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Slovo na úvod
V školskom projekte Prečo mám rád Slovensko žiaci vyjadrovali svoj vzťah ku
krajine, v ktorej žijú. Aj my
dospelí by sme určite vedeli popísať prečo máme
Slovensko hlboko vo svojom srdci. Vieme byť patrične hrdí na svoju krajinu.
Najmä, ak tlieskame našim najúspešnejším športovcom, umelcom, vedcom
a pri pohľade na stúpajúcu
štátnu vlajku pri vzácnych
tónoch našej hymny nám
hrdosťou vlhnú oči.
Možno v menšom rozmere, ale predsa, rovnako každý Kozárovčan precíti všetko, čo našu obec zviditeľní
a preslávi. Či už je to víťazstvo na futbalovom trávniku, prvé miesta našich žiakov na súťažiach, úspechy
našich širokej verejnosti
známych folklórnych súborov, či skupín, hudobníkov,
výtvarníkov, básnikov a spisovateľov.
Hrdí by sme mohli byť
aj na organizátorov tradičných podujatí, ktorí venujú
svoj čas a silu, aby z každoročného programu nášho
spoločenského života nič
nevypadlo. Hrdí aj na ľudí, ktorých nemožno vždy
všetkých vymenovať v záverečnej ďakovačke, ale
bez nich by to jednoducho
nebolo. Treba ich však vidieť za každým úspešným
podujatím, o ktorých píšeme aj v týchto našich novinách.
A ruku na srdce, máme
byť na čo hrdí. Na výsledky našej školy, mladých ľudí zapojených do zaujímavých projektov, požiarnikov
prinášajúcich ocenenia zo
súťaží, i nadšencov, ktorí
cez muzikál Kubo očarili celý región. Aj pre toto všetko
máme radi Kozárovce.
Monika Nemčeková,
šéfredaktorka

 Dedinský muzikál KUBO si získal srdcia milovníkov divadelného umenia zo širokého okolia. Na žiadosť
divákov museli herci pridať jedno predstavenie mimo plánu.
Foto J. Bedej

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Mať kvalitné cesty, nie je jednoduché
V pravidelnej rubrike rozhovorov sme aj tentoraz položili zopár
otázok starostovi obce, s cieľom priniesť našim čitateľom najaktuálnejšie informácie.
• Počas celého leta sme sa
všetci dožadovali, aby sa konečne opravila hlavná cesta cez
našu obec. Keď sme sa dočkali, bolo to presne na naše hody.
Mnohým sa to nepáčilo...
Oprava cesty bola hradená zo
zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja, pod dozorom správcu
cesty, Regionálnej správy a údržby ciest a zhotoviteľom, spoločnosťou Strabag. Pre zdĺhavý proces verejného obstarávania sa realizácia odkladala, ale konečne sme
sa dočkali, a z pozície starostu
všetkým zainteresovaným úprimne ďakujem. Cením si, že občania
z priľahlých nehnuteľností prejavili
pochopenie a zniesli 4-dňové obmedzeniu komfortu, pre spoločnú
dobrú vec.
• Podarilo sa niečo vyriešiť aj
s miestnymi komunikáciami?
Tie opravujeme priebežne, tento

rok sme znovu využili služby RSÚC
Levice a pomocou Turba sme zastriekali praskliny a výtlky. Kým nebude hotová kanalizácia, je toto
najefektívnejší spôsob opráv, pokiaľ to samozrejme okolnosti dovoľujú. Zároveň sme využili možnosť
a zabezpečili materiál na opravu
ciest na viniciach, ktorá sa zrealizuje v budúcom roku.
• Máme už doriešeného dodávateľa na zber komunálnych odpadov?
Áno, verejné obstarávanie je
uzavreté, zmluva podpísaná, služby v tejto oblasti bude naďalej poskytovať Sita Slovensko a.s. Myslím, že separovaný zber dosiahne
v tomto roku vyššie množstvá oproti predchádzajúcim. Darí sa najmä
textilu, ale perspektívu pre rast objemu majú aj komodity dlhodobo
separovaných zložiek odpadu.
• Čo nové sa ešte chystá

v zlepšovaní životného prostredia v obci?
Žiaľ, z Environmentálneho fondu
sme nedostali príspevok na podporu zberu biologicky rozložiteľných
odpadov, pričom projekt bol perspektívny a udržateľný. Takže tu
sa kvalita poskytovaných služieb
výrazne nezlepší. Pre tento rok pripravujeme protipovodňové opatrenia na miestnych tokoch, z envirofondu budeme žiadať príspevok
na riešenie mosta na Močiari, teda na Svätom potoku, čo je z hľadiska rozpočtu najnáročnejšie.
Z vlastných zdrojov budeme riešiť
dva mosty na Mládežníckom potoku a jeden na Svätom. Samozrejme tak, ako nám to dovolia ﬁnančné možnosti obce.
Stále
nemáme
poukázané
prostriedky zo strany štátu, ktoré sme museli vynaložiť na riešenie krízových situácií, ale o potrebe
konsolidácie verejných ﬁnancií počúvame denne. Teda jednoducho
povedané, nám peniaze meškajú,
(Pokračovanie na 2. str.)






Obecné zastupiteľstvo
Na obecnom úrade sa konalo 12. septembra konalo 12. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kozárovciach. Okrem iného na ňom boli predložené správy – správa o činnosti obecnej rady a správa o činnosti
komisie ﬁnančno – plánovacej, obchodu a služieb, ktoré predložil zástupca starostu a predseda komisie Milan Záhorský. Správu o činnosti komisie
kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva predložil jej predseda Marián Valach. Správu o činnosti komisie výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia predložil jej predseda Marián Majer. Informácie o plnení rozpočtu za obdobie január až júl 2013, ako
i o rozpočtovom opatrení č. 3 predložil prítomným Milan Záhorský. Hlavný
kontrolór obce Ing. Milan Obický predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok.
Na programe bola aj správa o pripravenosti Základnej školy s materskou
školou v Kozárovciach na školský rok 2013-2014 predložená riaditeľom
školy Mgr. Richardom Demianom. Obec vyhlásila verejnú obchodnú súťaž
na odpredaj bytu a prenájom nehnuteľnosti. Informácie o oboch súťažiach
boli po schválení zverejnené na úradnej tabuli obce.

Obec Kozárovce
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
v zmysle § 9a, ods. 1, písm. a/zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:
nehnuteľná vec: byt č. 5 na 2. poschodí bytového domu vrátane spoluvlastníckeho podielu 5533/48183 na spoločných častiach a zariadeniach
domu, nachádzajúci sa na území obce Kozárovce, zapísaný na LV č. 1,
kat. územia Kozárovce, ako parc. č. 4888/4 o výmere 55,33 m².
Bližšie informácie na www.kozarovce.sk
a na úradnej tabuli obce Kozárovce.

Obec Kozárovce
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce Kozárovce:
nehnuteľná vec: predajňa potraviny, nachádzajúca sa na území obce
Kozárovce, zapísaná na LV č. 1452, kat. územia Kozárovce, ako parc. č.
596/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 207 m²,
popis nehnuteľností - predajňa, skladové priestory a sklad na dvore.
Bližšie informácie na www.kozarovce.sk
a na úradnej tabuli obce Kozárovce

Pridajte sa

 Do obchodnej siete v našej obci včera, sedemnásteho októbra pribudla nová predajňa Supermarket Jednota Nové Zámky. Pásku slávnostne
prestrihli predseda Predstavenstva Jednoty Nové Zámky Štefan Mácsadi
a starosta obce Jozef Majer. Snímka Ž.Kyseľová

Slovenský Červený kríž, Národná transfúzna služba a Obec Kozárovce
všetkých pozývajú na odber krvi, ktorý sa uskutoční 22. októbra 2013 na
Obecnom úrade v Kozárovciach v čase od 8. do 11. h. Pre darcov je, samozrejme, pripravené občerstvenie.
Nezabudnite si priniesť: preukaz poistenca, preukaz darcu, prvodarcovia aj občiansky preukaz. Svoju účasť potvrďte na obecnom úrade alebo
na tel. čísle 0917 989 630.
Tešíme sa na účasť stálych darcov, ktorým vopred ďakujeme. Pripomíname ľuďom, ktorí ešte krv nedarovali, a majú tú možnosť - nebojte sa niekomu zachrániť život!
Daruj krv - zachrániš život!

Mať kvalitné cesty, nie je jednoduché
(Dokončenie z 1. str.)
ale my šetriť musíme a samozrejme musíme zabezpečovať aj riadny chod obce. Nehovoriac o tom, že
vlastníci inžinierskych sietí (rozvod
plynu a telekomunikačné vedenia)
predovšetkým na moste na Močiari ignorujú protipovodňovú komisiu
a opodstatnené žiadosti obce, aby
svoje vedenia, ak ich už na našom
moste majú, aspoň upravili tak, aby
netvorili prekážku vodného toku.
V druhej polovici septembra sme
tento problém opätovne predložili na riešenie protipovodňovej ko-

misie. Nie je predsa možné, aby zahraničné monopoly donekonečna
ignorovali prevenciu povodní, najmä ak v tomto prípade z titulu vlastníckeho práva, môžu (a podľa môjho názoru aj musia) opraviť vedenia
ﬂexibilne, vo vlastnej réžii a s minimálnymi nákladmi. Ak by to chcela
urobiť napr. obec, čo sme tiež riešili, musíme im zaplatiť komplexnú
rekonštrukciu, teda prekládku vedení pod hladinu toku a následne bezplatne odovzdať, čo je absurdné.
• Pribudne v našej obci šesťbytový dom?

Obecné zastupiteľstvo sa touto alternatívou na svojom poslednom zasadnutí zaoberalo. Momentálne jedinú alternatívu na výstavbu nemáme ešte odobrenú zo strany RÚVZ (regionálny úrad verejného zdravotníctva) Levice. V prípade, že dostaneme kladné stanovisko, urobíme všetko preto, aby sme
výstavbu dotiahli do úspešnej kolaudácie. Zámer výstavby šesťbytového domu s piatimi trojizbovými
a jednoizbovým bytom, má podľa môjho názoru veľmi slušnú perspektívu.
• Prezradíme aj prípravu monograﬁe o obci a jej slávnostné
uvedenie do života?
Áno, ale stručne. Monograﬁa je
napísaná, uskutočnil sa výber tlačiarne a krst by mal prebehnúť na
podujatí Srdce, duša, radosť,
v piatok 25. októbra o 17-tej v našom dome kultúry. Kto príde, uvidí,
navyše bude mať možnosť hneď si
knihu zakúpiť, a možno aj za špeciálnu „uvádzaciu cenu“.
• Končí prevádzka “zelovocu”, ktorá patrí obci, čo tam v
budúcnosti chce obec prevádzkovať?

Obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí schválilo podmienky verejnej obchodnej
súťaže na prenájom tejto nehnuteľnosti. Máme záujem, aby tam svoje miesto našli služby, ktoré nateraz v obci chýbajú. Uvidíme, aký
bude záujem.
• Obec žije posledné mesiace
bohatým kultúrnym životom, čo
ešte je v tomto smere naplánované do konca roka?
Po veľkom úspechu dedinského
muzikálu Kubo, ktorý prilákal do
našej obce množstvo vďačných divákov zo širokého okolia, hľadisko
kultúrneho domu privítalo mladých
tanečníkov Silhuete z maďarského
Orozslánu. Miestny odbor Matice
slovenskej pripravil tradičnú spevácku prehliadku Memoriál Márie
Švolikovej a na 25.októbra je pripravené celokrajské podujatie Srdce, duša, radosť. ktoré je prehliadkou tých najlepších neprofesionálnych umelcov z celého kraja.
Na december, konkrétne sobotu 7. decembra, sú pripravené Vianočné trhy s pekným programom.
Rozhovor pripravila
M. Nemčeková






S novým správcom farnosti
vdp. Patrikom Adamom

Spoločenská rubrika

Povedali si áno

Na sklonku leta sa celá obec veľmi emotívne lúčila so správcom farnosti, dekanom Dušanom Bertom. Venovali sme mu nemálo priestoru aj na stránkach Kozárovských novín. Po šiestich
rokoch došlo vo vedení našej farnosti k zmene, nastúpil k nám
pán farár Patrik Adam, ktorého sme požiadali o prvý rozhovor.
• Pán farár, môžete našim čitateľom niečo prezradiť o sebe? Odkiaľ pochádzate, kde ste
doteraz pôsobili?
Mnohí už vedia, že pochádzam
z Hronských Kľačian, mám 40 rokov. V roku 1998 som bol vysvätený za kňaza Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Ako kaplán
som pôsobil v Jacovciach, v Nových Zámkoch a Bratislave Novom Meste. Všade som bol jeden rok. V lete roku 2002 som
bol menovaný za správcu farnosti v Bánove. V roku 2012 som bol
menovaný za farára. V lete roku 2013 ma o. biskup Viliam Judák menoval za farára v Kozárovciach.
• Aké boli vaše prvé pocity
na novom mieste, v čom sa naša farnosť odlišuje od tej predošlej?
Prvú sv. omšu na novom mieste som slávil v pondelok, 1. júla.
Prišlo množstvo veriacich, privítal ma pán starosta. Potešilo ma,
že bol plný kostol. Naznačovalo to
nielen zvedavosť ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na nového farára, ale
aj to, že im nerobí problém chodiť
do kostola aj v týždni.
Ďalším potešujúcim znakom
bola spoveď počas prvého týždňa. Potešilo ma množstvo, ale
aj rôznorodosť spovedajúcich sa,
najmä prítomnosť mužov. Informácie o živej farnosti sa tak po-

tvrdili.
Asi prvou informáciou, ktorú
som dostal o farnosti v Kozárovciach bolo, že je tu všetko opravené, fara aj kostol. Žiaľ, táto informácia sa potvrdila iba sčasti. Pod
novou omietkou a maľovkou sa
skrýva staré elektrické, vodovodné vedenie a vykurovacie potrubie. To pre nás znamená na naše pomery astronomické náklady
na svietenie a kúrenie. Fara nie
je napojená na pitnú vodu, čo si
asi málokto dokáže predstaviť.
Problém je, ako to opraviť, aby
sme nepokazili to, čo je už urobené.
Žiaľ, niekedy dbáme viac na to,
ako niečo vyzerá, a nie na to ako
to funguje.
Odlišnosti nie sú veľké. Všade
sú dobrí aj zlí ľudia. Všade sú takí, čo kňaza potrebujú, i takí, ktorým kňaz nechýba Je pravda, že

6. 7.
Martina Majerová
a Miroslav Kováč
27. 7.
Monika Šimkovičová
a Miroslav Švolík
13. 9.
Lenka Kotorová
a Silvester Žiačko

Narodili sa
v Bánove bolo dvakrát viac obyvateľov ako v Kozárovciach.
• Čo vás u nás prekvapilo,
potešilo...?
Ľudia. Jednoduchí veriaci.
Úprimne hľadajúci, túžiaci po posvätení, po Božej blízkosti. A to
je to, čo pomáha každému kňazovi napĺňať poslanie a úlohu,
ktorú dostal od Pastiera a Veľkňaza Ježiša.
Všetkým čitateľom želám všetko dobré a vyprosujem Božie požehnanie.
M.N.
 Jubilanti, ktorí
v tomto roku oslavujú 70. narodeniny sa stretli 12.
októbra v obradnej sieni obecného úradu na slávnostnom
prijatí
spojenom so zápisom do pamätnej knihy obce.
Foto: J. Bedej

Lukáš Trebula,
syn Zuzany a Jána
Alžbeta Svoradová,
dcéra Andrei a Petra
Diana Tužinská,
dcéra Kataríny a Martina

Opustili nás

Emília Kuštárová,
vo veku 69 rokov
Stanislav Žembery,
vo veku 53 rokov
Juliana Hudecová,
vo veku 80 rokov






Memoriál Márie Švolíkovej
Memoriál Márie Švolíkovej má v kalendári kultúrnych
podujatí obce Kozárovce už svoje stabilné miesto. Vždy
v októbri sa stretnú speváčky a speváci ľudových piesní
ako aj ich obdivovatelia, aby s úctou pokračovali v tradícii speváckej prehliadky, ktorá nesie meno zakladateľky
speváckej skupiny Lipka a zberateľky slovenských ľudových piesní.
V kozárovskom Dome kultúry
tento rok kraľovala ľudová pieseň v
sobotu, 12. októbra.
Všetkých v sále srdečne privítal Ing. Igor Benčať,
predseda miestneho
odboru Matice slovenskej, ktorá v spolupráci s obcou Kozárovce prehliadku
organizuje. Účinkujúcim aj divákom sa
prihovoril
starosta
obce, Ing. Jozef Majer a prehliadku slávnostné otvoril. Pozvanie prijali aj matičiari, členovia Výboru MS, Mgr. Július
Žúbor z Tlmáč, Vojtech Porubský z Dol-

ného Ohaja a dlhoročný matičný
činovník PaedDr. Štefan Adam z
Hronských Kľačian.
Po príhovoroch už javisko patrilo účinkujúcim spevákom a Ľudovej hudbe Ponitran pod vedením
Mariána Járeka. Pri mikrofóne sa
striedali malí i veľkí speváci, každý z nich postupne vložil do programu svoje čaro. Na domácej pôde sa
ako prvé predstavili Jana Slížiková s dcérou Soničkou. Tradične podali skvelý výkon spoločne aj sólo-

vo. V radoch účinkujúcich speváčok pribúdajú mladé hlasy, ktoré
sú zárukou, že ľudová

bilo, zahral si totiž prednedávnom aj vo vychýrenom dedinskom muzikáli Kubo a rád prijal
opäť pozvanie do Kozároviec. Zahral na heligónke, zaspieval a bol
príjemným spestrením
programu. Ďalším spevákom bol známy ľudový spevák Ing. Ján Kovarčík z Nitry, ktorý pri-

pieseň sa dedí z pokolenia na pokolenie
a aj na tejto prehliadke postupne vyrastajú nové talenty. Potvrdili to Kristínka Vitkovičová a Zuzka Belicová.
Zaspievať prišli aj hostia "od susedov", veď
zo Psiar je to do Kozároviec len na skok. Renáta Kotorová s dcérou
Kristínkou očarili nielen
spevom, ale aj krojmi. Rybník mal
silné zastúpenie, predstavili sa slávice Ivanka Šrámeková a Zuzanka
Brezánska ktorých hlasy sa nestratili v prestížnej súťaži Slávik Slovenska. V krásnych tekovských krojoch
dievčatá zažiarili a za svoje vystúpenie zožali veľký potlesk. Nie je veľa mužov, ktorí naberú odvahu zaspievať si na tomto podujatí. Tento
rok sa k nim zaradil Jožko Suchý z
Novej Bane. Na kozárovských doskách sa mu v poslednej dobe zaľú-

viedol aj vnučku Hanku, druháčku
zo Štitár. Obaja potvrdili, že v ich rodine o dobré spevácke hlasy nie je
núdza.
Ženské kvarteto - členky speváckeho zboru "Tebe spievam" z Kozároviec, zaspievali dve piesne. Pieseň zo Šariša pre tieto krásne hlasy
upravil Ing. Pavol Pluta. Potom sa
na javisku predstavila skúsená speváčka Edita Križanová z Dolného
Ohaja, ktorá spieva v speváckom
zbore Juraja Holčeka pri MO MS už

Spev zaznel aj zo Sitna
Posolstvo piesní Slovensku a svetu bol názov kultúrneho podujatia venovaného 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila
a Metoda. Zámerom tohto projektu bolo spevom spoločných
piesní v rovnakom čase na rôznych miestach Slovenska a
sveta vzdať vďaku vierozvestcom, ktorí prišli na Veľkú Moravu. Piesne sa ozývali z rôznych vrchov. Všetko sa začalo 20. júna, presne napoludnie. Na majestátnom Sitne svoje
posolstvo do sveta posielali aj členovia speváckeho zboru
TEBE SPIEVAM z našej obce. Centrálnym bodom veľkolepého projektu bola Kráľova hoľa. Zbor na Sitne fotograﬁcky
zachytila Dominika Bedejová

30 rokov. Vystúpila aj Marta Bališová z Čeľadíc, účinkuje v rôznych
súboroch - v speváckej skupine Čelaďanka, v dychovej hudbe Čelaďanka a v hudobnej skupine Relax.
Z Nových Zámkov pricestovala do
Kozároviec zaspievať Adela Semanová, ktorá účinkuje vo FS Zámčan
a v súbore Matičiarik.
Zlatým klincom na záver programu bola mužská spevácka skupina
Matičiar. V trošku skromnejšej zostave, ale s veľkým
srdcom
zaspievali
dve nové piesne - Vypime si chlapci vínka
a Mám ja tragač starý.
Najmä tou druhou dostali poslucháčov do
rytmu a tak sa počas
ich vystúpenia niesla
sálou výborná nálada. Na záver si všetci
účinkujúci spoločne
zaspievali pieseň "Toto je ten chodník, cez
tie vinohrady..."
V záverečnom príhovore
Ing. Benčať poďakoval
všetkým, ktorí pomáhali akýmkoľvek spôsobom zabezpečiť toto vzácne kultúrne podujatie. Pripomenul,
že XIX. ročník prehliadky sa niesol
v duchu 150. výročia Matice slovenskej, ktoré nadväzuje na 1150. výročie príchodu vierozvestcov sv. Cyrila
a Metoda na naše územie. Poďakoval sponzorom: Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Matici slovenskej,
obci Kozárovce, obecnému úradu a
ďalším, bez ktorých si túto akciu nemožno predstaviť. Slová vďaky vyslovil aj účinkujúcim spevákom za to,
že šíria ľudovú pieseň a dennodenne rozdávajú jej krásu na rôznych
podujatiach. Poďakovanie vyslovil aj
Ľudovej hudbe Ponitran pod vedením Mariána Járeka, pretože svojou
profesionálnou hrou dodávajú tomuto podujatiu vysokú latku.
Organizátorov čakajú prípravy
na XX. ročník. Podľa slov Ing. Benčaťa chcú jubilejný ročník pripraviť
mimoriadne dôstojne, aby tak vzdali hold Márii Švolíkovej, ktorej meno
prehliadka nesie. Verme, že sa im
to podarí a už teraz sa môžeme tešiť na stretnutie o rok.
Vanda Prandorfyová
Snímky: J. Bedej






Medzinárodný folklórny festival TAKÍ SME
Festival sa uskutočňuje každoročne na prahu jesennej turistickej sezóny, v druhý septembrový víkend. Regionálne osvetové
stredisko už od svojho vzniku iniciovalo usporiadanie folklórneho festivalu, kde okrem účastníkov folklórnych súborov pre deti a
mládež, folklórnych skupín z krajín
V4, sú výhradne kolektívy z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Táto iniciatíva našla svoje opodstatnenie. Festival postupne získaval svoje stabilné miesto, čo sa
pozitívne odrazilo i na jeho celkovom charaktere. Začal sa kvantitatívne aj kvalitatívne rozrastať. Nadobudol svoje základné črty, dra-

maturgiu, má stanovený cieľ a ponúka účastníkom aj divákom zaujímavú programovú štruktúru. Cieľom organizátorov je podporiť rozvoj miestnej kultúry a regionálnej
kultúrnej identity.
Prostredníctvom programu Tanečná karavána po okrese zabezpečil vzájomné poznávanie rôznych kultúr prostredníctvom predstavenia folklóru a tradícií. Festival podporuje, aby ľudová kultúra
nebola izolovaná od súčasných
spoločenských a kultúrnych trendov, ale zvyšovala informovanosť
o význame nehmotného kultúrneho dedičstva, najmä medzi mladšou generáciou.

Medzinárodný folklórny festival
sa v tomto roku uskutočnil v období 12. – 15. septembra a rovnako ako v minulom ročníku, aj teraz
sa Kozárovce stali jedným z miest,
kde tanečná karavána prišla a potešia priaznivcov folklóru. V nedeľu, 15. septembra bol práve u nás
záverečný galaprogram festivalu,
v ktorom vystúpili domáci detský
folklórny súbor Vretienko a folklórna skupiny Konopa, zahraničný
hosť podujatia bol súbor Wiwaty
z Pobiedziska v Poľsku. Srdečný
potlesk divákov potešil nielen účinkujúcich, ale aj riaditeľku ROS Levice Alžbetu Sádovskú, ktoré bolo
hlavným organizátorom festivalu.
„Pri zostavovaní programu festivalu si vždy kladieme otázku, ktorá obec, ktorý starosta bude na-

klonený základnej myšlienke festivalu a pristúpi na spoluprácu.
ROS by festival v celom rozsahu nezvládol sám. Potrebujeme
k spolupráci starostov a pracovníkov obecných úradov, ktorí sú šikovní a vedia pre účinkujúce hosťujúce súbory zabezpečiť dobré
podmienky. Za to vám naozaj veľká vďaka, veľmi si to vážim. Spolupráca s Kozárovcami je vždy na
dobrej a vysokej úrovni“, povedala
na úvod podujatia A. Sádovská.
Starosta obce na záver podujatia poďakoval účinkujúcim za vystúpenie, ktoré roztlieskalo a potešilo divákov a ubezpečil riaditeľku
ROS, že pokiaľ sa na našu obec
organizátori podujatia obrátia aj
o dva roky, veľmi radi festival v našej obci privítame.

SIHLUETTE priniesli do Kozároviec hravosť a mladosť
Diváci, ktorí zaplnili sálu v dome kultúryv sobotu 21. septembra
boli zvedaví, čo si pre nich tentoraz pripravili priatelia z Oroslánu.
A bolo to naozaj príjemné prekvapenie. Oroslánska baletná skupina Sihluette za posledné roky získala významné ocenenia nielen
v Maďarsku, úspešne sa presadila
i v zahraničí. V tejto tanečnej skupine vystupujú v prvom rade žiaci
z miestnej umeleckej školy Bálinta
Bakfarka.
Dnes sa už nevenujú len klasickému baletu, ale aj moderným tancom a postupne prinášajú aj divadelné a pódiové scény. Dôležitým
rokom v ich histórii bol rok 2007,
kedy vyhrali najskôr súťaž divadelného tanca v Maďarsku, neskôr
úspech zopakovali na Majstrovstvách Európy v Chorvátsku, kde
zvíťazili medzi viac ako 500 súťažiacimi a súčasne získali prvenstvo aj za choreograﬁu. Toto im prinieslo aj možnosť zúčastniť sa na
Majstrovstvách sveta v Hollywode.
Mesto Oroslán podporilo vycestovanie baletnej skupiny do Los Angeles, odkiaľ sa napokon vrátili so
zlatom. Ešte v tom istom roku vedúca skupiny Mária Čáky získa-

la od Komáromsko-ostrihomskej
župy ocenenie „ Prima-primissima”
a 15. marca tohto roku zasa dostala štátne vyznamenanie Maďarský
strieborný kríž.
Svojej povesti Sihluette nezostali
nič dlžní. Na pódiu nášho kultúrneho domu predviedli temperamentné, vášnivé i nežné tanečné kreácie. Po hodinovom predstavení diváci s úctou vstali a tanečníci zožali dlhotrvajúci potlesk. Napriek
jazykovej bariére, sme si všetci boli
blízki a priateľskí. Radosť z úspešného predstavenia mala aj predsedníčka Oroslánskej slovenskej
samosprávy Alžbeta Szaboová
i primátor mesta Oroslán Karol Takácz, ktorý pre naše noviny povedal: „Som hrdý na to, že majú takéto prekrásne výsledky. Naše mesto
podporovalo kultúru a bude ju naďalej podporovať. Vlastné odmeny tohto roku predstavujú dva milióny forintov. Keďže majú také veľké úspechy, zvyšuje to náročnosť
na zvyšujúce sa výdavky. Dostávajú honoráre, treba vyplatiť oblečenie, techniku, nie je to malý výdavok. Dnes som sa veľmi sa potešil prvej časti programu, lebo
som ho ešte nevidel a som rád,

že na oživenie priniesli opäť niečo
nové. V druhej časti to bolo živšie,
pestrejšie. Obecenstvo bolo úžasné a tak to bolo krásne podujatie.
Uvedomujem si, že sú to mladí ľudia, ktorí by sa inak ponevierali po
ulici a takto robia niečo užitočné
pre seba. Som rád, že aj v sále sedeli mladí ľudia, ktorí videli čo do-

kážu mladé talenty a hádam ich táto aktivita oslovila a získala.“
Jednoznačne treba zdôrazniť,
že Sihluette príjemne prekvapili
a očarili. Určite by sme ich na pódiu nášho domu kultúry radi uvideli znova.
M. Nemčeková
Foto: autorka






Ako nás Kubo všetkých dostal
Dedinský muzikál Kubo vbehol do našich sŕdc začiatkom septembra
a získal si našu priazeň. Dom kultúry doslova praskal vo švíkoch a zohnať
lístky na toto predstavenie nebolo jednoduché. Čo nás to vlastne očarilo?
Vynikajúci scenár z pera nášho divadelného nestora Ladislava Mráza? Profesionálni nitrianski herci? Ľúbivé melódie a krásne piesne v podaní našich
spevákov? Nádherná atmosféra dedinského jarmoku? Výkony našich hercov, ktorých profesionáli zdvihli na svoju úroveň? Neopísateľná čistá duša
a nákazlivý humor hlavného predstaviteľa? Krása ľudových krojov?
Dalo by sa o tom dlho hovoriť, ale stačí jednou vetou skonštatovať, že
nás tento muzikál dostal. Takmer hodinu pred každým predstavením za zapĺňalo parkovisko autami najrozličnejšími ŠPZ. Niekoľko autobusov prišlo zo Zlatých Moraviec na podnet predsedníčky Jednoty dôchodcov v Zlatých Moravciach Emílii Páleníkovej. Záujem divákov si vyžiadal ešte jedno
predstavenie mimo plánu. Nebolo to jednoduché, lebo herci na predstavenia prichádzali zo širokého okolia, mali svoje plány i povinnosti. Tak ako
bolo mimoriadne zložité zosúladiť skúšky predstavenia pred premiérou, tak
bolo takmer nemožné pridávať ešte ďalšie reprízy. Doslova nepochopiteľná bola pre mnohých záujemcov informácia, že 29. septembra bolo posedné predstavenie.
Zisťovali sme, či predsa len nie je v pláne ešte dáka repríza. Neverili by
ste, ale Kubo hneď po predstavení nasadol na bicykel od Sagana a vyštartoval d Bruselu. Ktovie, či ho odtiaľ aj pustia, keď odkryjú jeho rezervy. No
a Dora, tá sa vybrala letecky do Austrálie. Nebude vraj v Kozárovciach celú zimu mrznúť! A ešte zopár viťúzov a temperamentných ženičiek z toho
muzikálového jarmoku sa vraj vybralo do sveta. Ale šušká sa, že všetkým
tak zachutila sláva a dlhotrvajúci potlesk nabitého domu kultúra v Kozárovciach, že sa možno na jar predsa len čohosi dočkáme...
M. Nemčeková
Foto: J. Bedej

Osoby a obsadenie
Ondrej Bečela, richtár
Anna, jeho žena
Kubo, ich syn
Eva Košárička, bohatá vdova
Anička, jej dcéra
Štefan, gazda u Košáričky
Lovecký, vdovec
Dora, cigánka
Paľko, mládenec
Jurko, mládec
Martin, mládenec
Husár
Lacný Jožko
Artista, vzpierač
Detvanec
Tekovianka
Lajči Paťkoló
Heligonkár
Gajdoš
Spevák
Speváčky

Marek Nichta a.h. Starý Tekov
Eva Hudecová
Ladislav Mráz
Eva Večerová a.h. DAB Nitra
Nikola Janovická
Ján Hrmo a.h. Staré divadlo Nitra
Anton Živčic a.h. DAB Nitra
Ing. Magdaléna Kováčová
Rastislav Dvorák
Roman Hruška
Gregor Benčať
Tomáš Baťa a.h. V. Kozmálovce
Vladimír Majling
Anton Švec
Mgr. Patrik Hudec
Mgr. Ľubica Halabuková a.h. Podlužany
Bc. Ján Švolík
Jozef Suchý a.h. Nová Baňa
Dominik Garaj a.h. Veľká Lehota
Pavel Šmatlík a Ľudová hudba Javorinka
Ing. Mária Páleníková a.h. Tlmače
Mariana Bátovská a.h. Starý Tekov
Sonička a Janka Slížikové
Tanečný pár
Marcela Furdová a Ing. Peter Furda
Harmonikár
Imrich Švolik
Folklórna skupina „Konopa“
vedúca Mária Orovnická
Spev. skupina mužov „Matičiar“ vedúci Ing. Igor Benčať
Výroba a realizácia scény:
Vojtech Mráz a pracovníci OU
Zvuk:
Ján Kuník, Martin Mráz, štúdio DAB Nitra
Svetlá:
Ing. Juraj Švolík











Bilancia aktivít súborov
Konopa, Matičiar a Lipka
Tento rok folkloristi začínali veselo fašiangami. Chlapi zo speváckej
skupiny Matičiar a FS Konopa sa
vybrali na pochôdzku obcou. Mnohí spoluobčania už tradične čakali na priedomí, aby ich počastovali
vínkom, šiškami či chrapňami a na
ražeň prispeli kúskom slaniny a klobásy. Spevom prišli až do Stopu,
kde po kultúrnom programe pochovali basu. Len škoda, že každý rok
je to na tých najstarších.
Aj tohtoročný Kozárovský jarmok, ktorý sa uskutočnil 8. júna,
bol bohatý na kultúrny program a
umenie domácich súborov a jednotlivcov. Nechýbali ani súbory z okolia. Veľký potlesk zožala Krídlovka
z družobného mesta Oroszlán. Jarmočníkov potešili svojimi piesňami
Lipka, Matičiar a Konopa. Len škoda, že deti z Vretienka, aj keď sa
veľmi tešili, kvôli zdravotným problémom nemohli vystúpiť.
Na Myjave sa v dňoch 21. až 23.
júna sa konal folklórny festival. Kozárovčanov reprezentovali členovia FS Konopa a so svojou kuchyňou starých materí nechýbali ani
na 54. ročníku medzinárodného
festivalu. Ako tradične, aj tentoraz

vensku. Takisto boli rôzne piesne
- mohli byť ľudové, národné alebo
nábožné. Matičiar si vybral lokalitu Staré vinice a môžeme konštatovať, že to bola veľmi pekná akcia, len škoda, že bola málo spropagovaná.
Dražovce, 28. júla. V tejto obci domáca folklórna skupina každoročne pripravuje program Ďako-

ky súbor Vértes - Gerecse. Sprievod pokračoval na javisko, kde sa
po príhovore primátora mesta uskutočnilo slávnostné otvorenie. Okrem
FS Konopa a spevákov Matičiara z
Kozároviec vystúpili ešte hostia z
Dražoviec, heligonkári z Myjavy a
domáce súbory.
September bol na vystúpenia bo-

ponúkali svoje špeciality: fazuľovú
polievku s údeným mäsom a rezancami, šúľance, lokše, rezance, palacinky, zákusky, štrúdle, pagáče a
číkovicu. Kuchársky tím nesklamal
ani tento rok a po skončení festivalu im osobne poďakovala riaditeľka
festivalu a odovzdala pamätný list.
Na
slovanskom
hradisku
Festung pri slovenskom dvojkríži v Tlmačoch sa 5. júla uskutočnila slávnosť pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
na Veľkú Moravu. Na tejto slávnosti
nechýbal náš Matičiar, ktorý prispel
spevom národných, duchovných a
vlasteneckých piesní. Aj napriek
veľkej horúčave chlapi vydržali
a spevom potešili divákov.
Zúčastnili sme sa aj na na celoslovenskom projekte Spievanie na
kopcoch v Starých viniciach. Podujatie sa konalo 20.júl, presne o 12.
h sa začalo spievať na vybraných
vrchoch a kopcoch po celom Slo-

vanie za úrodu. Tento rok pozvala FS Konopu, ktorá má vo svojom
programe žatvu. Po príchode do
Dražoviec sme navštívili na kopci za dedinou kostolík sv. Michala archanjela z 12. storočia. Potom sme si prezreli výstavu ručných prác a v sprievode sme sa
vrátili do kultúrneho domu, kde pokračoval program. Vedúca súboru a zároveň aj režisérka, pani Zaujcová, privítala prítomných hostí, medzi ktorými bola delegácia
z Maďarska, naša známa Betka z
Oroszlánu, ktorej sa program veľmi páčil. O mesiac neskôr, 24. augusta sme ho spolu s Dražovcami
zopakovali na 19. Oroszlánskom
dedinskom dni. Program sa začal
v Slovenskom pamiatkovom dome
už ráno výstavami ovocia, zeleniny, ručných prác a varením gulášu.
Poobede pokračoval sprievodom
a kladením vencov k slovenskému
pamätníku. Tu zaspieval spevác-

hatý. 14. septembra vystúpili Konopa a Matičiar spolu so SĽUK-om v
Rusovciach v programe Oberačkový folkcool. Celý program sa niesol
vo vinárskom duchu. Naši sa tiež
nedali zahanbiť, predstavili sa pijanskou omšou, piesňami o víne a desatorom vinár. Po programe nasledovala koštovka vína. Spoločne so
"sľúkármi" sme vytvorili príjemnú atmosféru pre divákov. Hneď v nasledujúci deň, v nedeľu, sme sa o 10. h
zúčastnili svätej omše spoločne so

súborom Wiwaty z Poľska. Po omši nasledoval spoločný obed v základnej škole. Neskôr sme sa presunuli do domu kultúry, kde sme
spolu s Poliakmi, Vretienkom a Konopou ukončili šiesty ročník medzinárodného folklórneho festivalu
Takí sme 2013.
V pondelok 16. septembra ženy
z Lipky a Konopy vystúpili na pôde
Obchodnej akadémie v Leviciach.
Pri príležitosti narodenín pani riaditeľky ju pozdravili piesňami, a už sa
ponáhľali do centra kultúry Junior,
aby stihli ďalšiu akciu. Bola ňou celookresná prehliadka speváckych
skupín Jednoty dôchodcov Slovenska. Naše ženy sa nedali zahanbiť,
zaspievali štyri veselé piesne.
A už tu máme muzikál Kubo.
Predstavení bolo päť. Myslím si,
že k tomu netreba nič dodávať, stačili ohlasy divákov. Treba poďakovať všetkým za vystúpenia, nech to
našim seniorom ešte dlho spieva a
tancuje, aby mohli ešte dlho rozdávať radosť a dobrú náladu.

V sobotu 12. októbra sa v dome
kultúry v Kozárovciach konal už 19.
ročník Memoriálu M. Švolíkovej. Na
vystúpení nechýbala Ľudová hudba
M. Járeka, predstavilo sa 13 spevákov. Bodku za všetkým dal Matičiar s
dvomi novými pesničkami.
Ženy z Lipky a Konopy sa stretli a svojím spevom prispeli k slávnostnému otvoreniu Supermarketu Jednota v Kozárovciach, vo
štvrtok 17. októbra.
M+M






Čo nového v našom Pastoračnom centre?
Ďakujeme Pánu Bohu za nášho
nového pána farára Patrika Adama,
ktorý prišiel do našej farnosti. Náš
Pán nám dal spoločný čas, počas
ktorého budeme kráčať spolu po
ceste Pána Ježiša k večnej spáse.
Želáme mu, aby Pán žehnal jeho
kroky a obdaril ho svojou milosťou
a veríme, že spolu prežijeme veľa
krásnych a požehnaných chvíľ.
Letné prázdniny sú už dávno za
nami a krásne spomienky na ne zostávajú uložené v našej duši. Spolu s deťmi sme sa stretávali dva
týždne na denných anglicko-športových táboroch v našej telocvični
a v športovom areály školy. Pomáhali nám naši priatelia z AIA z Bratislavy a tiež mladí kresťania vysokoškoláci z Betel Univerzity z Kalifornie. Deti sa hravou formou učili angličtinu, zahrali sa množstvo
hier nielen športových, strávili čas
v tvorivých dielňach, pozreli si zaujímavé ﬁlmy, zahrali vodný futbal
a mnoho iných zaujímavých vecí.
Každé ráno sme začínali chválami, spevom a Božím Slovom. Gitarami nás sprevádzali Dominika
Bedejová, Lucka Králiková a Mirka
Ludhová. Počas táborových dní sa
niesol z areálu školy veselý smiech
detí a každé nové ráno nás očakával zástup malých drobčekov s ešte rozospatými očkami, ale šťastným úsmevom na tvári. Pán nám
dal požehnaný čas a my Mu zaň
veľmi ďakujeme.
Deti mali počas celého dňa zabezpečenú stravu. Chcela by som
poďakovať všetkým mamičkám
a starým mamám za koláčiky,
ovocie a sladkosti, ktoré nám
denne prinášali a tiež pani kuchárkam v škole, ktoré sa o nás s láskou starali. Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.
27. júla 2013 sme spolu
s deťmi prežili krásny, slnečný deň na Starých Horách.
Veľkým zážitkom pre deti bola
aj návšteva Rádia Lumen v Banskej Bystrici, kde sme si pozreli jednotlivé miestnosti štúdií a videli pri

rozhlasovej práci pracovníkov rádia. Požehnaný čas sme strávili aj
v kaplnke rádia Lumen.
Večer sme sa plní nových zážitkov a veľmi
šťastní vracali domov
k svojim rodičom.
Naši mladí, ktorí nám
pomáhali počas denných táborov a s láskou sa starali o svojich mladších kamarátov, sa zúčastnili po-

čas leta aj na príprave projektov.
Sedem projektov im bolo prijatých
a schválených. (Podrobnejšie píše o nich Zuzka Poláčiková vo svojom článku „Mladí realizujú projekty prostredníctvom NP Komprax“).
Svojimi projektami dokázali nielen
svoju šikovnosť, ale tiež pripravili sedem zaujímavých dní pre deti, mládež a celé rodiny. Veríme, že
naši mladí sa budú aj naďalej realizovať pri tvorbe ďalších zaujímavých projektoch.
Počas leta vysokoškolák Tomáš
Ivanič pripravil stretnutia pre deti
v detskom centre v škole. Hrali sa
zaujímavé hry, pozerali ﬁlmy, viedli
rozhovory a krásne slnečné popo-

ludnia trávili na kolieskových korčuliach v areáli obce.
V našich stretnutiach opäť po
prázdninách pokračujeme. Budeme sa stretávať každú sobotu popoludní o 16. hodine v telocvični s maličkými (4-15) a o 18. hodine so staršími deťmi (12-20). Je
potrebné si priniesť športovú obuv
a fľašu s vodou. Taktiež pokračujeme aj vo ﬂorbalových stretnutiach,
v stredu o 18. hod. Ďalšie stretnutia budú včas oznámené. Veľmi sa
na vás všetkých tešíme a veríme,
že spolu prežijeme krásne a požehnané dni.
jp
Foto: Dominika Bedejová
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Mladí dobrovoľníci realizujú projekty prostredníctvom NP KomPrax
Počas leta sa naši mladí dobrovoľníci - junior tréneri 3GC Kozárovce (Trojgeneračné centrum
– Pastoračné centrum) zapojili do Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax,
ktorý realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Národný projekt prostredníctvom neformálneho vzdelávania umožňuje
mladým ľuďom nadobudnúť kompetencie dôležité pre ich budúceho zamestnávateľa a pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce.
Junior tréneri 3GC Kozárovce vo
veku 15-17 rokov uskutočnili spolu sedem projektov, prostredníctvom ktorých získali nové zruč-

nosti a vedomosti v oblasti komunikácie, tímovej spolupráce,
finančného manažmentu a projektového myslenia. Súčasne
vďaka veľkej podpore zo strany
vedenia obce a ZŠ s MŠ Kozárovce sme zrealizovali nezabudnuteľné podujatia pre deti, mládež, rodičov a starých rodičov v
Kozárovciach.
Michal Vitkovič spolu so svojim tímom uskutočnil projekt Foto Deň, počas ktorého sa de-

Deň úsmevu pre našich starých rodičov
Mesiac október poznáme aj ako mesiac úcty voči starším,
a preto sme sa rozhodli, že našich starých rodičov v Kozárovciach navštívime a potešíme ich perníkovými, keramickými
a papierovými srdiečkami, ktoré v rámci projektu Janky
Žemberyovej Deň úsmevu vytvorili deti a mladí. No napriek tomu, že obdarovávať sme boli odhodlaní my, obdarovaní sme veru aj odchádzali. A to nie len sladkými
koláčikmi, ale hlavne milým slovom a príbehmi z čias,
keď naši starkí chodili ešte do školy. V pamäti nám ostanú milé úsmevy, ktoré žiarili na ich tvári a radosť zo spoločne prežitých chvíľ. A už teraz sa tešíme na naše ďalšie
spoločné stretnutia.

ti a mládež dozvedeli o fotografii z prezentácie Dominiky Bedejovej a súťažili vo fotografovaní
špeciálne vybraných a niekedy aj
ukrytých objektov v obci. Veronika Látečková a Simonka Pustaiová pripravili projekt Športový deň
obce, kde si mohli všetci účastníci zahrať tenis, futbal, floorbal,
ping- pong a rôzne ďalšie športy. Lucka Králiková zrealizovala Eko-Film deň, na ktorom mali
(Pokračovanie na 11. str.)
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Plameň – opäť sa nám zadarilo
Dva mesiace prázdnin ubehli
tak rýchlo, ako pretiekli vody v našom Hrone. Dni sa míňali, čas bežal a znovu tu bol začiatok nového školského roka a s ním spojená povinnosť učiť sa. Zároveň
začať i s prípravou na okresnú
súťaž PLAMEŇ – jesenná časť,
ktorá býva väčšinou prvú sobotu
v mesiaci október. Do nej sa zapojilo 15 žiakov, a tak sme mohli
vytvoriť tri súťažné kolektívy mladých hasičov. Dva z nich súťaži-

li v kategórii mladší žiaci a tretie družstvo súťažilo v kategórii
starší žiaci. Súťaž sa uskutočnila
v Kalnej nad Hronom. Na trati dlhej približne 1500 m čakali na deti streľba zo vzduchovky, športové i vedomostné disciplíny. A ako
sme dopadli?
V kategórii mladší žiaci sme
získali 1. miesto (Lucia Mrázová,
Zuzana Turnaiová, Marek Belis,
Ema Skačanová, Metod Benčať),
2. miesto (Heňa Valová, Patrí-



Vlastná tvorba
cia Švoliková, Alexandra Briešková, Lucia Barutíková, Lívia Hlavová) a v kategórii starší žiaci 3.
miesto (Ema a Paula Benčaťové,
Mária Hlavová, Matúš Száraz, Ladislav Capalaj).
Verím, že tieto umiestnenia sú
výbornou motiváciou na prípravu pre jarnú časť PLAMEŇ 2014,
nakoľko tento rok je postupovým
do vyšších kôl súťaže. Na súťaž
úspešných mladých hasičov pripravovala p. uč. M. Együdová.

Začiatok školského roka
Prázdniny sa končia
deti sa tešia
zošity krásne
ale zatiaľ prázdne.
Simona Kabátová

Školský strach
prázdniny sú voľno,
škola zase veľká drina.
Nemôže byť predsa iná!
Zvoní školský zvonec,
už je prázdnin koniec.
Žiaci rýchlo prišli,
svoje triedy našli.
Začal sa už školský rok,
musíš spraviť nový krok!
Škola na žiakov čaká,
tajomstvami ich láka.
Čo nové sa budem učiť?
Budú nás tam veľmi mučiť?
Usmieva sa pán učiteľ,
záhradník, školník i riaditeľ.
Školy sa veru nemusíte báť,
vedomosti nové máme mať!
Lívia Hlavová

Mladí dobrovoľníci realizujú
Činnosť školského klubu detí
projekty prostredníctvom NP KomPrax
(Dokončenie z 10. str.)
možnosť mladí ľudia získať informácie o ekologických problémoch a ich riešeniach z prezentácie Slávky Hrnčiarovej a diskutovať o nich, ako aj súťažiť v pripravenom kvíze. Martin Furda a Dalibor Dóczy usporiadali ﬂoorbalový turnaj pre zmiešané družstvá
všetkých vekových kategórií. Súťažné družstvá si mená tímov ako
FC Klobásky alebo Čučoriedky
namaľovali na svoje tričká a súťažili o pripravené medaily. Janka Žemberyová so svojim tímom
zrealizovala projekt Deň úsmevu,
z ktorého sa pri maľovaní perníkov a keramiky tešili najmä naši najmenší spolu so svojimi mamičkami a starými mamami. Martin Kabát v rámci svojho projektu
Opravme si átrium vyrobil so svojim tímom drevené lavičky a drevený chodník, ktorý potom umiestnili do areálu átria ZŠ s MŠ v Kozárovciach. Miška Kúkoľová pripravila projekt, prostredníctvom ktorého sa podarilo vymaľovať vybrané brány ZŠ s MŠ, ale najmä
bránu na ihrisko MŠ, ktorá vďaka

našim deviatačkám denne vyčarí
úsmev škôlkarom na tvári.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do
projektov zapojili (bolo vás neúrekom J) a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky v nových projektoch.
-zp-

Eko –Film deň
Projekt s názvom Eko - Film
deň sa uskutočnil 24. augusta.
NV rámci tohto projektu mali mladí
ľudia možnosť získavať informácie
o ekologických problémoch a ich
riešeniach a súčasne o nich diskutovať. Počas tohto projektu bolo pre účastníkov pripravené občerstvenie. Nakoniec bol pre nich
pripravený malý Quíz, po ktorom
nasledovalo ocenenie a ﬁlm (komedia) s názvom Kamoš na pohľadanie.
Tento projekt bol vytvorený
prostredníctvom programu Kom
- Prax IUVENTA a ﬁnancovaný
z EÚ. Organizátorom bola Lucia
Králiková.

V školskom roku 2013/2014
sa uskutočňuje činnosť ŠKD
v dvoch oddeleniach, v ktorých
je zapísaných 45 detí. Oddelenia sú zmiešané. Činnosť
sa uskutočňuje v miestnostiach ŠKD na prvom poschodí základnej školy. Vychovávateľkou I. oddelenia je Daniela
Együdová a vychovávateľkou
II. oddelenia je Lucia Volfová.
ŠKD má na tento rok naplánované viaceré zaujímavé
akcie. Prvé dve z nich sa už

v ŠKD uskutočnili a to výroba
panáčikových záložiek do knihy a dopravné popoludnie zamerané na poznávanie a rešpektovanie dopravných značiek.
Deti sa môžu tešiť na množstvo aktivít, činností a akcií
ktoré sme si pre ne pripravili. Tá najbližšia však bude pre
deti prekvapením. Už tradične
sa aj tento rok zapojíme svojim
programom do pripravovaných
podujatí.
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Materská škola Kozárovce

 Naši bývalí
žiaci nezabudli na MŠ a v
rámci projektu
nám vymaľovali bránku na
školskom dvore.
ĎAKUJEME!
Deťom sa veľmi páči.

Prvý deň v škôlke je pre deti celkom výnimočným a pre mnohé deti nezabudnuteľným zážitkom a zároveň ich prvým krokom do spoločnosti .
Tento školský rok sme do MŠ prijali osemnásť nových detí. Máme vytvorené dve triedy s počtom detí 49, so štyrmi pedagogickými zamestnancami, s asistentkou učiteľa a nepedagogickou zamestnankyňou. Materská
škola je tento rok zapojená do projektu Inkluzívny model vzdelávania na
predprimárnom stupni školskej sústavy.
Deti prišli do nového prostredia,do nového kolektívu odlúčené od rodičov
na niekoľko hodín. Samozrejme ako to už býva, nechýbali ani slzičky a nielen detí, ale aj rodičov. Veď proces prispôsobovania sa na nové prostredie
je individuálny, je závislý na individuálnych osobitostiach každého dieťaťa.
Niektoré deti si zvykajú ťažšie, iné ľahšie.
A preto držme našim najmenším škôlkarom palce, aby sa rýchlo a bez
väčších problémov zadaptovali, veď nás už čaká veľa škôlkarských aktivít
do ktorých slzičky nepatria.
Zároveň ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru.
M. Štefančová

Nový projekt získal silnú podporu
V čase letných prázdnin naša
škola už pravidelne pripravuje kemp
pre najmladších futbalistov. Tento rok začal naozaj slávnostne. Prvý deň týždenného sústredenia zavítala medzi účastníkov priamo na
moderné futbalové ihrisko vzácna
návšteva. Vedúceho Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave Davida Nan-Yang Lee v sprievode poslanca NR SR Ivana Štefanca
privítal na športovom podujatí riaditeľ školy Richard Demian a starosta obce Jozef Majer. Hostia sa zaujímali o priebeh futbalového kempu a obdarovali malých športovcov
darčekmi. Bol to pre chlapcov silný
zážitok a na pamiatku sa spoločne
vyfotografovali.
Súčasťou tejto návštevy bola aj
prezentácia jedného veľmi zaujímavého projektu, ktorý hosťom
v angličtine príťažlivo predstavila
jeho líderka Zuzka Poláčiková.
O čo vlastne v projekte ide?
Zuzka ho v krátkosti charakterizovala nasledovne:
„Projekt spolupráce medzi Taipei Representative Ofﬁce v Bratislave a Trojgeneračným centrom

Kozárovce (Pastoračné centrum)
na Letných medzinárodných campoch 2014 by mal byť zameraný
na tieto hlavné oblasti: v prvom rade na „dobrovoľníctvo“ ako ťažiskovú oblasť spolupráce – chceli by
sme prostredníctvom príkladu našich dobrovoľníkov zo Slovenska,
Taiwanu, Kanady a USA povzbudiť ľudí, aby venovali časť svojho
voľného času verejno-prospešným
projektom ako sú napr. aj letné medzinárodné campy a prišli pomôcť.
Aby využili svoj talent, či už pri
umeleckých dielňach alebo športových aktivitách. Tu sa dostávame
k ďalšiemu bodu projektu „Zdôraznenie spolupráce všetkých troch
generácii“ - veľmi dôležitá oblasť.
Chceli by sme ním zdôrazniť potrebu spájania všetkých troch generácií, aby naši rodičia a starí rodičia
prišli medzi nás, či už na umelecké
dielne alebo si zahrať futbal, a takýmto spôsobom sa odbúravali tzv.
medzigeneračné bariéry a podporovala sa vzájomná úcta, pochopenie a podpora. Dobrovoľníkom
zo zahraničia by sme taktiež chceli predstaviť naše zvyky a tradície,

ako aj naučiť sa o kultúre krajín, odkiaľ pochádzajú oni. Komunikácia
medzi trénermi a junior trénermi by
mala byť vzhľadom na vysokú zahraničnú účasť v angličtine a pre
deti by sme chceli pripraviť „Letnú školu angličtiny hravou formou“.
Naši tréneri spolu so zahraničnými dobrovoľníkmi by mali absolvovať pred campom tzv. „Tréning mladých lídrov“. Projekt je v súčasnosti
v stave rozpracovania, plánovania
a diskutujeme o možnostiach jeho
realizácie v lete 2014.“
Po prezentácii sme hosťom polo-

žili otázky súvisiace s predloženým
projektom. David Nan-Yang Lee
nám povedal: „Neočakávali sme,
že by škola takých rozmerov ako
sú Kozárovce mala taký dosah, čo
sa týka medzinárodnej spolupráce ale potvrdzujú to študenti, ktorí sem prichádzajú zo Spojených
štátov. Chceli by sme čoskoro rozbehnúť spoluprácu , ktorej by Taiwan mohol byť súčasťou. Už dnes
sme si navzájom všetci inšpiráciou
a treba snívať vo veľkom. Chceli by
sme pozvať nielen našu mládež,
(Pokračovanie na 13. str.)






Nový projekt získal silnú podporu
(Dokončenie z 12. str.)
ale aj deti, aby sa zúčastnili kempu
a mládež aby sa stala súčasťou tímu lídrov a kaučov, ktorí budú tento tím viesť a pripravovať tábor pre
deti. Je to veľký sen. Ale kde je vôľa, tam je aj cesta. Treba mať veľké
ambície a treba ísť za tým. Treba
mať ľudí ako je pán poslanec Štefanec, pretože on zabezpečil spoluprácu medzi vašou školou a nami. Máme z toho veľkú radosť, lebo
zisťujeme, že naša pomoc je v tejto škole veľmi starostlivo zúročená
a osožná.“

Pán poslanec, ako vidíte ďalší
vývoj spolupráce?
Verím, že bude čoraz viac takýchto dobrých nápadov aj úspešných projektov. Dnes majú de-

Ing. Jozef Vajda
(časť 4.)
V januári 1958 v januári ma na
výročnej schôdzi zvolili za predsedu TJ Lokomotívy Kozárovce. Telovýchova mala vo svojej futbalovej
činnosti okrem hracej plochy, asi
tri sady dresov a nejaké kopačky.
Hracia plocha bola po vojne v rokoch 1946-47 oplotená dreveným
plotom. Stĺpy ohrady tvorili vyradené železničné podvaly a na nich
dosková výplň na drevených zvlakoch. V roku 1958 už väčšia časť
chýbala, dosky boli rozkradnuté
a aj hnilé a poškodené. Finančné
prostriedky organizácia zabezpečovala najmä z tanečných zábav pripravovaných na drevenej podlahe
na pontónoch - loďkách na vode
Hrona. Tieto zábavy sme nazývali Benátske noci, lebo sme ich robili
v nočných hodinách do rána na rieke Hron pod zaústením nášho Čaradického potoka do rieky Hron. Boli ﬁnančne dosť výnosné, lebo tam
chodili mladí ľudia z celého nášho
okolia. Náročné boli však na ich organizačné zabezpečenie.
Z počiatku telovýchova mávala ﬁnančné príjmy aj z dotácie od
Správy dráhy v Bratislave. Dotáciu však správa dráhy redukovala
a dotovala hlavne ligový klub Loko-

ti úžasné možnosti a je len na nich
ako to využiť a tým, aby boli pripravené do života, tak som rád, že sú
tu takíto ľudia ako je pán starosta,
pani Zuzka, riaditeľ školy, jednodu-

Spomienky
motívy Košice. Asi v rokoch 1960 1961 sme sa prebojovali do Krajskej
futbalovej súťaže, kde si pamätám
najmä súperov - Bučany, Madunice,
Veľké Zálužie, Nitra - Mlynárce, Topoľčianky. Súťaž bola ﬁnančne náročná. Zamýšľal som sa ako zabezpečiť telovýchovu, aby sa stala hospodársky menej, alebo celkovo nezávislou po hospodárskej stránke.
Rozhodol som sa zakúpiť vyradený autobus z pravidelnej prevádzky od ČSAD. Tieto odpredávali iba
dopravy KNV. Dohodol som sa preto s predsedom družsva Michalom
Kúkelom, že napíšem žiadosť o pridelenie autobusu pre JRD Kozárovce, ktorý následne od JRD naša TJ
odkúpi. Tak sa aj s jeho súhlasom
stalo. Od JRD bol následne v roku
1966 zakúpený malý autobus Ikarus
za 20 000 čs. korún. V Slovenskej
sporiteľni sme vybavili úver, na ktorý
som robil aj s náčelníkom železničnej stanice Kozárovce pánom Mihálikom ručiteľa. Vyplácali sme ho
ťažko, ale podarilo sa to aj vďaka
Františkovi Mihálovi, ktorý nám ho
mimopracovne prevádzkoval. Vozil okrem športovcov našich občanov na púte a zájazdy do kúpeľných
miest, z čoho sme si uhrádzali úver.

cho musí všetko fungovať. Nie je
to o jednom človeku, je to skôr o
spolupráci, tímovej práci niečo dokázať. A hoci sem dosť často chodím, pri každej návšteve sa dozviem niečo nové a ak môžem, rád
tomu pomôžem. Dnes ide o to, aby
deti tieto možnosti, ktoré majú čo
najlepšie využili, aby boli pripravené do života. To za nich nikto druhý neurobí, a tým, že im všetci títo ľudia okolo sa snažia poskytnúť
čo najlepšie vzdelanie, čo najviac
skúseností, to je to, čo im môžu
dať najviac do života. Na základe poznania a toho, čo sa naučia,
môžu realizovať svoje sny."
Dostanú teda šancu aj deti z
vidieckej školy...
Áno, sú to deti z vidieckej školy, ale sú to deti zo školy, ktorá

je najlepšia v kraji. To je tiež niečo čo neprišlo samé a je to významný výsledok. My sme len kolieskom v tom, že tomu môžeme
pomôcť. Dôležitá je tá vôľa, chuť
niečo dokázať a pomôcť tým deťom. Keď sa podarí realizovať takéto projekty, tak deti môžu dostať to najcennejšie, čo zostane,
lepšie vzdelanie, to je to, čo im
môžeme dať najviac do života.
Toľko slová vzácnych hostí.
Nám zostáva len držať palce, aby
sa zainteresovaným mladým nadšencom podarilo zaujímavý projekt zrealizovať podľa ich predstáv. Radi im poskytneme na
stránkach Kozárovských novín
priestor, aby nás o jeho výsledku
informovali.
M. Nemčeková

Postupne sa TJ ﬁnančne zmáhala
a neskoršie bolo na úver zakúpené aj nákladné auto.
Na OV-ČSZTV v Leviciach som
vybavil povolenie na vedľajšiu hospodársku činnosť v autodoprave.
Ako vodič z povolania nastúpil do
TJ Lokomotívy pracovať p. Lipovský, ktorý si na tomto poste vyskúšal aj odchod do dôchodku. Postupne si telovýchova zakúpila aj
ďalšie autobusy zn. Škoda československej výroby, z ktorých by
som rád spomenul autobus Škoda
RTO - Lux, ktorý som kúpil na veľkú osobnú žiadosť p. Jozefa Stracu
v Bratislave cez moje osobné známosti. Pán Straca bol našim zaslúžilým dobrým vodičom našich futbalistov, dlhé roky to robil popri svojom základnom zamestnaní.
V telovýchovnej činnosti sme
mali založené a funkčné oddiely aj
mimo futbal . Bol to hokejový oddiel
súťažiaci v krajskej súťaži a hrajúci na umelom ľade v Nitre, stolnotenisový klub zasa súťažil v krajskej
súťaži, kolkársky klub tiež v krajskej súťaži a aj šachový klub, ktorý mal najslabšiu činnosť.
Osobitnú spomienku si zasluhuje futbalový oddiel, ktorý šíri našej
obci stále dobré meno. V istom ča-

se sme mali v krajskej súťaži všetky družstvá - dospelí, dorastenci
i žiaci. Nechcem - alebo neodvážim
sa spomínať tých najlepších futbalistov, lebo ja si ich pamätám veľmi
mnoho. Ak by som spomenul mená
niektorých, urazil by som ďalšie desiatky rovnako dobrých hráčov. Dovolím si však povedať, že Kozárovské maminky rodili zväčša len a len
dobrých futbalistov.
Dorastenecké futbalové družstvo hralo v krajskej súťaži už od
r. 1963. Futbalové družstvo dospelých hralo v krajskej súťaži už v rokoch 1959-1960. Následne po reorganizovaní futbalových súťaží sme
hrali v II. triede okresnej súťaže
a v krajskej znova od r. 1969-1970
dlhodobo v I. b. triede Západoslovenského kraja.
Z prvej B triedy sa naše družstvo
dospelých prebojovalo aj do I. triedy
krajskej súťaže známym súťažným
zápasom medzi Kozárovcami a TJ
Calex Šurany, v ktorých sme hrali s
výsledkami: Šurany - Kozárovce 2:0
( 0:0 ), Kozárovce - Šurany 3:0 ( 2:0
) po predĺžení. Naše družstvo odchádzalo z ihriska v sprievode dychovej
hudby na večeru. Občania v Hornom
konci vynášali víno vo vedrách na ulicu a dávali im piť zo šálok.






Čo ste hasiči, čo ste robili...
Sezóna sa pre hasičov tento rok začala okresným kolom 15. júna
v Dolnom Piale, kde nás po dlhej dobe reprezentovali tri hasičské
družstvá. K dorastu a mužom sa opäť po čase pridali dorastenky.
Všetky naše družstvá si v Dolnom Piale vybojovali postup na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo v Topoľčiankach 13. júla.
Na tejto súťaži sa prejavili malé skúsenosti hlavne u družstva dorasteniek, ktoré mali po rokoch šancu na postup na majstrovstvá Slovenska. Po veľmi dobrom požiarnom útoku sa im v štafete nepodarilo zúročiť náskok, ktorý si vytvorili. Naopak, pohoršili si umiestnenie, postup im tesne unikol a napokon skončili na druhom mieste. Dorastenky potom ešte do konca sezóny získali dvakrát tretie miesto,
jedno druhé a jedno prvé miesto.
Dorastenci sa ukázali v dobrom
svetle, ale v ich kategórii bola konkurencia predsa len silnejšia. Napriek tomu chalani zabojovali a podali vyrovnané výkony či už pri štafete, alebo pri požiarnom útoku. Postup im, rovnako ako dorastenkám,
ušiel o vlások. Dorastenci sa v ďalších súťažiach umiestnili raz na prvom a raz na druhom mieste.
V kategórii mužov je samozrejme konkurencia najväčšia a v nej
máme aj svojho najväčšieho rivala
družstvo Topoľčianok. A práve toto
družstvo nám predlžuje našu najdlhšiu negatívnu bilanciu, keď nás
už skoro 20 rokov neustále odsunie na druhé miesto a tým pripraví o účasť na vytúžených majstrovstvách Slovenska. A preto každý
rok skúšame zmeniť či už prípravu,
alebo zloženie družstva tak, aby
sme túto negatívnu šnúru ukončili.
A ja verím, že sa nám to podarí už
v roku 2014. V tejto sezóne získali muži trikrát druhé miesto, jedno
tretie miesto a jedno prvé miesto.
Najlepšie sa darilo kategórii muži
nad 35 rokov. Tu sme sa postupne
umiestnili 20. júla v Trnavej Hore na
2. mieste, 10.augusta v Spišskom
Bystrom na 1. mieste, 11. augusta




v Brehoch 1. miesto, 21. septembra
v Gašparove 1. miesto a nakoniec
u nás doma na Striebornej prúdnici
sme získali 1. miesto.
Súťaž O striebornú prúdnicu Pohronia sa už po druhý raz konala v novobudovaných priestoroch
v areáli Brôdok. Na vybudovaní areálu sa ﬁnišovalo naozaj tesne pred súťažou priestory sa však
vďaka pomoci od obce podarilo dokončiť do stavu, aby sa dali využívať. Myslím, že postupne sa nám
podarí vybudovať areál, ktorý nám
budú určite závidieť mnohé hasičské organizácie, aj vďaka tomu,
že divácka kulisa na tomto novom
mieste je naozaj vynikajúca. A pevne verím tomu, že areál neskôr dokážeme využiť aj na nejaké nové
podujatie, aké sme doteraz nemali možnosť u nás vidieť a nájdeme
možnosti ako toto miesto všestranne využiť.
Pri hodnotení celoročných aktivít našich hasičov, samozrejme nesmieme zabudnúť ani na našich
najmenších hasičov, ktorí pod ve-

dením Márie Együdovej vynikajúco reprezentujú našu obec a aj naše DHZ a v okrese sú momentálne jedno z najlepších družstiev, ak
nie najlepšie.
Úplne na záver musím ešte spomenúť aj iné aktivity, do ktorých sa
zapojili hasiči tohto roku. Bola to
hlavne pomoc pri záplavách z prívalových dažďov, následné čistenie pivníc a studní. V tomto roku
bohatom na kultúrne akcie v našej
obci to bolo aj mnoho usporiadateľských povinností a požiarnych dozorov. A práve tu je priestor na poďakovanie všetkým, ktorí prispeli

svojim dielom k tomu, aby sme to
všetko zvládli. Potešujúce je, že
do týchto aktivít sa začali zapájať
aj mladší hasiči. Z nich najviac aktivity prejavili Peter Majer ml. a Milan Švolík. Výraznou mierou pomáhal aj Peter Ďurovič, ktorý vozil
na súťaže našich najmladších hasičov, našich budúcich nástupcov.
Za túto ich pomoc a ochotu budú
určite odmenení našou organizáciou.
Všetkým vám ďakujem za vašu
prácu a dúfam, že o rok toho dokážeme ešte viac.
MaVa

 Sezóna je v plnom prúde, futbalisti zbierajú cenné body. Snímky J. Bedeja zachytávajú hráčov počas zápasu s Dolným Ohajom, 22. septembra, kedy o víťazstve rozhodli góly Radovana Gáfrika a Jakuba Chlpíka (na
snímke pred bránkou).
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