili besied, ktoré 

Vianoce sa blížia. Advent sa za-
čína štyri nedele pred Vianocami. 
Prípravy na Vianoce sú všade okolo 
nás. Inak to nie je ani v našej ŠKD. 
Deti pri  dverách  vítajú snehuliaci 
a snehové vločky, ktoré sme si spo-
ločne vyrobili. V triedach prevláda 
príjemná vianočná atmosféra s via-
nočným stromčekom. Deti zhoto-
vili niekoľko výtvarných prác s via-
nočnou tematikou. Najkrajšie práce 
nás reprezentovali v CVČ Levice na 
výstave Mikulášska nádielka. Išlo 
o výtvarné práce „čertík“ od Domi-
niky Chorvátovej, „anjelik“ od Sof-
ky Hudecovej, „Mikulášske čižmič-
ky“ od Soňky Slížikovej, „Mikuláš“ 
od Tamarky Soboňovej a vianoč-
ný pozdrav od Viktorky Švolíkovej. 
CVČ Levice zaradilo medzi ocene-
né práce výtvarnú prácu Soňky Slí-
žikovej. K tomuto víťazstvu jej gra-

tulujeme a prajeme ešte veľa ďal-
ších úspechov. 

A z čoho sa deti najviac tešili? 
Tanček, básne a piesne, kde mohli 
ukázať svoj talent. Páčil sa im spev 
s gitarou, na ktorej ich sprevádzala 
pani vychovávateľka Lucia Volfová 
ako i hudobná dramatizácia pies-
ne Sniežik sa nám chumelí. Všetky 
dievčatá zatancovali do rytmu pies-
ne „Rolničky“ spolu s gašparkom 
Tomáškom Fabianom. 

Samozrejme, my sme nezabudli 
na sladké odmeny pre všetky deti, 
za ktoré sa chceme poďakovať ve-
deniu školy.

Za ŠKD ZŠ  s MŠ v Kozárovciach 
prajeme všetkým pokojné prežitie 
vianočných sviatkov.

 Vychovávateľky 
Mgr. Viera Királyová 

a Lucia Volfová

Predvianočná atmosféra v ŠKD
November – mesiac boja 
proti závislostiam

ruku. Veľké ďakujem patrí tým, kto-
rí pri nás stoja, pomáhajú nám a te-
šia sa z každého pekného výsledku 
našich detí. Sú to: Ing. Jozef Majer, 
Mgr. Richard Demian, Peter Ďu-
rovič, Marián Valach, Peter Majer, 
ako i  Ján Majer st.                         

      M.E.

boli pripravované zážitkovou for-
mou (hry, scénky). Okrem drog 
sme sa zamerali aj na toleranciu, 
počítačovú bezpečnosť, hovorilo 
sa o týraní žien a detí. Žiaci ma-
li možnosť prejaviť svoje názory, 
diskutovať a pýtať sa, v rámci čo-
ho sa aj bližšie spoznávali.

 Pre deviatakov sme 21. no-
vembra pripravili besedu s  MUDr. 
Danou  Čechovou z Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva 
v Leviciach pod názvom Škodlivé 
účinky alkoholu, fajčenia a iných 
závislostí na ľudský organizmus.

Žiaci  počas novembra pripravi-
li výtvarné práce, scénky a  veno-
vali sa športu. 

 Mgr. Martina Fabianová

Nenápadne a ticho prišla tento 
rok pani Zima. Zasadla si na trón 
a zhodila z trónu krásnu farebnú je-
seň. Jeseň bohatú na rôzne aktivi-
ty, ktoré sme prežili v našej mater-
skej škole. Na niektoré dni nám zo-
stali už len pekné spomienky s kto-
rými sa chceme s vami podeliť.

Mesiac september bol mesiacom 
adaptačným najmä pre nové deti, 
ktoré prišli do MŠ prvýkrát. Bol to 
mesiac zvykania si na nových ka-
marátov, na nové prostredie. 

Stalo sa už tradíciou, že október 
– mesiac úcty k starším sme oslá-
vili a pripomínali si spolu so starý-
mi rodičmi v MŠ. Nechýbal pek-
ný program, slová úcty a vďaky za 
všetko dobré čo starí rodičia pre 
svoje vnúčatká urobili. 

Tekvicové strašidlá sme zhoto-
vovali spolu s rodičmi v MŠ. 

Život v našej materskej škole
Ani sme sa nenazdali a v našej 

škôlke sa s príchodom zimy začal 
ozývať spev detí o Mikulášovi, kto-
rý zavítal aj tento rok medzi naše 
deti. Priviezol ho koník na vyzdo-
benom koči a bol ako z rozprávky. 
Tohto roku bol Mikuláš veľmi šted-
rý (aj vďaka sponzorovi pánovi Pet-
rovi Pivarčimu, ktorému veľmi pek-
ne ďakujeme). Najkrajšie sviatky 
roku oslávime s pekným kultúrnym 
programom v MŠ spolu s rodičmi. 

A na záver, nech vianočný po-
zdrav zaletí od všetkých detí a za-
mestnancov MŠ Kozárovce do 
všetkých rodín. 

Prajeme vám všetkým, aby ste 
prežili Vianoce v kruhu svojich naj-
milších v príjemnej atmosfére s po-
kojom v duši, ktorý nech sa v nej 
udrží i po celý rok 2013.

  Mária Štefančová
                                               




 


 



Vianoce očami detí

Spoza školskej brány

Milukáš do našej školy zavítal 7. 
decembra.  Mal síce mierne meška-
nie, no nám to vôbec nevadilo, práve 
naopak. Všetky deti ho už s rados-
ťou očakávali hneď od rána. Žiaci 
prvého stupňa privítali tohto štedré-
ho pána spoločne. Pripravili si preň-
ho rôzne básničky a pesničky. Za 
krásny program im rozdal plné ba-
líčky sladkostí, ktoré ich malé rúčky 

 Mikuláš v škole

Každý z nás má rád Vianoce. Na tieto sviatky čakáme celý rok. Dvojtýž-
dňové prípravy vyvrcholia jedným večerom. 

Vianočné sviatky začínajú pečením medovníkov a všelijakých dobrôt. Po 
týchto neodolateľných chvíľach prichádza na rad výzdoba. Veľa ľudí vešia 
svetielka aj na fasády domov. Keď sa idete večer prejsť, cítite sa ako v kra-
jine svetiel.

Deň pred Štedrým dňom zvykneme ozdobovať stromček. Najprv svetlá, 
potom vianočné gule a iné ozdoby, nakoniec pozlátka a hviezda na vrchol 
jedličky. A potom už len trpezlivo čakať.

Ráno tohto vianočného dňa začína varením, ktoré pokračuje až do ne-
skorého obeda. Keď hodiny odbijú päť, rodina sa roztratí po izbách obliecť 
sa a pripraviť na večeru. Táto večera, hoc je veľmi chutná, trvá iba krátko, 
pretože každý si chce rozbaliť svoj darček. 

O polnoci nasleduje návšteva polnočnej svätej omše v kostole, a po nej 
už len sladký spánok a radosť z krásne prežitých sviatkov, lebo tieto sviat-
ky nie sú len o darčekoch, jedle alebo svetlách na stromoch, ale o rodine 
a čase prežitom s ňou. 

V mene žiakov ZŠ s MŠ Kozárovce vám prajeme požehnané sviatky 
a všetko dobré v novom roku. 

   Veronika Mihálová, 8. ročník

Požehnané sviatky

Čas pokoja. Čas na stretnutie s ľuďmi, s ktorými sme počas celého roka 
boli možno viac v kontakte cez moderné technológie ako v osobnom. Čas 
zastaviť sa, posedieť si s rodinou a blízkymi, no najmä zhodnotiť náš dote-
rajší život – čo som mal a nestihol som urobiť, ku komu som sa ako sprá-
val, komu som možno nechtiac ublížil a komu som pomohol. A potom v kú-
tiku duše vyslovíme to najčastejšie želanie: „ZDRAVIE“. 

A naše deti? Naše deti v ZŠ Kozárovce si do Nového roku želajú:
- osvetlenie na umelú trávu (ihrisko)
- spojazdniť kino
- vybudovať klzisko
- lavičky do areálu školy
- zrekonštruovať jazierko v škole
Okrem toho nezabudli ani na ostatných našich spoluobčanov a pripája-

jú nasledovné želania:
- prajeme vám pohodu, lásku, útechu, aby ste boli zdraví a šťastní
- pekné sviatky plné radosti a pokoja
- rodičom veľa lásky a spokojnosti
- pani učiteľkám a učiteľom, pohodu a počas prázdnin načerpanie 

veľa energie
- pánovi starostovi a poslancom pokojné a šťastné Vianoce, no naj-

mä veľa šťastia pri zháňaní peniažkov na skrášľovanie našej obce

Želania do nového roku

-  Vianoce pre mňa  znamenajú  pohodu, lásku a to, že sme spolu celá 
rodina. Vždy sa tešíme na večeru, lebo ocino urobí  výborného kapra  
so zemiakmi.    (Adrián)

 -   sú  chvíle pokoja, keď sme všetci spolu a pripravujeme  koláčiky  (Len-
ka)

-   pre mňa znamenajú rodinnú pohodu  (Vierka)
-  na Vianoce by sa mal každý usmievať a nemal by byť nikto smutný (Tí-

mea)
-  Vianoce  pre mňa znamenajú pohodu v rodine, obdarúvanie sa navzá-

jom a pripomínanie si narodenie Ježiša Krista  (Matúš)
-  Vianoce sú krásne. Celá rodina sa spolu stretneme. Všetci sme šťast-

ní a veselí. Vianoce sú láskyplné.   (Simonka)
 Vianoce sú krásna vec, keď sme všetci spolu.
 Sviečky  horia ako pec, vločky vonku vejú.
 Vianoce sú krásna vec, to vie každý z nás, 
 koledy a pesničky nám všade vôkol znejú. (Simonka, 5.tr.)
- Vianoce sú pre mňa krásny čas prežitý s mojou rodinou  (Janka)
-  sú to chvíle, keď sme všetci spolu,  pečieme a zdobíme  medovníčky  

(Paťka)
-   Vianoce sú chvíle radosti s kaprom na tanieri a tešenia sa na darčeky 

(Kristián)
-  Vianoce sú pekné chvíle s rodinou a s vôňou medovníkov  (Lucia)
-  Vianoce sú krásne chvíle,
    keď sa dieťa roztomilé,
    na  slame a na sene
    narodilo v Betleme.   (Marienka  6.tr.)

netrpezlivo rozbaľo-
vali. Mikuláš neobi-
šiel ani starších žia-
kov, ktorí sa pred-
viedli s programom 
vo svojich triedach. 
Tancovali, spievali, 
prednášali a zabá-
vali nielen Mikuláša 
a jeho pomocníkov, 

ale aj svojich spolužiakov. Po 
jeho odchode žiaci rozbalili ba-
líčky, hostili sa na sladkostiach 
a iných dobrotách. 

Veríme, že náš program 
sa Mikulášovi páčil rovna-
ko, ako sa páčil nám a o rok 
tu bude opäť ako na koni.

      Žiaci ZŠ s MŠ Kozárovce

 Do našej školy zavítal Miku-
láš, ktorého doprevádzali čer-
ti a anjeli (naši deviataci). Naj-
skôr navštívili deti z najnižších 
tried a nezabudli ani na žiakov 

špeciálnych tried, ktoré si pripravili 
krásny program. Vystúpenie žiakov 
sa Mikulášovi veľmi páčilo. Rozdal 
aj balíčky a nakoniec sme si všetci 
spoločne zaspievali pieseň Svieť 
nám stromček jagavý. 

Potom sa Mikuláš aj so svojím 
sprievodom vydal po potulkách žia-
kov a tried druhého  stupňa. Žia-
ci mali pripravený pestrý program. 
Najviac sa Mikulášovi páčila netra-
dičná zábava so žiakmi 8. ročníka, 
s ktorými si zatancoval Gangnam 
style.       

   (žiaci 9. ročníka)




 


 



Spoza školskej brány

V tichosti padajúcich vločiek
myslím na Vianoce.
Vianoce mojej mamy.
To čaro, ten duch – to je tá 
čistota v jej duši.
Veselá nálada – vôňa koláča
najkrajší stromček – smrečok
ligotavý
nie je darčekmi obsypaný.
Najväčším darom boli mamine
rozprávky, otvorená náruč,
ktorá zohriala, keď bola zima
na duši.
Prvé Vianoce bez mamy
Chýbaš mi!
Čistota ducha?  Pojem neznámy.
Svet sa pokazil.
Zlaté čaše sa dvíhajú –
zdravie sa želá, ale chýba
tam čosi, čosi rýdzejšie
ako to zlato – ten čas sa už
však nevráti.

                    Zlatica Kubová
uč. špec. triedy

Zvedaví sme boli, čo za tými 
hradbami stojí.

Tajné chodby nás upútali, aj ho-
re kopcom sme sa vyštverali.

Natália – dvorná dáma, z toho 
hradu nám zakývala.

Chlapcov zase upútali zbrojnoši 
a ich zbrane.

Ťažké meče, mačety aj ochran-
né štíty.

Tak sa nám doba železná pri-
hovára. 

Krásne džbány, misy, krčahy – 
naši predkovia vyrábali.

Ešte ďalšie remeslá nás upúta-
li. Veru dobrí obchodníci to boli.

Aj rôzne bylinky poznali. 
Dievčatá sa však šperkami ko-

chali - prstene, náhrdelníky, ná-
ramky, spony do vlasov by pekne 
v tých havraních vlasoch vynikli.

Na konci prehliadky boli kroje, 
v jednom z nich sme pani učiteľku 
Egyudovú spoznali.

Tak sme vedeli, že ten kroj je 
Kozárovský.

Výlet to bol bohatý, teplé slnko 
nás hrialo.

Dobre sa nám darilo a smialo.
Natália Rafaelová 

so žiakmi špeciálnej triedy II.

Vlani naši vinohradníci zorganizovali prvý ročník ochutnávky mla-
dých vín. Urobili to hlavne preto, aby preverili svoje sily a schop-
nosti. Podarilo sa, a tak tento rok pripravili druhý ročník za účasti 
dvoch odborníkov a dlhoročných vinárov s bohatými skúsenosťa-
mi. Ich pozvanie prijal predseda Vinohradníckeho spolku z Nemči-
nian  Jozef Nízl a predseda Vinohradníckehoi spolku z Rybníka Jo-
zef Uhnák. Obaja skúsení vinári mali rozhodujúce slovo pri hodnote-
ní mladého vína z kozárovských viníc.

Po úvodnom požehnaní tohto-
ročného mladého vína vdp. Joze-
fom Gajdošom sa postupne nalie-
vali vzorky vín a všetci prítomní mali 
možnosť ohodnotiť  ich vôňu a chuť. 
Vlastné bodovanie sme potom mohli 
porovnať s hodnotením odborníkov. 
Potešiteľné bolo každé vyššie hod-
notenie, aj keď na adresu niekto-
rých vzoriek, najmä červených, za-
zneli aj kritické slová. Odborná po-
rota však ku kritike pridala aj cenné 
rady, ako postupovať, aby sa  víno 
správne ošetrilo a odstránili nedo-
statky. Najmä tieto rady boli veľkým 
prínosom a mnohí vinári využili prí-
tomnosť hostí, aby sa dozvedeli viac 
z ich  praktických skúseností.

A s akými dojmami odchádzali od 
nás naši hostia?

Jozef Uhnák: „Je tu potenciál 
kvalitných vín, bolo by dobré zú-

Výlet na 
LEVICKÝ HRAD

Ja som baník, kto je viac.
Ráno vstávam, do šachty fáram.
Mám svetielko a kladivko, posvie-
tim si na zlatko.
Nakopem aj veľa uhlia, by nám 
veru zima nebola.
Tešíme sa z toho tepla, pri kozube 
nášho bydla.

Šimon Rafael

Návšteva baníckeho 
mesta – Nová Baňa

Spomienka

Biele mladé vína príjemne prekvapili

častňovať sa na výstavách a najmä 
zbierať skúsenosti z ochutnávok. 
Ponúkneme záujemcom z Kozáro-
viec, aby sa mohli na našich degus-
táciách v pozíciách prísediacich pri 

komisiách priučiť  a získať  potreb-
né skúsenosti z hodnotenia vín.“

Jozef Nízl: „Naozaj ma príjem-
ne prekvapila kvalita vín, všetky ví-
na, najmä biele, boli krásne, do is-
kry, bez závoja a ani stopy po sír-
ke. Na druhej strane menej kvalit-
né sa ukázali červené vína, ktoré si 
vyžadujú mimoriadnu starostlivosť, 
každodennú prítomnosť vinára. Tu 
sme zachytili zanedbané ošetrova-
nie vín. Zrejme vinári  nechali vína 
doslova trápiť v studenom prostre-
dí, teda im nevytvorili ideálne pod-
mienky na kvasenie. To všetko sa 

však dá v budúcnosti doriešiť.  Po-
tenciál v kozárovských pivniciach 
je. Napokon, dostať sa na takú-
to úroveň po dvoch rokov činnosti 
vášho spolku je chvályhodné.“

Úspešnú ochutnávku zakončil 
predseda Vinohradníckeho spolku 
Kozárovce, Štefan Gaži, želaním, 
aby sa mohli miestni vinohradní-
ci o rok stretnúť na ďalšom ročníku 
ochutnávky mladých vín aj s účas-
ťou vín od okolitých výrobcov.  Ko-
zárovskí vinohradníci chcú totiž  na-
predovať spolu s vinohradníkmi 
a vinármi z okolitých obcí a postup-
ne budovať tradíciu ochutnávok aj 
vo svojej obci.    

-mn-

 Vystúpenie najmenších potešilo Mikuláša.                                            Foto: J. Bedej 




 


 



Čo nového v našom Pastoračnom centre?
Krásne jesenné dni, plné sln-

ka a úžasných farieb. Stihli sme si 
ich vychutnať? Všetko má svoj čas, 
čas detstva našich detí, čas s naši-
mi rodičmi a starými rodičmi ... Nád-
herné Božie dary, ktoré dostávame 
každý deň. 

V novembri sme privítali me-
dzi nami spevácky zbor z Podlavíc 
z Banskej Bystrice. Desať mladých 
vysokoškolákov, z ktorých niektorí  
boli medzi nami už minulý rok a vte-
dy vznikli pekné priateľstvá s naši-
mi deťmi a mládežou. 
Prežili sme s nimi tri za-
ujímavé dni, plné spe-
vu a milých slov. Prvý 
deň sa stretli v rozhovo-
roch s našimi mladými 
na birmovnej príprave 
a svojim svedectvom, 
rozhovormi a správa-
ním boli nádherným prí-
kladom živej viery v Pá-
na Ježiša. Spoločne 
s nimi sme sa učili nové 
piesne a spievali na sv. 
omšiach po celé tri dni. 
Tieto chvíle nám sprí-
jemňovali aj vo-
ňavé koláčiky, 
chutné pagá-
čiky, chlebíčky 
a jabĺčka, kto-
ré nám priniesli 
naše staré ma-
my, za ktoré im 
veľmi ďakuje-
me.

Ďalším da-
rom pre nás 
bolo stretnu-
tie s misijnými 
dobrovoľníčka-
mi  Máriou Ma-
lou a Ankou Ko-
torovou, ktoré 
v roku 2011 nav-
štívili Kam-
bodžu. V so-
botu popo-
ludní 17. 
n o v e m -
bra v na-
šej klubov-
ni na fare 
nám poroz-
právali a pre-
mietli veľa zau-
jímavých fotografií 
o ťažkom živote de-
tí a ľudí tejto krajiny. Detí, 
ktoré žijú na ulici bez rodičov, jedla 
a oblečenia. Misijné sestričky v do-
me Matky Terezy sa o ne starajú 
a dávajú im nielen jedlo, ale aj ob-
jatie a pohladenie, ktoré tak všetci 
veľmi potrebujeme. Pri pohľade na 
tieto deti sme ďakovali Pánu Bohu 
za našich rodičov a za naše tep-
lé domovy, kde sa môžeme denne 
vrátiť. Často to berieme ako samo-
zrejmé a nie vždy si to vieme vážiť. 
Mária Malá vložila svoje spomienky 
na tieto dni do svojej knihy „Otvorila 

som dlaň a ponúkla im svoje srdce“, 
ktorú sme si mohli tiež zakúpiť.

Posledný novembrový víkend sa 
našou klubovňou na fare šírila vôňa 
perníčkov a čokolády. S deťmi, mlá-
dežou a s mamičkami sme sa stretli 
vo vianočnej dielni, kde sme s lás-
kou pripravovali mikulášske prekva-
penia pre našich starkých a staré 
mami. Bolo veľmi ťažké odolať tým-
to dobrotám. 

V deň Sv. Mikuláša sme ako an-
jelikovia vítali spolu s Mikulášom 

našich starých ot-
cov a staré mamy 
v telocvični. Deti si pripravili zaují-
mavý program, my sme im tiež za-
spievali pri gitarovom sprievode 
Dominiky Bedejovej, Lucky Králi-
kovej a Mirky Ludhovej a zarecito-
vali básne. Po skončení programu 
sme našich starkých ešte previedli 
výstavkou ručných prác, ktorá bola 
v izbe našich starých materí a roz-
dali im naše perníčky. Bol to pre nás 
prekrásny deň.

Výstavka ručných prác v izbe na-
šich starých materí v škole – pre-
krásne diela našich starkých, dý-
chajúce históriou. Denne nám na-
še oči potešia a pookrejú dušu. Koľ-
ko vzácnych a šikovných ľudí má-
me okolo seba. Ďakujeme všetkým, 
ktorí svojimi dielami prispeli k jej vy-
tvoreniu. Ďakujeme pani Hamaro-
vej, manželom Hoferikovým a pani 
Hlavovej za spoločnú prípravu. Na-
še deti mali možnosť vidieť, ako trá-

via voľné chvíle naši starí rodi-
čia. Prekrásne výšivky po-

vzbudili naše dievčatká 
k ďalšiemu vyšívaniu.  

Vianočné trhy, i my 
sme sa ich zúčast-
nili. Deti s láskou 
a neúnavne pripra-
vovali svoje výrob-
ky, aby aj oni mohli 

potešiť tých, ktorí sa 
pri nich zastavia. S veľ-

kým očakávaním v duši 
ich predáva-
li a zažili prvé 
chvíle obcho-
du - radosti 
i sklamania. 
Naša pieseň 
Aleluja v prí-
tmí kultúr-
neho domu 
a s rozžiare-
nými prskav-
kami umocni-
la atmosféru 
blížiacich sa 
na jk ra jš ích 
dní v roku. 

Naše deti 
sa pripravujú 
na koledova-

nie s Dobrou novinou, veľmi sa te-
šia, že vám budú môcť aj oni troš-
ku spríjemniť prekrásne vianočné 
dni. Tešia sa na váš úsmev a milé 
slová, ktoré ich určite povzbudia do 
ďalších dní. Ak chcete, aby aj vás 
navštívili, nezabudnite sa zapísať 
v kostole a uviesť č. domu. Deti bu-
dú koledovať 26. a 27.12.

Pastoračné centrum ďakuje 
všetkým, ktorí akýmkoľvek  spôso-
bom nám pomohli a želá veľa Bo-
žích milostí a požehnania do ďal-
ších dní a teší sa na ďalšiu spolu-
prácu.

Plamienok sviečky na advent-
nom venčeku pred necelými štyr-
mi týždňami nám začal svietiť a  
postupným rozsvecovaním ďal-
ších sviečok silnelo svetlo našich 
dní pred najkrajšími sviatkami v ro-
ku. Prežime ich v pokoji a v láske 
s našimi najbližšími a najmilšími, 
s deťmi a starými rodičmi, veď oni 
sú naše najväčšie dary, ktoré sme 
dostali.        
                                     jp

fotografie Dominika Bedejová




 


 



jarmok + foto celá trana

Bola to  taká malá skúška, či nie-
koho zaujme stretnutie so zaujíma-
vým človekom, ktorý je ochotný pri-
jať pozvanie a prísť do našej ob-
ce na besedu. Ako prvý to bol ho-
rolezec Martin Gablík. Stalo sa tak 
v piatok, 16. novembra. Martina 
Gablíka a jeho priateľa, tiež horo-
lezca Rudllfa Bošjaka najskôr pri-
jal na obecnom úrade starosta ob-
ce, kde sa po prijatí hostia podpísali 
do pamätnej knihy obce.                                                                                      

Beseda sa konala v miestnej 
cukrárni a organizátorov príjemne 
prekvapilo, že časť vyhradený na 
besedu bol zaplnený do posledné-
ho miesta účastníkmi všetkých ve-
kových kategórií. Zvolenský sta-
vebný inžinier M. Gablík nielen za-
ujímavo rozprával o jednotlivých vý-
stupoch, ale priniesol zaujímavé su-
veníry z ciest a pomocou premieta-
nia fotografií a filmu vtiahol do ho-
rolezeckého výstupu na Cho  Oyu 
aj všetkých  prítomných. Jeho slo-
vá dopĺňal R. Bošjak a manželka 
Monika Gablíková, ktorá má za se-
bou tiež bohaté horolezecké skúse-
nosti. V mnohých zostalo v pamäti 

O svojej ceste k horolezectvu porozprával Zvolenčan  Martin 
Gablík  na besede v našej obci 16. novembra. Viedla cez jeho lás-
ku k horám a trampingu, tu sa naučil ako dôležitá je úcta ku kama-
rátovi, trpezlivosť  a schopnosti prežiť. Ako chlapci preverovali svo-
je schopnosti pri táborení v snehu a tu kdesi začala jeho príprava 
na horolezectvo a osemtisícovky. Ťažkému tréningu a vytrvalosti ho 
tiež naučilo judo, ktorému prepadol už na strednej škole. Na bese-
de sa hovorilo predovšetkým o jeho poslednej výprave na Cho Oyu, 
z ktorej sa vrátil pred rokom 13. októbra 2011. Po besede sme ho po-
žiadali o rozhovor.

sa hodil dole zľadovateným sva-
hom a letel som 400 m. Všetko na-
pokon dobre dopadlo a spolu s Ru-
dom sme potom  dva dni a dve no-
ci Artura spúšťali dole do bezpečia. 
U nás by z toho nik nebol nič uro-
bil, ale Poliaci to nenechali tak a da-
li podnet na naše ocenenie. Mimo-

riadne si to ceníme. 
• Každá expedícia si vyžadu-

je nemalé financie. Viete si na ne 
získať sponzorov?                             

Sponzorov veru niet,  najskôr  
len spomedzi kamarátov. Najčas-
tejšie  si zarábame na cesty výško-
vými prácami, na kostoloch ako na-
príklad v roku 1998 v Podlužanoch 
a podobne.

• Kam pôjdete nabudúce. Ne-
pokúsite sa do tretice o Broak 
Peak?

Hovoria mi, že by som mal ešte 

Kameň z Gerlachu položil na vrchol Cho 0yu

• Koľko expedícií máte za se-
bou?

Prvým štítom bol v roku 1996 
Mont Everest  8050 m. Pri výstu-
pe na  Kančendžongu v roku 1997 
som dosiahol  8300 m. V roku 1998 
to bol prvý pokus o Broak Peak,  
potom v roku 2002 Makalu,  kde 
som išiel na vrchol po Kršiakovi ako 
druhý Slovák, s tým že ja  výstupy 
robím bez kyslíkovej  masky. Ne-

skôr v roku 2004  to bol výstup na 
Anapurnu, kde som dosiahol výšku 
7200 m. V roku 2005 to bol druhý 
pokus o Broad Peak, 2007 Nanga 
Parbat a minulý rok Cho Oyu.  Či-
že spolu je to osem expedícií, z to-
ho  tri úspešné.

• Z poslednej úspešnej expe-
dície ste sa vrátili pred rokom. 
Z tohto výstupu máte prekrásne 
fotografie i film, ktorými ste nám 
všetkým priblížili atmosféru vý-
stupu. Aký to bol pocit stáť na 
vytúženom vrchole?

  Je to predovšetkým výdych, 
oslobodenie, že už nemusím ísť 
ďalej. Človek cíti neskutočnú úna-
vu a vyčerpanie, ale aj spokojnosť. 
Až  potom keď  zíde dole do nižších 
táborov a  už je  v bezpečí, potom si 
to všetko premieta,  akoby  ten vý-
stup prežíval ešte raz.

• Horolezci často necháva-
jú na vrchole pokorených štítov 
zástavky, či iné značenia. Čo ste  
nechali  Vy?

Nechal som tam kameň z Gerla-
chu. Tak ako som iný kameň z Ger-
lachu nechal aj na Makalu, aj na 
Nanga Parbate. Prečo práve z Ger-
lachu? Je to náš najvyšší vrch a tak 
kondične vybehnem naň, vezmem 
si odtiaľ  kameň a zanesiem ho na  

vrchol iného štítu,  a odtiaľ zasa na 
Gerlach. Za krížom na Gerlachu je 
taká veľká puklina, tam sú hodené 
tie dovezené kamene z mojich vý-
stupov.

• Na ktorý výstup spomínate 
najradšej?

Každá hora je iná. Nemá na to 
vplyv ani výška, či náročnosť vý-
stupu. Myslím, že čo do náročnosti 
Makalu bolo najťažšie,  čo do histó-

rie a úžasného pocitu to bol Nanga 
Parbat a  pohľad z  vrcholu na Indu-
kuš, na Himaláje. Tu bol skutočne 
nádherný deň  a výstup bol úžas-
ný. Určite mi dlho bude doznievať 
v srdci aj posledný výstup na Cho 
Oyu. To bol kopec, kde som zažil  
najkrutejšie zimy a pritom sme ma-
li šťastie, že nefúkal silný vietor , to 
by sme veľmi ťažko prežili.

• Dvakrát ste sa snažili vystú-
piť na Broak Peak. Prvýkrát v ro-
ku 1998 ste to vzdali,  pretože ste 
pomáhali  zísť Petrovi Šperkovi 
a druhýkrát v roku 2005, kedy ste 
to vzdali opäť pre pomoc poľské-
mu horolezcovi, za túto pomoc 
ste získali aj medzinárodné oce-
nenie.

Poľský horolezec Artur  si dolá-
mal nohu vo výške 7800 m, čo bola 
istá smrť. My sme boli spolu s pria-
teľom horolezcom Rudolfom Boš-
jakom  (chatárom z Inovca) už vo 
výške 7900 m vo vykopanej jasky-
ni úplne bezpečne zaistení s tým, 
že ráno dokončíme výstup  na vr-
chol 8047 m. Plány sa zmenili, vyšli 
sme von, aby sme Arturovi pomohli. 
Okrem svojho batohu som niesol aj 
jeho batoh, teda vyše tridsať kilo-
gramov. Pri spúšťaní sa mi otvorila  
puklina pod nohami, reflexívne som 

skúsiť do tretice, ale hovorí sa tiež, 
že dvakrát a dosť... Nezbieram tieto 
výstupy do počtu, ja leziem lebo ma 
to baví. Skôr ma láka isť na akciu 
s nejakou dobrou partiou a  môžu to 
byť Alpy, Kaukaz  alebo Andy. Je to 
však aj  otázka  zdravia a či dáme 
dohromady potrebné financie.             

• Má vaša rodina pochopenie 
pre horolezectvo a náročné ex-
pedície?

A manželka má pochopenie. Na-
pokon  aj ona sa tomuto venuje. Bo-
la aj na  ženskej expedícii, spolu so 
sestrou a našou  staršou dcérou. 
Chápe ma a pokiaľ aj sama nemô-
že ísť, tak dopraje mne, lebo vie čo 
to pre mňa znamená. Keby som od-
chádzal s tým, že rodina nesúhlasí,  
ťažilo by ma to.  Opora najbližších 
je pre mňa veľmi dôležitá                                  

M. Nemčeková 
snímky: autorka

          

Prvá beseda vzbudila záujem

BESEDA  
S JURAJOM ŠVOLIKOM   

Skúsme napriek decembrové-
mu chladu okúsiť horúce putova-
nie po Etiópii a Afrike. Sprostred-
kuje nám ho Juraj Švolik na be-
sede, ktorá sa uskutoční v piatok 
21.decembra o 18.00 hod v miest-
nej cukrárni.

rozprávanie o pokuse zdolať Broad 
Peak v roku 2005. Napriek dobrej 
príprave a chuti pokoriť jeho vrchol, 
M. Gablík a R.Bošjak  sa vzdali 
vlastného výstupu a za cenu veľké-
ho rizika pomáhali zachrániť zrane-
ného poľského horolezca. Sloven-
ský olympijský výbor im za tento čin 
udelil cenu Radovana Kaufmana 
a Európske hnutie fair play (EFPM) 
svoje najvyššie ocenenie.                                                   

Organizátorov potešil záujem 
o túto prvú besedu .  V poradí dru-
hým hosťom bude Juraj Švolik, kto-
rý sa s nami príde podeliť o zážitky 
z putovania po Etiópii a Afrike.       

M.N.




 


 



Z kroniky obce  Zaciatky železnice v Kozárovciach
Železnica v Kozárovciach si ten-

to rok pripomína sto rokov od spus-
tenia prevádzky na trati Zlaté Mo-
ravce – Kozárovce. Prvá železnič-
ná trať v obci však už vtedy niekoľ-
ko rokov fungovala. V druhej polovi-
ci 19. storočia nastal vo vtedajšom 
Uhorsku búrlivý rozvoj výstavby že-
lezníc. V roku 1867 po maďarsko-ra-
kúskom vyrovnaní prešla železničná 
doprava pod uhorské ministerstvo 
dopravy a hospodárstva v Buda-
pešti. V tomto roku sa začalo s vý-
stavbou známej Košicko-bohumín-
skej magistrály, ktorá sa stala chrb-
tovou kosťou železničnej siete na 
Slovensku. Stavbu železníc finanč-
ne zabezpečoval štát, domáce, ale 
aj zahraničné akciové spoločnosti. 
Pre rozvoj Kozároviec mala význam 
výstavba železnice Hronská Dúbra-
va (Hronská Breznica) – Levice. 

Už v druhej polovici 80. rokov 19. 
storočia bol prejavený záujem budo-
vania tohto úseku. Nakoniec konce-
sia pre výstavbu a prevádzku takto 
smerovanej železnice bola vydaná 
až Jánovi Kazymu, hlavnému župa-
novi Barčkej župy nariadením MO 

č. 45640/95.VI.25. Samotná konce-
sia ho zaväzovala zabezpečiť vozid-
lá, koľajnice i ostatný materiál pre 
výstavbu z uhorských zdrojov. Trať 
bola dlhá 65,6 km a počas jej stav-
by sa museli vybudovať mosty, ná-
sypy a zárezy i upraviť brehy Hrona. 
Na trati bolo 10 staníc a 3 zastávky, 
14 strážnych stanovísk a 94 úrovňo-
vých priecestí, z ktorých boli 2 kry-
té závorami. Vybudovaných bolo 8 
výpravných budov so skladmi a cel-
kom 95 m nekrytých nákladísk. Trať 
bola spustená do prevádzky 27. ok-
tóbra 1896. V Kozárovciach bola 
jedna zo zastávok, ktorá stála v pra-
vo od dnešného železničného pre-
jazdu a bola označená vtedy pou-
žívaným maďarským názvom obce 
Garamkovácsi.  

Železničná trať Zlaté Moravce – 
Kozárovce vznikla o niekoľko rokov 
neskôr. Koncesia na jej výstavbu bo-
la vydaná továrnikovi Albertovi Pe-
töovi zo Zlatých Moraviec a Ing. Voj-
techovi Gersterovi z Budapešti. Pre-
vádzka na 19,1 km dlhej trati bola 
zahájená 14. decembra 1912. Exis-
tovali na nej 3 stanice a 1 zastávka, 

výpravné budovy, sklady a 1 stráž-
ne stanovisko. Zastávka Kozárovce 
bola prebudovaná na prípojnú že-
lezničnú stanicu a na Močiari bo-
la zriadená nová zástavka. Pôvod-
ná koľaj bola rozšírená o ďalšie dve 
a postavený bol aj vodný žeriav. Na-
ša obec sa tak stala  dôležitým že-
lezničným uzlom. V roku 1914 ešte 
cukrovar v Oroske (dnešný Pohron-
ský Ruskov) vybudoval pod Skalou 
nakladaciu rampu. K nej sa pripája-

la úzkokoľajka z Korlatu, ktorá viedla 
cez majer Helena, Lipník a Agáčinu. 
V septembri a októbri roku 1924 bo-
la táto demontovaná.

              Peter Ivanič
Literatúra:
KUBÁČEK, Jiří a kol. Dejiny že-

lezníc na území Slovenska. Bratisla-
va 1999.

ŠVOLÍK, Gašpar. Kozárovce – 
minulosť a prítomnosť. Kozárovce 
1998.
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Blíži sa koniec roka 2012 a to je 
čas, kedy je potrebné zhodnotiť  čin-
nosť nášho Dobrovoľného hasič-
ského zboru v tomto období. Je to-
ho dosť ako v oblasti spoločenskej, 
športovej, ale i zásahovej.

 Práve tú zásahovú činnosť  sme 
si preverili hneď na úvod roka a to 
26.marca, kedy prišla žiadosť o po-
moc od starostu obce Čaradice, pri 
likvidácii požiaru lesného porastu. 
Do tohto zásahu bolo zapojených de-
väť  členov nášho DHZ a vozidlo Ka-
rosa CAS 25K. Vďaka rýchlemu na-
sadeniu a výbornej spolupráci s pro-
fesionálnymi hasičmi zo Zlatých Mo-
raviec  sa podarilo tento požiar loka-
lizovať a nakoniec celkom uhasiť vo 
veľmi krátkom čase, čo slovami vďa-
ky ocenil starosta obce Čaradice, ako 
i veliteľ zásahu z radov profesionál-
nych hasičov. Ďalšou akciou v ob-
lasti zásahovej, bola asistenčná služ-
ba pri pálení vatry z príležitosti kon-
ca 2. svetovej vojny  12. mája na žia-
dosť starostu obce Malé Kozmálovce 
a riaditeľa Hasičského a záchranné-
ho zboru  v Leviciach. Na tejto asis-
tenčnej službe sa zúčastnili 4 členo-
via, s vozidlom Karosa CAS 25K.

Poslednou udalosťou v tejto ob-
lasti bolo technicko-taktické cviče-
nie 26.augusta na vodnej nádrži Veľ-
ké Kozmálovce, cieľom ktorého bo-
lo oboznámiť čo najširší počet členov 
s činnosťou pri zásahu a oboznáme-
nie s ovládaním vozidla Karosa CAS 
25K. Športovú činnosť charakterizuje 
predovšetkým účasť na hasičských 
súťažiach. Tento rok sa do výcviku 
zapojilo 1 družstvo mužov, 1 druž-
stvo mužov nad 35 rokov, 1 družstvo 

dorastencov.  Z čoho 
máme veľkú radosť  
aj 1 družstvo doraste-
niek.

Dosiahnuté výsled-
ky v športových sú-
ťažiach boli ako to už 
býva, aj horšie, aj lep-
šie. Poďme teda k fak-
tom. Na Okresnej sú-
ťaži Dobrovoľných ha-
sičských zborov, ktorá 
sa konala dňa 3. júna v Hontianskej 
Vrbici, obsadilo družstvo mužov 3. 
miesto s dosiahnutým časom na šta-
fete 8x50 m, 79,53 s a na požiarnom 
útoku 21,12 s. Družstvo dorasten-
cov na tejto súťaži obsadilo 1. miesto 
s časom na štafete 82,25 s a na úto-
ku 20,34 s. Aj keď prakticky na úvod 
sezóny, keď sa kalendár súťaží len 
začínal plniť, bolo jedným z jej vrcho-
lov, usporiadanie súťaže „O Striebor-
nú prúdnicu Pohronia“ na domácej 
pôde. Po dlhoročnej tradícii konania 
súťaže na futbalovom ihrisku, sme tú-
to zorganizovali v športovom a v bu-
dúcnosti dúfam aj hasičskom areáli 
na Brôdku. Za účasti viac než dvad-
sať družstiev z blízkeho i ďalekého 
okolia, obsadilo mužstvo nad 35 ro-
kov vo svojej kategórii 1. miesto s ča-
som 18,06 s, muži po nepresvedči-
vom výkone 12. miesto s časom 
21,13 s. Do súťaže bolo zapojené aj 
družstvo dorastencov a po prvýkrát 
sa na štartovú čiaru postavilo aj druž-
stvo dorasteniek. Práve družstvo do-
rasteniek si vybralo aj svoju dávku 
smoly, keď nedokončilo svoj prvý po-
kus, z dôvodu úrazu na pravom prú-
de. Druhý pokus už bol bez chybičky 

a tento dievčatá venovali svojej prú-
darke, ktorá bola v tom čase na lekár-
skom vyšetrení. Tieto dve mládežníc-
ke družstvá neboli hodnotené, nakoľ-
ko sme nemali kategóriu dorast, ale 
si privoňali k tej atmosfére na súťaži 
a zbierali cenné skúsenosti.  

Ďalšie súťaže spomeniem len 
v skratke.  9. júna -  Súťaž O pohár 
drevenice Revište – Žarnovica  Ma-
girus cup. Muži 5. miesto.

29. júna-  Nočná súťaž DHZ Vlka-
nová. Muži, diplom za účasť.

14. júla - Pohár starostu obce 
Dolný Pial. Muži 3. miesto, doras-
tenci v kategórii muži, za účasť a do-
rastenky v kategórii ženy pekné 2. 
miesto. 

25. augusta - Memoriál Edu-
arda Majera v Jasení. Dorasten-
ci 1.miesto čas 19,48 s, dorastenky 
1.miesto čas 28,30 s.

16. septembra -  Pohár DHZ Gaš-
parovo. Muži nad 35 rokov 1. miesto

V oblasti športovej činnosti spo-
meniem VI. ročník, volejbalového tur-
naja, ktorý sme zorganizovali v spo-
lupráci so ZŠ s MŠ  17. novembra.

Spoločenskú sezónu otváral už 
tradične Ples hasičov, ktorý organi-

zoval Okresný výbor Dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany v Leviciach, 21. ja-
nuára  v Kalnej nad Hronom. Ďalšou 
spoločenskou akciou, ktorú sa roz-
hodol usporiadať výbor DHZ, bol zá-
jazd na Vianočné trhy do Viedne. Po 
počiatočných problémoch s kúrením 
v autobuse, sa tento zájazd rozbehol 
veľmi dobre a po príchode neskoro 
večer sme sa rozchádzali do svojich 
domovov, plní zážitkov a vianočnej 
atmosféry.Tento rok nás čaká ešte 
jedno príjemné stretnutie a to ukon-
čenie sezóny hasičského športu, na 
ktorom by sme chceli zhodnotiť vý-
sledky jednotlivých družstiev a načrt-
núť líniu ďalšieho smerovania a prio-
rít v tejto oblasti.

Na záver mi dovoľte popriať 
všetkým členom DHZ Kozárovce, 
ako aj všetkým občanom Kozáro-
viec, krásne a požehnané Vianoce 
a v Novom roku veľa zdravia, šťastia 
a úspechov. Nech sa pokiaľ možno 
nestretávame pri rôznych živelných 
pohromách a požiaroch, ale len na 
spoločenských akciách a hasičských 
súťažiach. 

     Peter Majer
Veliteľ DHZ

Rok plný aktivít a športu




 


 



Futbalisti bilancujú uplynulí rok
Rok 2012 ukrajuje posledné dni 

zo svojich stránok a nastáva čas 
hodnotenia uplynulých dvanásť me-
siacov. Dovoľte mi, aby som zhod-
notil aj ja činnosť futbalového klu-
bu. Keďže v letnom čísle novín sme  
zhodnotili jarnú časť, teraz je na ra-
de obzrieť sa za jesennou časťou 
ročníka 2012/2013.

DOSPELÍ
Výbor TJ Lokomotíva v krátkej 

letnej prestávke zabezpečil príprav-
né zápasy a hlavne znova vydarený 
futbalový turnaj. Stáva sa už pravid-
lom, že turnaj O pohár Ing. Danie-
la Ďuroviča má vysokú úroveň. Inak  
tomu nebolo ani tohto roku, keď za 
účasti mužstiev Želiezoviec, Ime-
ľu, Kalnej nad Hronom a domáce-
ho mužstva sa hral výborný futbal 
v príjemnom prostredí. Turnaj bol 
o to krajší, že naši futbalisti v ňom 
obsadili 1. miesto. Pod vedením tré-
nera Ladislava Éhna hráči pristúpi-
li počas celej jesene k tréningom 
a zápasom veľmi zodpovedne. Tré-
ningová účasť hráčov bola príklad-
ná, až na koniec jesennej časti, keď 
hlavne naši vysokoškoláci mali svo-
je povinnosti v školách. S výsledka-
mi  sme boli spokojní až po 10. kolo. 
Po ňom, keď naši hráči zdolali Ša-
hy 6:1, sa začala pre nás séria re-
mízových zápasov, v ktorých hlav-
ne v domácom prostredí sme stra-
tili tak prepotrebné body. V tabuľke 

sme skončili na 6. mieste.  Výbor 
TJ je však presvedčený, že v silách 
tohto mužstva bolo lepšie umiest-
nenie. V jarnej časti súťaže by sme 
chceli dať príležitosť ďalším mla-
dým kozárovským chlapcom. Bu-
de tu však veľmi dôležitá ochota 
a schopnosť prispôsobiť sa potre-
bám celého kolektívu.

DORAST
Po získaní titulu majstra okresu 

naši dorastenci vstúpili do nepozna-
ných vôd vyššej súťaže 5. ligy. Na 
veľké prekvapenie nás všetkých, 
mužstvo pod vedením trénera Milo-
ša Benčaťa od začiatku súťaže pat-
rilo medzi najlepšie mužstvá. Svo-
jím pekným futbalovým prejavom, 
tak isto veľmi dobrou tréningovou 
morálkou, nám takmer každý týž-
deň pripravovali naozaj pekné fut-
balové popoludnia. Konečné 6. 
miesto v tabuľke, keď na 3. mieste 
v tabuľke chýbajú našim chlapcom 
len tri body, úplne nezodpovedalo 
hernému prejavu. Vinou niektorých 
nezvládnutých zápasov na ihris-
kách súperov sme však stratili pár 
bodov, ktoré však po dobrej zimnej 
príprave a dobrej tréningovej morál-
ke opäť získame a priblížime sa eš-
te bližšie k čelu tabuľky.

ŽIACI
Tréner Jozef Majer mal opäť kaž-

doročnú dilemu.  Po odchode star-
ších chlapcov do dorastu, prilákať 

a učiť mladých nadaných futbalis-
tov základom futbalu. Žiaci dosiahli 
niekoľko pozoruhodných výsledkov, 
v ktorých sa práca s mladšími začí-
na prejavovať. U tohto kolektívu je 
zaujímavé, že vlastne ešte dva roky  
môžu spolu hrať. Veľmi sa tešíme, 
čo nám títo naši mladí futbalisti uká-
žu v priebehu týchto dvoch rokov. 
Už teraz je totiž  u viacerých z nich 
vidieť evidentný futbalový progres.

Končí sa kalendárny rok 2012. 
Robiť futbal v týchto časoch je ozaj 
veľmi ťažké. Preto mi dovoľte, aby 
som sa poďakoval všetkým členom 
výboru TJ za ich prácu počas celé-

(2. časť )
Vo svojich spomienkach sa vrá-

tim  do rokov 1939 - 1945. Vte-
dy sa už hralo podľa vtedy zná-
mych pravidiel. Našimi najčas-
tejšími súpermi boli okolité de-
diny ako Starý Tekov, potom ne-
skoršie Bátovce, Pukanec, Hliník 
nad Hronom, Topoľčianky, Svä-
tý Kríž nad Hronom - terajší Žiar 
nad Hronom. V menších obciach 
futbal ešte nepoznali, ešte sa 
s ním len zoznamovali. Pamätám 
sa, ako som našim hráčom nosil 
za mojim tričkom jabĺčka z našej 
záhrady. Keď na polčase - v pre-
stávke zápasu sedeli v kruhu na 
hracej ploche, tak som ich nimi 
ponúkal slovami : „ Nechcete ja-
bĺčko ? “ Keď si ho odo mňa vza-
li, bol som nesmierne blažený. 
Naše mužstvo malo pekné sýto-
modré dresy so Slovenským od-
znakom.

My chlapci sme odkukávali fut-
balovú hru a kúpili sme si od  He-
lenky Bližnákovej volejbalovú  
loptu,  na ktorú sme sa sklada-
li v škole. Hrávali sme s ňou po 
vyučovaní v terajšom parku za 
pomníkom Sv. Trojice, ale hlav-
ne u Vajdových (Ivičkiných) tam, 
kde sú teraz  výrobné haly  MV 
Plastu.

V roku 1943 som začal študo-
vať na gymnáziu v Zlatých Morav-
ciach. O rok neskôr  sme už hrali 
študenti Kozároviec s chlapcami 
z Moraviec proti tzv. Vašekovej 
čate. (Július Vašek sa neskôr stal 
známym hercom) Prehrali sme 
5:1 a  po predĺžení 7:2. Ďalší zá-
pas sme si dohodli so študentmi 
z Rybníka. Ten sme hrali v Ryb-
níku. Zvíťazili sme 3:1. Hralo sa 
na prieložkách na vrchu.   Potom 
sme prežívali vojnové časy od de-
cembra 1944 až do jari 1945.

     Po vojne sa hralo ešte len 

priateľsky, až v r. 1946 na je-
seň sa začala organizovaná sú-
ťaž v jesennej časti. Prvý maj-
strovský futbalový zápas Kozá-
rovce - Svätý Kríž  nad Hronom  
sme doma prehrali 2:4. Kozárov-
ce vtedy nemali dobrého branká-
ra. Chytal Pišta Šamo,  bol veľ-
mi nízky a čo išlo do brány vyš-
šie, bolo všetko v nej. Tento zá-
pas pískal p. Škvaril. Mužstvá 
sa obliekali na pošte u Nemče-
kov  v Hornom konci, donedávna 
tam mal záhradkársku  predajňu   
Ing. J. Šusták  Odtiaľ  išli v sprie-
vode fanúšikov s dychovou hud-
bou až na ihrisko. Od roku  1945 
sa začalo hrať už v Chmelnici  
(terajšia plocha ihriska). Za Slo-
venského štátu v rokoch 1939 až 
1945 futbalové ihrisko na teraj-
šom mieste nebolo,  prečo ne-
viem. Prvý názov telovýchovnej 
jednoty bol -  Športový klub Ko-
zárovce. Po vojne mal názov TJ 
Sokol Kozárovce. Následne bola 
založená aj TJ Lokomotíva Kozá-
rovce a TJ Sokol postupne zani-

SpomienkyIng. Jozef Vajda kol. Činnosť klubov spočívala len 
vo futbalovej hre.

V roku 1947 začal činnosť v or-
ganizovanej súťaži futbalu aj do-
rast Kozároviec. Prvý majstrov-
ský zápas sme hrali 7.septembra 
1947 v Parkane (teraz Štúrovo). 
Cestovali sme tam od 9,30 hod. 
na vlečke za traktorom, ktorý vie-
dol  Marek Hlava. Bol to veľmi su-
chý rok a ich ihrisko bolo ako pie-
sok na celej ploche, na ktorej sa 
ťažko pohybovalo.  Po pol hodi-
ne sme vyľahli. Prehrali sme 4:0. 
Cestou domov sme dostali v Čate 
defekt na zadnom kolese traktora 
a opravovali sme ho do polnoci. 
Domov sme sa dostali ráno a pri 
železničnej  stanici sme stretávali 
ľudí, ktorí išli na prvý vlak do za-
mestnania. Kozárovce boli prvým 
dedinským dorastom v tejto sú-
ťaži. Hrali tam okrem nás  Levi-
ce, Zlaté  Moravce, Šahy, Parkan 
(Štúrovo) a Nová Baňa . Neskôr 
pribudli Topoľčianky a Vráble.  

(Pokračovanie 
v budúcom čísle)

ho roka, všetkým sponzorom, kto-
rí nám akokoľvek pomohli, staros-
tovi obce a celému obecnému úra-
du za pomoc a najmä vám, špor-
tovým fanúšikom, ktorí ste našich 
hráčov počas celého roka povzbu-
dzovali. Moje poďakovanie za ich 
prístup patrí aj našim futbalistom vo 
všetkých troch kategóriách, ich tré-
nerom a vedúcim mužstiev.

Na záver mi dovoľte, aby som 
vám všetkým poprial príjemné pre-
žitie vianočných sviatkov a veľa 
zdravia, šťastia a spokojnosti v no-
vom roku 2013. 

 Dušan Mráz
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