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Slovo na úvod
Naša obec žije po celý rok bohatým kultúrnym
a spoločenským životom.
Uvedomujeme si to najmä
pri tvorbe Kozárovských
novín. Často sa nahromadí toľko zaujímavých informácií a článkov, že je problém všetko uložiť do jedného čísla. A len čo vyjde číslo
z tlačiarenského stroja, už
sa objavujú ďalšie, ktoré treba zverejniť. Aby sme boli informovaní, poučení alebo sa
len tak potešili z úspechov
našich ľudí a najmä našich
žiakov a mládežníkov. Noviny sa dostávajú aj do rúk našich rodákov, čo sa roztratili po celom svete a nás teší,
ak nám niektorý z nich napíše pár riadkov. Veď sme
Kozárovčanmi navždy.
V čísle, ktoré práve držíte v ruke, prinášame pestrú
paletu článkov, tak ako ich
priniesol život. Priestor dostala história, najmä spomienky na našich predkov
padlých v 1. sv. vojne. Veríme, že sa nám aj v budúcnosti podarí objavovať historické súvislosti a osudy našich rodákov.
Zastúpená je aj súčasnosť nášho spoločenského
života. Kultúra, šport, žiacke a mládežnícke podujatia.
Stojíme však aj pred dôležitou udalosťou - komunálnymi voľbami. Čoskoro máme
právo vybrať si z kandidátov
na starostu a poslancov našej obce tých, ktorí majú našu dôveru. To je už rozhodovanie o budúcnosti. Prinášame zoznam kandidátov,
aby každý volič mal možnosť zvážiť svoje rozhodnutie a prišiel k volebným
urnám pripravený. V budúcom čísle Kozárovských novín predstavíme našim čitateľom kandidátov, ktorí získajú dôveru väčšiny.
Monika Nemčeková,
šéfredaktorka

 Začiatok novembra je čas, keď si každý z nás nájde cestu na cintorín. Ten v našej obci má nové verejné osvetlenie
aj chodníky. Zadná brána (od poľa) bude vymenená za posuvnú a miesto za ňou bude vyčlenené na odstavenie veľkokapacitných kontajnerov a 1100 l kontajnerov na separovaný zber. Miesto posledného odpočinku našich blízkych je tak
opäť krajšie a lepšie dostupné. V týchto dňoch sa mení na
kvetinovú záhradu s množstvom sviec, miestom spomienok,
ale aj stretnutí vzdialených príbuzných a priateľov.

Rozmotá sa raz klbko problémov?
Nedávno nás všetkých zaujala televízna reportáž RTVS o problémoch okolo nášho polyfunkčného domu, viac známeho pod názvom stará škola. Niekto to pochopil, niekto začal klásť otázky ako
to vlastne bolo a je. O podrobnejšie informácie sme preto požiadali starostu obce Ing. Jozefa Majera. Jeho odpoveď zaraďujeme namiesto tradičného rozhovoru o najaktuálnejších otázkach.
Áno, po troch rokoch od kolaudácie objektu, som začal mať pocit, že
s niektorými faktami musím ísť do
médií, aby sa nestalo, že celá vec
zostane nevyšetrená, alebo zabudnutá. Len krátka rekapitulácia. Od
roku 2009 postupne obec Kozárovce uzatvárala zmluvy, resp. dodatok ku zmluvám, na základe ktorých mala spoločnosť Slovstav Slovakia s.r.o. zabezpečiť prestavbu
a nadstavbu nevyužívaného objektu "starej školy", tak, aby v prízemí vznikli priestory určené na
prenájom a nadstavbou byty, ktoré spoločnosť získa do vlastníctva
ako súčasť odmeny. Druhou časťou odmeny, mala byť refundácia
uznaných nákladov na rekonštrukciu prízemia vo vlastníctve obce,

ktorá sa mala spoločnosti Slovstav
Slovakia s.r.o. vrátiť z časti vybratého nájomného.
Práve tu nastal problém, o ktorom bola uvedená reportáž. Spoločnosť Slovstav Slovakia postupne cez svojich konateľov, alebo právnych zástupcov predkladala obci faktúry za práce, ktoré nikdy neurobila, znejúce navyše na spoločnosť, ktorá na stavbe nikdy nepracovala. Tieto falošné faktúry sa tiež pri každej verzii líšili a už na prvý pohľad bolo
zrejmé, že ide o pokus o podvod,
snahu získať bezdôvodné obohatenie. Faktúry som preto odmietol uznať a trval som na riadnom
a pravdivom vyúčtovaní nákladov. Tu sme obec nateraz ochráni-

li a priama škoda nám v súvislosti s falošnými faktúrami nevznikla.
Faktom však je, že sme stále nevyhrali, lebo vyšetrovanie nie je ukončené, páchatelia nie sú potrestaní.
Medzičasom však v zrekonštruovanom objekte prišlo k havárii, keď
v priestore plynomerne spadol neodborne urobený sadrokartónový podhľad a súdny znalec odhalil
tiež vysokú vlhkosť, či pochybenie
projektanta. Následne sme museli
zabezpečiť odstránenie havarijného stavu a postupne objekt opraviť.
Ukázalo sa, že zodpovedný projektant si svoju chybu priznal, na odstránení následkov s nami spolupracoval a obci k dnešnému dňu
škodu, či už z poistného, alebo
vlastných úspor zaplatil.
Problém mohol byť dávno vyriešený, keby rovnako postupovali aj
konatelia spoločnosti Slovstav Slovakia s.r.o. Zostávajúcu časť úveru použitého na opravu (mimochodom jediného, ktorý obec má) napriek tomu ešte tento rok vrátime
(Pokračovanie na 4. str.)






Vyhlásenie kandidatúry
pre voľby
starostu obce
v Kozárovciach
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia
v Kozárovciach podľa § 23
zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Marián Chmelovics, Bc.,
35 r., ekonóm, Kozárovce
č. 661, SMER - sociálna
demokracia
2. Jozef Majer, Ing., 37 r.,
starosta obce, Kozárovce č. 835, nezávislý kandidát
3. Slavomír Šimeg, JUDr.,
35 r., právnik, Kozárovce č. 953, nezávislý kandidát

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Kozárovciach 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Kozárovciach podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Michal Benčat, 60 r., projektmanažér, Kozárovce č. 825, SDKÚ-DS, KDH, NOVA, OKS
2. Igor Benčať, Ing., 55 r., prednosta stanice, Kozárovce č. 348, SNS
3. Ľubomír Benčať, 54 r., výpravca, Kozárovce č. 677, SMER-SD
4. Andrea Beneová, Mgr., 39 r., SZČO, Kozárovce č. 573, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
5. Dominika Ďubeková, 19 r., študentka, Kozárovce č. 617, nezávislá kandidátka
6. Daša Ďurianová, 52 r., podnikateľka, Kozárovce č. 402, SMER-SD
7. Ján Holečka, 47 r., živnostník, Kozárovce č. 920, SMER-SD
8. Martina Holečková, Mgr., 30 r., právnička, Kozárovce č. 248, nezávislá kandidátka
9. Marián Chmelovics, Bc., 35 r., ekonóm, Kozárovce č. 661, SMER-SD
10. Tomáš Ivanič, 22 r., študent, Kozárovce č. 637, KDS
11. Bystrík Ižold, Ing. 33 r., stavbyvedúci, Kozárovce č. 801, SDKÚ-DS, KDH, NOVA, OKS
12. Miloš Kabát, 41 r., konateľ ﬁrmy, Kozárovce č. 689, SMER-SD
13. Jaroslav Kasan, 47 r., majster - zástupca riaditeľa, Kozárovce č. 731, SDS
14. Viktor Krajči, 57 r., montér sietí, Kozárovce č. 450, SMER-SD
15. Imrich Kútik, 46 r., dispečer, Kozárovce č. 622, KSS
16. Marián Majer, 57 r., podnikateľ, Kozárovce č. 75, SDKÚ-DS, KDH, NOVA, OKS
17. Gustáv Micheľ, Mgr., 35 r., učiteľ, Kozárovce č. 808, SDS
18. Jana Mrázová, Ing., 51 r., riaditeľka školy, Kozárovce č. 333, SMER-SD
19. Zuzana Poláčiková, Ing., PhD., 29 r., komunálna aktivistka, Kozárovce č. 900, SIEŤ
20. Štefan Ridzoň, 50 r., robotník, Kozárovce č. 336, nezávislý kandidát
21. Erik Šusták, 40 r., vedúci predajne, Kozárovce č. 647, SMER-SD
22. Miroslav Švolík, Ing., 30 r., obchodný manager, Kozárovce č. 373, SMER-SD
23. Ivana Švoliková, Mgr., PhD., 39 r., učiteľka, Kozárovce č. 188, nezávislá kandidátka
24. Marián Valach, 40 r., technik telekomunikačných zariadení, Kozárovce č. 103, SDKÚ-DS, KDH, NOVA, OKS
25. Milan Záhorský, 50 r., strojník jadrového zariadenia, Kozárovce č. 753, SNS

Ja, občan Ladislav Mráz, volím starostu obce
Starosta obce je najvyšší výkonný orgán obce a preto jeho výber je nesmierne dôležitý. Naša
obec má posledné dve volebné obdobia starostu, ktorý sa snaží a úspešne realizuje svoje plány.
Stačí sa prejsť po našej obci, zúčastňovať sa pripravovaných podujatí a hneď zbadáme jeho rukopis Jeho správanie a inteligentné vystupovanie je
zárukou, že je to človek na správnom mieste. Je
rozvážny – vie prijímať správne rozhodnutia. Je
odvážny – vie odolávať rôznym tlakom a dôrazne
obhajovať záujmy obce. Je mierny – sústreďuje
sa na aktuálnu úlohu. Je spravodlivý – dáva každému, čo mu patrí.
Oceňujeme jeho starostlivosť o školy a mládež,
dôchodcov, bezvládne osoby, rómsku komunitu,
šport a záujmové organizácie v obci. Zabezpečuje podľa možnosti protipovodňové opatrenia, aby
nebol zničený majetok občanov a obce. Odborne ovláda predkladanie projektov potrebných pre
rozvoj obce a vie zaklopať na správne dvere pre
ich úspešnosť.
Funkcia starostu zastrešuje aj prácu obecného úradu. Všetkých jeho pracovníkov, ktorí sú neustále v bežnom styku s občanmi. Občania na
úrad prichádzajú so svojimi žiadosťami, prednášajú svoje požiadavky a očakávajú kvalitné služby, pomoc a podporu pri riešení svojich starostí a slušné, ľudské a odborné vybavovanie svojich požiadaviek. Aj za toto všetko je zodpovedný starosta.
Každý náš občan by určite chcel, aby obec

a život v nej fungovala ako dobre naolejovaný
stroj. Aby rozhodnutia starostu a všetkých poslancov boli rozumné a smerovali k jej ďalšiemu rozvoju. Aj moje želanie je, aby Dom kultúry bol celoročne naozajstným stánkom všetkých nás, občanov tejto obce a jej okolia, kde sa bude vzorne reprezentovať talent našich šikovných detí, mládeže
aj dospelých. A pridám aj jeden príklad. Úspešný projekt dedinského muzikálu KUBO fantasticky zviditeľnil našu obec Kozárovce. Deväť úspešných predstavení videlo 4000 spokojných divákov.
Historicky prvé boli aj dve vystúpenia na profesionálnom javisku Divadla Andreja Bagara v Nitre.
A veľkú zásluhu na tomto úspechu má náš pán
starosta Ing. Jozef Majer. Jeho prístup, osobná
angažovanosť, pomoc a rozhľad boli rozhodujúce. A to hovorím zodpovedne, pretože už viac ako
60 rokov pôsobím v miestnej kultúre a poznám situáciu v nej.
Samozrejme aj profesionálna kultúra má a bude mať u nás vždy možnosti prinášať nám to najlepšie pre náš rozvoj, zábavu a potešenie. Želám si aby aj u nás platená káblová televízia bola takou, aká má byť v 21. storočí, teda aktuálna
a hlavne bezporuchová. Aby sa zatraktívnila webová stránka obce, zrýchlil internet, aby i bol infokanál vždy aktuálny. A zvážiť, či by nebolo správne znovu oživiť činnosť kina jeho digitalizáciou.
Možnosti celoročného využitia Domu kultúry sú
veľké a tým, čo nariekajú že kultúra stojí peniaze
odkazujem že nekultúra stojí oveľa viac.

Každý obyvateľ tejto obce má svoje ďalšie priania a požiadavky a chce aby novozvolený starosta a celý poslanecký zbor mu ich pomáhali splniť. A tak to má byť. Chcem veriť, že to tak cítia
aj noví aj staronoví obyvatelia našej obce, ktorí
sa prisťahovali do bytových domov, alebo si renovujú a zveľaďujú rodinné domy v obci. Verím, že
sa už cítia ako praví obyvatelia tejto obce. Je ich
už slušný počet a dúfam, že urobíme všetko preto, aby tu našli pre seba a pre svojich najbližších
všetko, čo potrebujú pre šťastný život. A že aj oni
priložia svoje ruky a um k rozvoju Kozároviec.
Starosta obce sa stará o jej rozvoj a spokojnosť
jej obyvateľov a je denne konfrontovaný s realitou bežného života. S poslaneckým zborom plní
volebný program a schválený rozpočet obce. Demokraticky sa o túto funkciu v našej obci uchádzajú traja kandidáti. Želajme si, nech ich volebná kampaň nie je plná zloby, klebiet, závisti a ohovárania, lebo aj také kampane sme už v Kozárovciach zažili. Nech sa kandidáti uchádzajú o priazeň voličov predstavovaním svojich programov,
ktorými chcú pre obyvateľov tejto obce len to najlepšie. Zažili sme mnohých richtárov, predsedov
a starostov a každý z nich sa podľa svojich schopností a možností snažil pozdvihnúť obec, ktorá už
pomaly 940 rokov je ukotvená v slovenskej zemi
pri Slovenskej bráne.
Voľme teda jej starostu rozumom a srdcom,
voľme istotu a budúcnosť.
Poznám takéhoto kandidáta a zodpovedne mu
dávam ja, a verím že aj ďalší naši občania, svoj
hlas. Jeho meno je: Ing. Jozef Majer.
Ladislav Mráz






Ďalšia generačná vlna jubilantov sa stretla v rodnej dedine
Už tradične sa koncom roka
v Kozárovciach stretávajú rodáci – jubilanti. V sobotu 23. októbra
sa stretli jubilanti - sedemdesiatnici. Medzi 23 jubilantmi boli občania
Kozároviec, ktorí v obci trvale bývajú, ale aj rodáci, ktorí sa do našej obce vrátili práve kvôli tomuto
jubileu so snahou stretnúť svojich
rovesníkov, zväčša aj spolužiakov
zo základnej školy. Organizátormi
stretnutia boli Viliam Pustai a Júlia Psárska.
Stretnutie sa začalo na pôde
Obecného úradu stretnutím so
starostom Ing. Jozefom Majerom,
ktorý prítomných jubilantov a ich
rodinných príslušníkov privítal
a stručne oboznámil s aktuálnou
situáciou a perspektívou rozvoja
obce. Jubilantov pozdravil a zablahoželal im k životnému jubileu.
V následnej časti stretnutia sa jubilanti zapísali do pamätnej knihy obce a starosta za asistencie svojho
pracovného tímu odovzdal jubilantom oﬁciálny pozdrav a blahoželanie k životnému jubileu.
Súčasťou stretnutia bol aj hudobno-spevácky kultúrny program,
ktorý zabezpečili členky zboru pre
občianske záležitosti Mária Egyudová, Jana Slížiková a Adriana

Hudecová. Po skončení stretnutia
a krátkej diskusii sa jubilanti poďakovali starostovi obce za prijatie
a za jeho dôstojný rámec, vyjadrili
svoju spolupatričnosť k rodnej obci a želanie, aby jej rozvoj pokračoval rovnako úspešne aj budúcich rokoch.
V ďalšej časti dňa jubilanti pokračovali návštevou miestneho
cintorína a spomienkou na spolužiakov, ktorí z ich radov už na-

trvalo odišli. Následné priateľské
stretnutie v motoreste Stop už tradične vytvorilo príjemnú pohodu
a priestor pre spomienky na spoločne strávené roky v miestnej základnej škole a na výmenu informácii o tom, ako sa jubilanti vyrovnávajú so súčasnými životnými
podmienkami. Ich spoločným želaním bolo, aby sa podobné stretnutie uskutočnilo aj mimo významného jubilea.

Spoločenská rubrika

Povedali si áno
Lenka Krajčiová
a Tomáš Drgoňa
Stanislava Mrázová
a Martin Gálik
Ing. Erika Verešová
a Martin Gaži

Narodili sa

 Zo slávnostného prijatia jubilanta Ing. Antona Hudeca.

Foto: M.N.

 Zo slávnostného prijatia jubilantky
Viery Demianovej.

Bianka Balážiková,
dcéra Martiny a Pavla
Adam Trebula,
syn Zuzany a Jána
Sebastian Závalec,
syn Alice a Pavla
Viktória Vreštiaková,
dcéra Eriky a Martina
Lilly Moravčíková,
dcéra Veroniky
Soﬁa Adamcová,
dcéra Michaely a Milana

Opustili nás
Gabriel Benčat,
vo veku 84 rokov
Jozef Dóczy,
vo veku 81rokov
 Na obecnom úrade sa stretli aj 60-roční jubilanti.

Justína Švoliková,
vo veku 93 rokov






Obecné zastupiteľstvo
Na obecnom úrade sa 25. septembra 2014 konalo 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Kozárovciach. Okrem iného na
ňom boli predložené správy o činnosti obecnej rady (Milan Záhorský), o činnosti komisie ﬁnančnej,
plánovacej, obchodnej a služieb
(Milan Záhorský), o činnosti komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva (Marián Valach), o činnosti komisie výstavby územného plánu, verejného
poriadku a životného prostredia
(Marián Majer). Správu o plnení
rozpočtu predložil M. Záhorský.
Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Richard
Demian predložil správu o pripravenosti školy na školský rok 20142015 a odpovedal na množstvo

otázok súvisiacich s problematikou chodu školy.
Poslanci podľa programu prerokovali žiadosti o NFP – protipovodňové opatrenia na miestnych
vodných tokoch v intraviláne obce
Kozárovce.
V diskusii poslanci i občania hovorili o problémoch, ktoré sa vyskytujú v susedských vzťahoch,
žiadali zlepšiť osvetlenie v niektorých častiach obce, zaujímali sa
o riešenie neustáleho znečisťovania životného prostredia v okolí
Domkov. Hovorilo sa tiež o veľkej
frekvencii vozidiel nad 12 t, ktoré
napriek zákazu prechádzajú obcou a vzišla požiadavka, aby sa
kontrola polície sústredila na tento problém.

Strieborné Jánskeho plakety
Darcovstvo krvi má v našej obci tradíciu. Pravidelne sa aj na pôde obecného úradu konajú odbery krvi, ktoré využívajú pravidelní darcovia. Rady
našich mnohonásobných darcov sa takto každý rok rozširujú. Nedávno
prišlo od SČK, územný spolok v Leviciach oznámenie, že evidujú ďalších
viacnásobných darcov krvi z Kozároviec, ktorí sa v tomto roku stanú držiteľmi plakety profesora MUDr. Jána Janského. Striebornú Jánskeho plaketu získali Juraj Együd, Peter Mikulec, Denisa Petrovičová a Ing. Peter Svorad.
Ich príklad, spolu s tradičnými odbermi organizovanými v našej obci, určite pomôže upozorniť na dôležitosť a význam darovania krvi a v neposlednom rade pomôže pritiahnuť nových darcov krvi.

Na čo sa môžeme tešiť?
 V piatok 5. decembra bude pre pozvaných seniorov pripravený
v telocvični Základnej školy ďalší ročník Mikulášskeho posedenia s občerstvením a Vianočným programom detí ZŠ s MŠ.
 V sobotu 6. decembra pripravili kozárovský vinohradníci ďalší ročník posvätenia a degustácie mladých vín, čím pokračujú
v pekne rozbehnutej tradícii.
 Predvianočná nálada sa prenesie aj do nedele 7. decembra,
kedy bude od popoludnia v Dome kultúry pripravený program,
ochutnávka zabíjačkových špecialít a stretnutie s legendou
svetového a slovenského hokeja Petrom Šťastným.

Splnil svoj sľub
V aprílovom čísle Kozárovských novín sme vám priniesli rozhovor so slovenským europoslancom Ivanom Štefancom. Okrem iného vtedy povedal: „Po mojom zvolení zabezpečím exkurziu pre kozárovských školákov do EP, tak ako som to urobil v minulosti do parlamentu SR.“ To, že pán Štefanec si za svojím slovom vždy stál, potvrdzuje aj prvá „prípravná pracovná cesta“. Tejto sa na pozvanie slovenského europoslanca zúčastnia zástupkyne našej školy Mgr. Ivana Švoliková, PhD., a Ing. Zuzana Poláčiková, PhD., ktoré v dňoch
24. - 27. novembra navštívia Štrasburg, kde pripravia priestor
pre sľúbenú cestu našich školákov. Pre najlepších žiakov druhého stupňa ZŠ potom bude pripravená sľúbená cesta do Štrasburgu
v júni 2015. Ďakujeme.

Rozmotá sa raz klbko problémov?
(Dokončenie z 1. str.)
a bude krytá aj z vybratého nájomného.
V reportáži samozrejme nemôže odznieť pre krátkosť času všetko, preto sa tam nedostal aj jeden
dôležitý fakt. V zmluve sme sa
snažili chrániť záujmy obce aj tak,
že sme pre prípad porušenia povinností zhotoviteľa mali právo na
zmluvnú pokutu. O tú sa však musíme súdiť a koniec sporu je v ne Možno sa mnohým
zdá klbko problémov okolo polyfunkčného domu,
na ktorý sa zmenila stará škola, veľmi zložitým.
Ba mnohí si myslia, že
sa tam mohlo vybudovať
niečo iné... ale z pohľadu
dnešného využitia existuje aj iný pohľad. V budove
získali byty mladé rodiny
a na prízemí sme všetci
privítali lekáreň, mäsiarstvo, ambulancie lekárov,
kaderníctvo a ďalšie služby, ktoré nám v obci tak
veľmi chýbali. Zostáva teda iba veriť, že sa časom
klbko predsa len začne
rozmotávať.

dohľadne. Rovnako sme hneď pri
odhalení problémov podávali súdu žalobu o vydanie predbežného opatrenia, ktorým by súd zakázal nakladať spoločnosti s majetkom (vtedy boli majetkom spoločnosti byty v objekte a garáže),
teda spoločnosť bola dostatočne solventná na krytie spôsobených škôd či pokút. Žiaľ, táto žaloba bola zamietnutá a majetok sa
zo spoločnosti prepísal na oso-

by blízke konateľom. Preto som
upozorňoval, že ešte sme nevyhrali, hoci nateraz sú záujmy obce ochránené, plnenia, ktoré sme
si nárokovali však stále nemáme
uhradené. Keby sme neboli v roku 2009 začali objekt "starej školy" rekonštruovať, dnes by sme
nemali ambulancie lekárov, či lekáreň, mäsiarstvo, alebo nové
obchody i služby, rozhodnutie teda bolo správne a pre obec dob-

ré. Ako to už však žiaľ býva zvykom, našli sa chamtivci, čo chceli
zbohatnúť na náš úkor, bez práce.
No a pri pohľade naspäť vidieť aj
to, prečo sa na Slovensku často
(a oprávnene) kritizuje malá vymožiteľnosť práva alebo zdĺhavosť pri konaní súdov.
Za objektívnu reportáž určite
patrí tímu RTVS veľké poďakovanie.






Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.:

Obec má svoju budúcnosť

Verejnosť vníma Doc. Ing. Petra Mihóka, CSc. ako významnú
osobnosť na poste predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory. Pred pár rokmi zarezonovala informácia, že ho ako prvého
Slováka v histórii zvolili za predsedu Svetovej komorovej federácie
Medzinárodnej obchodnej komory. Veľa cestuje po svete, zúčastňuje sa na odborne významných podujatiach, médiá s ním často prinášajú rozhovory. My ho v Kozárovciach poznáme aj osobne. Stretávame ho totiž pri jeho návštevách našej obce, či už na oﬁciálnejších podujatiach, alebo len tak, na prechádzke so psíkom. Sme radi,
že prijal náš návrh na rozhovor pre Kozárovské noviny a my ho teraz
môžeme predstaviť našim čitateľom.

• Pamätáte sa na svoju prvú
návštevu Kozároviec? Čo vás
vtedy najviac zaujalo?
Pamätám si dokonca veľmi dobre. Bolo to v septembri 1970 kedy som sa išiel zoznámiť s rodinou
mojej nastávajúcej manželky. Navyše bola práve sobota pred hodami v Kozárovciach, takže ako bývalo dobrým zvykom na dedine všade bolo pred domami vyzametané
a záhrady upravené. To bol môj prvý dojem z Kozároviec na iné si ani
veľmi nepamätám, lebo ísť sa predstaviť budúcim svokrovcom vyžaduje dosť odvahy a často aj prekonanie určitého strachu. Na každý pád
som strávil výborné hody v Kozárovciach s rodinou, ktorá sa mi stala blízkou a ktorá ma od prvého momentu prijala za svojho.
• Prichádzate do našej obce
pravidelne, pozorujete pozitívne
zmeny?
Od mojej prvej návštevy sa dedina úžasne zmenila. Osobitne po-

zitívne vnímam obdobie ostatných
desať rokov, kedy najmä centrum
dediny sa výrazne skrášlilo a vytvorilo oveľa širšie zázemie pre každodenný život ale aj oddych obyvateľov Kozároviec. Zlepšila sa obchodná vybavenosť a rozsah poskytovaných služieb. Výsledkom toho je skutočnosť, že Kozárovce sa
nevyprázdňujú a nie sú len útočiskom starých ľudí, ale že tu nachádza dobré prostredie pre seba mladá generácia, ktorá si tu zakladá
svoje rodiny. Toto je pre mňa najlepším dôkazom, že obec má svoju
budúcnosť a že je dobre spravovaná. Veľkou prednosťou Kozároviec
je, že sa obec dokázala modernizovať a súčasne si zachovať svoje
tradície a nemyslím tým iba na dobre fungujúce folklórne skupiny, ale
najmä na každodenný život ľudí.
• Čo si myslíte, že obyvateľom chýba, čo by prispelo ešte
k vyššej životnej úrovni?
To hlavné čo chýba, a nielen
v Kozárovciach, je viacej pracovných príležitostí vytvárajúcich lepšie predpoklady pre zvýšenie príjmov a vyššiu životnú úroveň. Ale
to je viac problém celospoločenský
ako miestny. Určite by pomohlo dobudovanie kanalizácie v celej obci
a v budúcnosti zriadenie denného
stacionára pre dôchodcov, či vytvorenie širších možností pre využívanie voľného času pre mládež a mladé rodiny.
Za rozhovor ďakuje
M. Nemčeková

 Doc. Ing. Peter Mihók, CSc. sa pred rokom stal krstným otcom knihy
Kozárovce včera a dnes. Snímka zachytáva slávnostný okamih jej uvedenia do života.

Životopis
Meno: Peter MIHÓK, Doc. Ing CSc., národnosť slovenská, št. prísl. slovenská
Dátum narodenia: 18.1.1948
Stav: ženatý, dve dcéry
Vzdelanie: VŠE Bratislava – zahraničný obchod (1971)
vedecká ašpirantúra – Hospodárske vzťahy Východ - Západ (1982)
habilitácia (1996)
Profesionálny vývoj:
1971-1978 Československá obchodná komora
1978-1982 Obchodný pridelenec Čs. veľvyslanectva v Maroku
1982-1990 Incheba, PZO, riaditeľ útvaru komerčnej politiky a integrácie
1990-1991 Úrad vlády SR
1991
Ministerstvo medzinárodných vzťahov SR
1990-1992 Československá obchodná a priemyselná komora – podpredseda
1991-1992 Splnomocnenec vlády SR pre Európske spoločenstvá
od r. 1992 Slovenská obchodná a priemyselná komora – predseda
od r. 1993 Splnomocnenec vlády SR pre Európsku Úniu a vedúci delegácie SR na rokovaniach o pridružení SR k EÚ
Podpredseda Medzinárodného byra Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži
Člen Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave
Člen akademickej rady Centra pre ekonomický rozvoj
Člen redakčných rád viacerých odborných a vedeckých časopisov
Predseda Slovenského poradného výboru pre obchod a priemysel pri OECD
Poradca prezidenta SR
Člen predsedníctva Európskeho, hospodárskeho a sociálneho výboru, EÚ, Brusel
Viceprezident Eurochambres
1. podpredseda Svetovej komorovej federácie, Paríž
Člen hospodárskej rady vlády SR
Podpredseda Hospodárskeho a sociálneho výboru SR
V súčasnosti:
Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Prezident Národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory v SR
Člen riadiaceho výboru Medzinárodnej obchodnej komory,
Paríž
Predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory, Paríž
Člen Vedeckej rady Ekonomickej univerzity, Bratislava
Člen Správnej rady Slovenskej technickej univerzity, Bratislava
Člen Správnej rady Univerzity Komenského, Bratislava
Člen Správnej rady Ekonomickej univerzity, Bratislava
Zahraničné vyznamenania:
1995 –
Belgické štátne vyznamenanie udelené kráľom Albertom I –
Dôstojník Radu Leopolda II.
1996 –
Francúzske štátne vyznamenanie udelené prezidentom J.
Chiracom – Dôstojník Národného Rádu za zásluhy
1998 –
Rakúske štátne vyznamenanie udelené prezidentom Klestilom – Veľký strieborný rad
2003 –
Talianske štátne vyznamenanie udelené prezidentom C. A.
Ciampim – Komptur Radu hvizdy talianskej solidarity
2009 –
Čestné uznanie Svetovej colnej organizácie
2013 –
Rakúske štátne vyznamenanie udelené prezidentom Fischerom – Veľký zlatý rád za zásluhy o Rakúsku republiku
Podnikateľské ocenenia:
1997 –
Zlatý podnikateľský BIATEC (HN-Kub)
1997 –
Prominent ekonomiky (HN-Klub)
1999 –
Zlatá medaila Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory
2002 –
Strieborná plaketa Ministerstva zahraničných vecí SR
2005 –
Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu
2013 –
Zlatá medaila Rakúskej hospodárskej komory
2014 –
Kryštálové krídlo SR






Čo nového v našom Pastoračnom centre?
A opäť je tu jeseň. Jedno z najkrajších období roka. Krásne slnečné dni sú popretkávané hodvábnymi pavučinkami babieho leta, ktoré sa trbliecu v lúčoch zapadajúceho slnka. Tešíme sa z darov nášho
Pána, ktoré nám neúnavne a stále
s láskou dáva. Zbierame plody našich rúk a delíme sa o ne s priateľmi a s tými, ktorým by sme radi pomohli.
Posledné dni sme neúnavne pracovali pri príprave nových priestorov pre naše deti a mládež v ZŠ.
Ďakujeme veľmi starostovi Ing.
Jožkovi Majerovi a riaditeľovi Mgr.
Richardovi Demianovi, ktorí nám
tieto priestory poskytli, aby sme
sa v nich mohli stretávať s deť-

ných rozhovoroch, premietaní si ﬁlmov a spoločenských hrách.
Tiež naďalej pokračujeme v športových hrách a ﬂorbale v telocvični. Naše tri hráčky, ﬂorbalistky, Nika Medzihradská, Frederika Kabátová a Kristínka Ďurišová sa pripojili k Zuzke Poláčikovej a zúčastnili sa spolu s tímom z Rakúska, kde
je Zuzka hráčkou, tréningového sústredenia v Neusiedl am See. Po
otestovaní dostali príležitosť hrať
na domácich zápasoch najvyššej
ženskej rakúskej ligy Florball Bundesliga Damen. V lige bude hrať aj
Lenka Šabová, ktorá sa sústredenia nemohla zúčastniť.
Florbalový tím 3GC Florbal tím
Slovakia z Kozároviec hrá túto se-

mi a mládežou počas celého roka, ale hlavne cez zimné a daždivé dni. Touto cestou by sme vás
všetkých chceli pozvať na ich otvorenie, ktoré bude v sobotu 8. novembra o 16:00 hod. v priestoroch ZŠ v Kozárovciach. Oboznámime vás s prácou nášho Trojgeneračného centra (3GC) pre
využitie voľných chvíľ našich detí
a mládeže.
Veľmi sa tešíme na stretnutia
s našimi starými rodičmi, ktorí sú
knihou múdrosti a životných skúseností. Skrývajú v sebe Božie dary, s ktorými by sme sa s nimi veľmi radi podelili a budeme im vďační, keď nám ich s láskou odovzdajú. Chystáme stretnutia pri vzájom-

zónu v levickej ﬂorbalovej lige. Tím
tvorí mix žiakov, žiačok, žien a mužov, ktorí budú čeliť siedmim tímom vo ôsmich turnajových kolách
a v prípade úspešného umiestnenia postúpia do play off. Držte nám
palce☺.

Posledné dni sa naše deti rozpŕchli po uliciach a s veľkou láskou
rozdávali našim starým rodičom
medovníkové srdiečka, ktoré pripravili mamičky Majka Krajčiová,
Evka Belisová a Alžbetka Beniaková spolu s deťmi. V očiach našich starkých sa často objavila slza radosti a šťastia. Nezabúdajme
na nich, sú našimi pokladmi a vychovali nás.
Tento projekt bol podporený vedením obce a ZŠ s MŠ v Kozárovciach.

Deti sú našimi najväčšími Božími
darmi, ideme im veľkým príkladom
v našom správaní a konaní. Majme
ich radi, darujme im svoj čas a hlavne veľa lásky, pochvaly a povzbudenia, aby vyrástli v ľudí so správnymi životnými hodnotami. Nezabúdajme, že raz príde čas, keď
my budeme potrebovať ich pomoc
a starostlivosť. Tento čas s deťmi
má najväčšiu hodnotu v živote každého jedného z nás.
-jpfoto: Zuzka Poláčiková
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Novinky z materskej školy
Prostredie materskej školy vytvára podmienky na celkovú pohodu
dieťaťa, uspokojuje jeho psychické, citové a telesné potreby, spĺňa estetické a emocionálne kvality.
V rámci prípravy na prevádzku MŠ
sa v auguste 2014, vykonala v spolupráci s obecným úradom Kozárovce, úprava interiéru – zriadila
sa nová spálňa pre deti z bývalého
skladu pomôcok, dokončila sa rekonštrukcia tretej umyvárne a splnili
sa hygienické požiadavky pre vstup
detí do MŠ (dezinfekcia priesto-

navštevujú deti z rómskej komunity,
s adaptáciou a výchovno-vzdelávacím procesom im denne pomáhajú
asistenti učiteľa, ktorých sme získali
prostredníctvom spomínaného projektu. Vzhľadom k tomu, že naša
materská škola je zapojená do spomínaného projektu, získala interaktívny systém s príslušenstvom a didaktický balíček edukačných pomôcok pre deti.
Ani sme sa nenazdali a máme za
sebou dva mesiace, ktoré sme spoločne prežili v našej materskej ško-

rov a hračiek, tepovanie kobercov,
umývanie podláh a okien, vybavenie tried didaktickými pomôckami).
V materskej škole sú zriadené tri
triedy, tri spálne, tri hygienické zariadenia, v jednej triede máme interaktívny systém s príslušenstvom,
triedy boli doplnené o nový nábytok
z dôvodu vytvorenia tretej triedy –
detské stolíky, stoličky, molitanové
sedačky, motorické panely pre deti na rozvoj grafomotorických zručností, dekoračné police. Vzhľadom
k tomu, že sme vytvorili tretiu triedu, bolo potrebné tiež dokúpiť šatňové skrinky a lavičky. V prípade
dostatku ﬁnančných prostriedkov
v priebehu školského roka chceme
zakúpiť ležadlá do spálne detí z tretej triedy, doplniť výpočtovú techniku pre deti do každej triedy. V jedálni vymeniť jedálenský nábytok –
detské stoly a stoličky prostredníctvom grantového projektu na obnovu školskej jedálne a kuchyne, do
ktorého sa naša škola zapojila. Počas školského roka sa prioritne budeme zaoberať doplnením detskej
a učiteľskej knižnice, novších didaktických pomôcok pre deti, potrebných na ďalší rozvoj kľúčových
kompetencií.
Materská škola je už druhý rok
zapojená do projektu INKLUZÍVNY
MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY, ktorého zámerom
je zlepšiť vzdelanostnú úroveň detí
z marginalizovaných rómskych komunít a vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie.
Naše predprimárne vzdelávanie

le. Na niektoré dni nám zostali už
iba pekné spomienky, preto sa o ne
chceme podeliť aj s vami:
September - mesiac, kedy sa
pre všetky školopovinné deti začína nový školský rok. September je
však významný aj pre deti z materskej školy, stávajú sa staršími a postupujú o úroveň vyššie do novej
triedy, kde na nich čaká nielen nové prostredie, hračky, pani učiteľky, ale často pribudnú i noví kamaráti, je to mesiac zmien, zvykania si
na prostredie. Len čo sa u nás udomácnili aj naši najmladší, najmenší
škôlkári, roztočili sme svorne pestrý jesenný kolotoč hier a činností,
aby sa tešili na každý deň prežitý
v škôlke, ktoré súviseli a nadväzovali na aktuálne témy našej výchovno–vzdelávacej práce s deťmi.
Vychovávať dieťa nie je ľahké,
predovšetkým musíme využívať
vrodené povahové črty dieťaťa a
jeho temperament, kladné stránky
podporovať a záporné tlmiť. Naša
materská škola a pedagogickí zamestnanci venujú každému dieťaťu primeranú pozornosť a úprimnú
lásku, deti sa vyvíjajú v harmonickom prostredí, v radostnej atmosfére, kde je rešpektovaná individualita
a osobnosť dieťaťa, ktoré pre svoj
rast nevyhnutne potrebujú.
„Jeseň pani bohatá...“ – sa spieva v pesničke, ktorú si zaiste pospevujú deti v každej materskej škole v
podjesenný čas. Taká bohatá bola
nielen rozmanitosť jesennej prírody, ale aj nejeden nevšedný zážitok
spojený s týmto ročným obdobím
v našej materskej škole.Vždy keď

sa ohlási jeseň a listy opadávajú
zo stromov, aj našu materskú školu
„Pani Jeseň“ zahalí do krásnych
farieb jesene. Učíme deti básne,
piesne, na pobyte vonku zbierame
s deťmi šípky, orechy, gaštany a
rôzne druhy prírodnín, ktoré triedime a využívame v edukačných
aktivitách. Nezabudli sme ani na
zdravú výživu, zdravé potraviny a
tak sme si v našej materskej škole
pripomenuli aj DEŇ JABLKA –
21. októbra. Deti zhotovovali papierové jablká, zdobili jabĺčka, modelovali, no a samozrejme sme si na
jabĺčkach aj pochutnali.Deti z veľkej
triedy boli na návšteve v pekárni
DEVA, kde sa oboznámili s výro-

Utorok: OBOZNAMOVANIE SA
S ANGLICKÝM JAZYKOM
Streda: TANEČNÝ KRÚŽOK
Štvrtok: ŠPORTOVÝ KRÚŽOK
Čo nás čaká v najbližších dňoch?
Určite veľa zábavy, smiechu a aktivít, ktoré majú pre deti pripravené
pani učiteľky, pán učiteľ a asistenti, ale o ne sa s vami podelíme
neskôr. No niečo vám prezradíme:
„Jeseň je krásna, jeseň je dar ...
jeseň symbolizuje plynutie času
života...“ Mesiac tolerancie – úcty
k starším si každoročne pripomíname aj tým, že si deti pozývajú
svojich starých rodičov do materskej
školy, aby im prejavili svoju lásku a

bou a pečením chleba a iných pekárenských výrobkov. Jeseň patrila
aj šarkanom, deti s pani učiteľkami
vyrábali šarkanov, ktoré nám zdobili triedy. Jesennou úlohou pre
rodičov spolu s deťmi sú Tekvicové
strašidielka, ktoré sme si spoločne
zhotovili v materskej škole v pondelok 27. októbra popoludní a mali
sme všetci z nich radosť.
Jeseň v materskej škole rýchlo uteká, ale stihli sme počas toho krásneho obdobia dosť. Keďže
bolo krásne počasie, tak sme
uprednostňovali hlavne pobyt na
čerstvom vzduchu. Deti na dvore
hrabali listy, poznávali stromy,
kríky, pozorovali meniace sa farby v
prírode. V rámci pobytu vonku, deti absolvujú hipoterapiu pod názvom
KONÍKY DEŤOM a na stretnutie
s koníkmi sa vždy veľmi tešia.
Od októbra realizujeme v materskej škole krúžkovú činnosť pre deti
v popoludňajších hodinách:
Pondelok: FOLKLÓRNY KRÚŽOK
– VRETIENKO

vďaku za starostlivosť a opateru,
ktorou ich zahŕňajú v podobe kytičky
uvitej z piesní, básní, scénok, tancov. Aj v tomto školskom roku pripravujeme slávnostné stretnutie,
s našimi najmilšími – starými
rodičmi, ale viac vám už prezradíme
až nabudúce.
A čo na záver? Touto cestou by
som sa chcela poďakovať starostovi obce Kozárovce Ing. Jozefovi Majerovi a riaditeľovi ZŠ s MŠ
Kozárovce Mgr. Richardovi Demianovi, za ich pomoc a spoluprácu, pretože im záleží na
zlepšovaní podmienok pre naše deti – ĎAKUJEME. Poďakovanie patrí
aj rodičom, za pomoc pri dopĺňaní
pracovného materiálu pre deti a pomoc pri organizovaní spoločných
aktivít, za ich ochotu spolupracovať
pri vytváraní adekvátnych podmienok pre naše deti – ĎAKUJEME.
Ak sa o nás chcete dozvedieť
viac pozrite si našu web – stránku:

www.ms.zskozarovce.sk
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Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

Majstrovstvá okresu
Naša škola sa 20.10. zúčastnila
súťaže majstrovstvá okresu v bedmintone žiakov. Družstvá boli rozlosované do dvoch skupín po 6 škôl.
Naše družstvo v zložení: Oliver
Chlpík (9. trieda) a Samuel Chorvát (8. trieda) boli v skupine s nasledujúcimi školami: maďarská ZŠ,
5. ZŠ, cirkevná ZŠ, ZŠ Vinohrady
a 1. ZŠ. V skupinách sa hralo každý s každým a naši chlapci vyhrali
všetky zápasy a obsadili 1. miesto
v skupine.
Semiﬁnále sa hralo prvý z jednej
skupiny s druhým z druhej skupiny. O postup do ﬁnále sme hrali so
žiakmi ZŠ Jur nad Hronom a vyhrali sme 3 : 0. Vo ﬁnále sme sa
stretli so IV. ZŠ Levice a po urputnom boji sme vyhrali 2 : 1. Obsadili sme 1. miesto a postup na Majstrovstvá kraja, ktoré sa bude konať v Šuranoch 14. novembra.
Vo štvrtok, 23.10.2014 sa naša škola zúčastnila súťaže maj-

strovstvá okresu v bedmintone žiačok. Družstvá boli rozlosované do
dvoch skupín po 6 a 7 škôl. Naše
družstvo v zložení Federika Kabátová (9. trieda) a Lenka Šabová
(9. trieda) boli v skupine s nasledujúcimi školami: maďarská ZŠ,
cirkevná ZŠ, ZŠ Hronské Kľačany a Rybník nad Hronom. V skupinách sa hralo každý s každým
a naše žiačky vyhrali všetky zápasy okrem jedného a to s Cirkevnou ZŠ a obsadili 2. miesto v skupine. Semiﬁnále sa hralo prvý z jednej skupiny s druhým z druhej skupiny. O postup do ﬁnále sme hrali
so žiačkami 5. ZŠ a prehrali sme
3 : 0. O tretie miesto sme sa znovu stretli s Cirkevnou ZŠ, s ktorou
sme v skupine prehrali, ale o tretie
miesto sme zabojovali a nakoniec
sme ho aj obhájili. Družstvo dievčat
obsadilo na Majstrovstvách okresu v bedmintone žiačok nádherné
3. miesto.

Naši žiaci sa zúčastnili 26. septembra cezpoľného behu, ktorý organizovala ZŠ Kalná nad Hronom. Našu školu reprezentovalo družstvo žiačok
v zložení: Lenka Šabová (9. tr), Timea Hudecová (9.tr), Dominika Chorvátová (5. tr) a družstvo žiakov: Juraj Šabo (7. tr), Lukáš Laurinc (8. tr), Stanislav Kabát (7. tr).
Behalo sa v lesíku za pamätníkom SNP. Chlapci mali trať dlhú 2 km
a dievčatá 1 km. Počasie nebolo práve ideálne, ale na cezpoľný beh dobré. Prvé bežať začali žiačky, kde zo 75 žiačok celého okresu naša deviatačka Lenka Šabová obsadila veľmi pekné 3. miesto, T. Hudecová 21.
a D. Chorvátová 60. miesto.
V kategórii žiakov bolo 80 štartujúcich a naši žiaci obsadili nasledovné
miesta. Veľmi dobre sa umiestnil náš, len siedmak Juraj Šabo a to na 11.
mieste, S. Kabát na 51. a L. Laurinc na 61. mieste. Všetkým súťažiacim
pekne ďakujeme za reprezentáciu školy.

Deň zdravej výživy
„Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.“
(La Rochefoucauld )
Na Svetový deň zdravej výživy sa žiaci našej školy slušne pripravili.
Z domu si priniesli ovocie, zeleninu a ostatné suroviny na prípravu chutných šalátov, pomazánok a iných šikovných receptov. Ochutnali a naučili sme veľa nových, rýchlych a nie príliš zložitých pochúťok. Po škole
chodili žiaci zo všetkých tried a štedro ponúkali okoloidúcich. Dokonca
ochutnali a chválili aj naši učitelia. Hlavne deťom z nižších ročníkov sa
pripravovanie jedál veľmi páčilo. Týmto sa všetkým potvrdilo, že zdravá
výživa nie je len vitamínová bomba, ale aj chutná desiata. Bol to vskutku vydarený deň.
Monika Belisová

Výlet do Martina

Ráno 7.10. bolo výnimočné, lebo sa celá naša 7. trieda stretla na vlakovej stanici a nie v škole. Všetci sme sa tešili na výlet. Mali sme pred sebou dlhú cestu, ktorú sme si skracovali rôznymi hrami a vtipmi. Onedlho
sme videli stanicu Martin a vystúpili sme. Mestskou autobusovou dopravou sme sa odviezli k Múzeu slovenskej dediny. Sprevádzala a robila nám
zaujímavý výklad milá sprievodkyňa. Dozvedeli sme sa, že sa v tejto dedine nachádzajú 4 regióny a to: Turiec, Liptov, Orava a Kysuce. Pri krásnych drevených chalupách sme sa aj párkrát odfotili. Videli sme tiež Múzeum rómskej kultúry. Mestskou dopravou sme sa presunuli do centra mesta a navštívili sme Národný cintorín v Martine. Veľmi sme sa tešili, keď sme
mali rozchod. Keď už bolo viac hodín, vrátili sme sa na vlakovú stanicu,
kde sme čakali na vlak do Banskej Bystrice. Cesta domov bola veľmi dobrá
a k tomu sme videli veľa tunelov. V Banskej Bystrici sme prestúpili na rýchlik do Kozároviec. V Kozárovciach nás už čakali rodičia, ktorí nás odviezli
domov. Na tento výlet určite budeme dlho spomínať a ďakujeme našej pani
učiteľke za to, že ho pre nás zorganizovala.
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Exkurzia Nitra
Plánovaná literárno-dejepisná exkurzia štvrtého, piateho a šiesteho ročníka v Nitre sa uskutočnila 16. októbra 2014. Literárna časť pozostávala z návštevy divadelného predstavenia pod názvom Ferdo Mravec. Žiaci už pri príchode do Divadla Andreja Bagara prejavili nadšenie z krásneho priestoru. Zaujala ich aj samotná hra. Okrem príbehu o priateľstve v živočíšnej ríši, spoznávali i známych slovenských hercov a herečky a zoznamovali sa s druhom umenia, ktoré je predmetom literárnej výchovy. Mohli si tak overiť svoje teoretické poznatky v praxi. Po absolvovaní tohto
umeleckého zážitku sme sa vybrali na prehliadku pešej zóny, kde žiaci dostali čas na občerstvenie sa. Naše kroky následne smerovali k hradnému areálu. Tu sa nám naskytla možnosť pokochať sa nádherným výhľadom na starobylú Nitru. Do Katedrály sv. Emerána nás odprevadila pani,
ktorá žiakom urobila výborný výklad. Ten žiakov veľmi zaujal. Trpezlivo odpovedala na nespočetné množstvo zvedavých otázok a v závere ocenila správanie, vedomosti i záujem žiakov o danú problematiku. Po odchode z katedrály sme ešte zostali v areáli, žiaci si v malom obchodíku mali
možnosť zakúpiť suveníry od výmyslu sveta, ktoré by im pripomínali tento deň. Veľa z nich tak i urobilo a odnieslo si okrem zážitkov i niečo hmotné, zaujímavé a osobné. Myslím, že exkurzia sa vydarila nielen čo sa počasia týka. Žiaci sebe, ale i nám, pedagógom, spríjemnili deň svojím naozaj príkladným správaním a na tento „výlet“ budeme ešte dlho s radosťou spomínať.

Školský klub detí

Od začiatku školského roka sa naše deti zo ZŠ s MŠ Kozárovce zúčastnili viacerých aktivít v rámci ŠKD. Zúčastnili sme sa výstavy LEGO, ktorá sa
konala na Levickom hrade, kde sme mali možnosť poprezerať si, čo všetko je možné z tých malých kúskov skladačky poskladať. Po prehliadke výstavy sa deti mohli pokúsiť samé zostrojiť niečo zaujímavé. Deťom sa výstava veľmi páčila a to nás viedlo k zorganizovaniu ďalšieho výletu plného zaujímavých vecí. Nepotrvalo dlho a vybrali sme sa opäť do Levíc, tentoraz na výstavu hračiek. Neboli to však moderné hračky, ale hračky našich starých mám. Deťom sa hračky veľmi páčili, pri mnohých sa pristavili, pýtali sa ako s nimi hrá. Mnohé z hračiek videli po prvýkrát. Okrem prezerania hračiek sa s nimi deti mohli pohrať a dokonca si aj hračku vyrobiť a
vziať so sebou domov. Jedným z posledných výletov, ktorého sme sa zúčastnili, bol výlet do Novej Bane. Navštívili sme kostol, kde sa konala výstava obrazov z jesenných plodín. Z kostola sme sa presunuli do múzea,
kde sme prešli rôznymi časovými obdobiami histórie mesta Nová Baňa a
taktiež sme si mohli pozrieť z dreva vyrezávaný pohybujúci sa Betlehem
a aj Jánošíkovu družinu. Domov sme sa vždy vracali s peknými zážitkami a
novými poznatkami.

 Úspešné družstvo karatistov z Novej Bane. Michal Kabát v dolnom rade štvrtý zľava.

Karatisti úspešní
Jesenná turistika – Nová Baňa
Pekné jesenné počasie využili žiaci 3. a 4. ročníka na potulky prírodou. V piatok, 10. októbra sa vybrali na Novú Baňu, kde si najprv
pozreli nádherne vyzdobený kostol jesennými plodmi a obrazmi. Potom sa už vydali na túru po náučnom chodníku. Zastavili sa v Kohútove, na Zvoničke a z Červenej skaly sa im naskytol nádherný pohľad
na Novú Baňu a jej okolie.

V dňoch 15. – 19. 10. 2014 sa konali Majstrovstvá sveta WUKF detí v poľskom Szczecine. Zúčastnilo sa ich aj družstvo karatistov z Novej Bane, ktorého členmi sú aj Stanislav a Michal Kabátovci z Kozároviec.
Novobanskí reprezentanti získali celkovo tri medaily a ďalšie vynikajúce umiestnenia.
Už len účasť v reprezentácii na takomto vrcholovom podujatí je veľkým úspechom. Veď v konkurencii 1450 pretekárov z 36 krajín sveta je
aj 5. miesto alebo 7. miesto vynikajúce. Krásnym úspechom je umiestnenie Michala Kabáta – 5. miesto v kata 9.-10. r. To si zaslúži veľký
obdiv.






XX. ročník Memoriálu Márie Švolikovej
Dievča nám už vyrástlo na krásavicu
Memoriál Márie Švolikovej, ktorý sa každoročne koná v Kozárovciach sa nezmazateľne zapísal do povedomia všetkých priaznivcov slovenskej ľudovej piesne. Tohtoročný 20. ročník podujatia mal
výsostne slávnostný charakter a potvrdil, že za dvadsať rokov dosiahli organizátori naozaj vysokú úroveň a ponúkli divákov program
na profesionálnej úrovni. Každé vystúpenie, každá pieseň si zaslúžili uznanie odborníkov a potlesk vďačných divákov.
Prehliadku, ako inak, otvorila ženská spevácka skupina Lipka
z Kozároviec, ktorú dlhé roky viedla Mária Švolíková. Po nej sa divákom predstavili Kristína Vitkovičová, Zuzana Belisová, Soňa Slížiková, Hana Kovarčíková, Ivana Šrámeková, Barbora Žáčiková, Petra
Záujecová, Edita Muchová, Margita Jágerová, Renata Majerová, Jana Slížiková, Anna Pristyáková,
Viktória Gregorová, Edita Križanová, Mária Együdová, ženská spevácka skupina Vranky, Ján Kovarčík, Jozef Suchý a mužská spevácka skupina Matičiar. Svojim speváckym umením pozdravila jubilejné podujatie Angela Vargicová. Moderátorkou memoriálu bola Eleonóra Turancová. Ku kvalitnému spevu
aj tento rok výrazne prispela ľudová
hudba Ponitran vedená Mariánom
Járekom, bez ktorej si podujatie nik
nevie ani predstaviť.
Memoriál Márie Švolikovej organizuje už 20 rokov miestny odbor
Matice Slovenskej. Autorom myšlienky pripraviť v Kozárovciach memoriál na počesť speváčky, dlhoročnej vedúcej ženskej speváckej
skupiny Lipka a celoživotnej zberateľky ľudových piesní a tradícií bol
Ladislav Mráz. Stál pred neľahkou
úlohou presvedčiť vtedajšieho starostu, poslancov a kultúrnych nadšencov obce pre novú myšlienku.
Priznám sa, ani ja som na prvé vypočutie nechápala rozmer podujatia. Autor myšlienky však vedel ako
to v takomto prípade chodí, urobil
všetko, čo bolo treba pre prvý ročník podujatia. Pripravil štatút súťaže speváčok ľudovej piesne, niesol
najťažšie bremeno vyhľadať speváčky, porotcov. Už po prvom ročníku sme nadšení pochopili krásu
a hlbokú myšlienku Memoriálu. L.
Mráz dokonca päť ročníkov aj podujatie skvele moderoval. Z roka na
rok sa tvár podujatia menila a úroveň podujatia rástla. Po piatich rokoch odovzdal organizáciu mladším matičiarom. Z pôvodnej súťaže sa neskôr stala prehliadka a rady speváčok doplnili aj speváci ľudovej piesne. Obrazne povedané
dievča vyrástlo na krásnu dvadsaťročnú dievčinu, plnú života a lásky k ľudovej piesni. Mária Švoliková by mala určite radosť z toho, že
rok čo rok na podujatie prichádzajú
aj mladšie, dorastajúce speváčky,
ktoré sú zárukou do budúcnosti.

kultúry naša DH Kozárenka, ktorá je už neodmysliteľnou súčasťou
takmer každého podujatia v obci. Aj
tentoraz potvrdili, že neustále dopĺňajú svoj repertoár a omladzujú vekový priemer. Je teda záruka, že aj
dychovka má u nás budúcnosť.
Sprievodným programom podu-

 FS Matičiar

 Zuzana Belisová a Kristína Vitkovičová
 Jana Slížiková
Dvadsiaty ročník memoriálu bol
zároveň aj kyticou vďaky všetkým ,
ktorí prispeli k úspechom minulých
ročníkov. Ako povedal vo svojom
príhovore za organizátorov predseda MO MS Igor Benčať, za dvadsať
rokov sa v dome kultúry vystriedalo vyše 450 sólistov, spevákov, speváčok, muzikantov. Možno si mnohí kladú otázku, či budú organizátori v neľahkých podmienkach pripravovať ďalšie ročníky, ale radosť
a potlesk vďačných divákov aj ich
zaväzuje. Našťastie sa vždy nájdu
ochotní sponzori a ľudia, ktorí priložia pomocnú ruku, aby sa niť uvitá
pred 20 rokmi nepretrhla.
Všetkých priaznivcov ľudovej
piesne vítala pri vchode do domu

 Viktória Gregorová

jatia bola výstavka krojovaných bábik a výšiviek, ktorými sa prezentovala Mária Pekárová zo Zlatých
Moraviec. Návštevníci mohli obdivovať umenie jej šikovných rúk
a porozprávať sa s ňou o tomto zaujímavom koníčku.
M. Nemčeková
Foto: J. Bedej

Otvorený list
predsedovi MO
MS v Kozárovciach
Pán predseda, v nedeľu, 28.
septembra 2014 som sa zúčastnil
očakávaného XX. ročníka Memoriálu Márie Švolíkovej, prehliadky speváčok, spevákov a hudobníkov. Až na drobné zmätky v réžii programu bol som tak, ako aj
všetci ostatní diváci tohto podujatia nadšený. Výkony speváčok,
spevákov a muzikantov boli vynikajúce a pripravili nám nádherné
popoludnie.
Záver programu bol však pre
mňa osobne šokujúci. Po odmenení tých, ktorí sa o Memoriál zaslúžili, nepočul som z javiska ani
jedno slovo vďaky pre toho, ktorý ako prvý prišiel s myšlienkou
usporiadať na počesť tejto nezabudnuteľnej speváčky tento Memoriál. A nielen navrhol, ale aj
vypracoval štatút súťaže speváčok, päť ročníkov Memoriál organizoval, päť rokov ho konferoval.
Kto s námahou osobne navštevoval po okolitých obciach speváčky a presviedčal ich, aby prišli zaspievať do Kozároviec.
Ani to jednoduché ĎAKUJEM
TI nezaznelo za celú tú päťročnú prácu z Tvojich úst. Za zabezpečenie účasti predsedníčky poroty, pani Angely Vargicovej i za
ústredný obraz od Petra Holečku.
Pamätníci si iste spomenú na organizovanú Cenu diváka, kde sami rozhodovali o svojej favoritke,
aj na nádherné bloky Mariánskych
piesní, kde nás skvele reprezentovala pani Angela Žemberyová, ale
aj nebohá pani Emília Švoliková,
ako aj chlapci zo Zlatna a skvelé
speváčky z Topoľčianok.
Nebudem ďalej pokračovať
z úcty k Márii Švolíkovej, ktorú
som si nesmierne vážil a uznával
a pokladám si za česť, že som mohol s ňou spolupracovať a v mnohých projektoch vystupovať.
Vážený pán predseda, keď som
Ti po piatich rokoch života odovzdával Memoriál, bolo to všeschopné dievča, ktoré sa úspešne
rozvíjalo. Som rád, že dnes je z nej
už dvadsaťročná krásna deva.
A želám Tebe i všetkým členom
výboru Matice aby Vám pri odovzdávaní Memoriálu ďalšej generácii nezostal v ústach blen a bolesť
v srdci tak ako mne. ☺
Ladislav Mráz






Z bohatého kalendára folkloristov
Nedeľa, 31. augusta bola posledným dňom Tlmačskej grámory. Začínala slávnostnou sv. omšou, kde sa z účinkujúcich zúčastnili tri páry oblečené v krojoch, ktoré
niesli obetné dary. Za FS KONOPA to boli manželia E. a J. Švolíkovci. Po sv. omši, spoločnom obede
a priestorových skúškach na amﬁteátri sa rozhodlo, že program bude prebiehať tam, hoci počasie nebolo ideálne. Sem tam nás pokropil
dážď a museli sme použiť dáždniky,
hlavne ženy, aby si uchránili čepce
pred znehodnotením kovových častí. U chlapov to bolo jednoduchšie,
na hlavách mali širáky. Súbor KONOPA z Kozároviec vystúpil v galaprograme Bez práce nie sú koláče s
programom Žatva. V tomto programe bolo možné vidieť a navrátiť sa
do čias, kedy sa pri práci na poli ešte aj spievalo. Aj keď počasie sa nevydarilo a záver bol upršaný, diváci
nám spod dáždnikov tlieskali a odchádzali s potešením na srdiečku,
že videli množstvo nevyčerpateľného bohatstva nášho regiónu.

10. Podzoborské
vinobranie
Za krásneho počasia sa stretli nedeľu, 7. septembra v mestkom parku v Nitre - Sihoti milovníci
vína, burčiaku, jedla a dobrého folklóru. Návštevníkov vinobrania pozdravili predseda NSK Milan Be-

lica a primátor Nitry Jozef Dvonč,
na podujatí sa zúčastnil aj poslanec
NR SR Zoltán Daniš, zástupcovia
primátora Štefan Štefek a Ján Vančo, viceprezident Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty Vladimír Libant a
mnoho ďalších osobností kultúreho
a spoločenského života Nitry. Veľmi
príjemné počasie prialo sprievodu
a požehnaniu plodov zeme a vystúpeniu speváckych a folklórnych
skupín z Nitry a okolia. Pre Kozárovce je potešujúce, že ich súbor
KONOPA a MATIĆIAR mali možnosť prezentovať sa na tomto podujatí so svojím programom a zožať od niekoľko stoviek návštevníkov zaslúžený potlesk. V programe účinkovali aj súbory ZOBOR
z Nitry, Čakajoviec, Čaky, dychová
hudba z Veľkého Zálužia a záverom
vynikajúca speváčka, ktorú aj v Kozárovciach dobre poznáme Angela
Vargicová a Robo Kazík. Súčasčou
tohto podujatia bola aj poskromná výstava z truhlice starých materí. Na vinobraní okrem spevu a tanca nemohli chýbať ani burčiak, víno, syrové špeciality, koláče a ďalšie pochúťky.

Jubilejný
XX. ročník Memoriálu
Márie Švolíkovej
Mužská spevácka skupina MATIČIAR sa zúčastnila aj na jubilej-

nom XX. ročníku memoriálu Márie
Švolíkovej 28. septembra, za sprievodu ĽH Ponitran pod vedením Mariana Járeka. Už pred domom kultúry vítala divákov a účinkujúcich dychová hudba KOZÁRENKA. Moderátorka Nora Turancová predstavila dve desiatky účinkujúcich a ich
spev zaujal každého v hľadisku, vystriedali sa deti, ženy, muži a zlatým
klincom programu bola dobre zná-

ma speváčka ľudových piesní Angela Vargicová. To, že sme sa stretli v priebehu mesiaca na jednom javisku medzi účinkujúcimi s tak vynikajúcou speváčkou, asi nie je len
náhoda, ale fakt, že aj o naše domáce umenie je záujem aj v širšom
okolí. To každého spoluobčana našej obce musí aspoň trošku zohriať
pri srdiečku.
J.Š.

Štyridsaťročná LIPKA
Tohto roku oslavuje ženská spevácka skupina LIPKA svoje 40. výročie. Vznikla v auguste v roku
1974. Mala sedem členiek, ktoré
žiaľ už nie sú medzi nami.
V hre na akordeóne ich sprevádzal Imrich Švolík. Meno LIPKA si
členky vybrali podľa stromov, ktoré rozvoniavajú v kvete okolo Čaradického potoka cestou do kostola. Lipa ja historický strom, pod ktorým bývalí vladári podpisovali mierové zmluvy a preto im lipa učarila
a jej meno im prinieslo veľa úspechov. Aj v súčasnosti má sedem
členiek, no pracovné povinnosti , či
choroby im nedovolili predstaviť sa
na dvoch posledných podujatiach
v kompletnom zložení. Z vďaky k dlhoročnej vedúcej
skupiny a zberateľke ľudových piesní nášho regiónu
rozhodli sa vystúpiť na Memoriáli Márie Švolíkovej
aj v komornom zložení a potešiť prítomných divákov
piesňami za sprievodu harmonikára
Ing. Františka Bedeja.
No ešte predtým
kytičkou z piesní uvitých a malým
skromným darče-

kom prekvapili svoju bývalú členku
ŽSS LIPKA pani Helenu Betinovú,
ktorá sa dožila krásneho životného
jubilea 90 rokov.
Všetky členky súboru zároveň
ďakujú všetkým, ktorí im verili, fandili, podporovali ich a pomáhali im
pri vyhľadávaní nových piesní, či
chodili pomáhať obliekať do krojov
alebo čepiť. A pokiaľ im to zdravie
dovolí, chcú i naďalej rozveseľovať
ubolené srdcia, aby pri ich speve
všetci zabúdali na trpkosti kolobehu života, pretože spev je recept na
veselú myseľ, za ktorý sa neplatí.
M. Együdová






Čo sa skrýva za storočnými dverami?
Po sto rokoch ožívajú spomienky. Boli to naši ľudia, mladí, plní
života a sily. V nezmyselnej vojne vyhasli ich životy a sny. Po väčšine z nich zostali deti, ktoré vyrastali bez otcov. Odvtedy sa vystriedali nové generácie. Nie v každej rodine sa zachovali fotograﬁe, ale
aj tak by sme nemali zabúdať, že niekto z našej rodinnej vetvy v minulosti zomieral na vojnovom bojisku. K tejto téme prinášame zaujímavý príspevok Františka Bedeja.
V júli tohto roku sme si pripomenuli 100 rokov od vyhlásenia 1. svetovej vojny, ktorá dostala prívlastok
„Veľká vojna“. V súvislosti s touto
udalosťou ma zaujal osud rodinného príslušníka, „strýčka“ Viktora Bedeja, vojaka CaK (cisárskej
a kráľovskej) armády zahynuvšieho niekde na bojisku Veľkej vojny.
Na tabuli padlých v 1.svetovej vojne umiestnenej na cintoríne v Kozárovciach je uvedený ako Viktor
Bedei slob.
Fotograﬁa Viktora nie je v rodine
dostupná, ale vstupné dvere do pitvora rodného domu Viktora Bedeja
sú pôvodné bez akejkoľvek zmeny
počas uplynulých 100 rokov. Pred
100 rokmi na základe všeobecnej
mobilizácie vyhlásenej cisárom
Františkom Jozefa II. cez ne naposledy prešiel odvedenec Viktor Bedej. Z Veľkej vojny sa viac domov
nevrátil. Vojak CaK armády Viktor
Bedej sa narodil 6. 12. 1893 Filipovi
Bedejovi a Kataríne rod. Nemčekovej v poradí ako tretie dieťa. Viktor
vyrastal ako prvorodený (dve prvorodené deti prarodičov Bedejových
zomreli v ranom veku a v jeden
deň na týfus). V čase vyhlásenia
všeobecnej mobilizácie 31. 7. 1914
mal 20 rokov a 6 mesiacov. Úradne potvrdený dátum úmrtia 22. mája 1915 mi pomohol na ceste k vypátraniu ďalších súvisiacich udalostí. Žiaľ, dostupný dokument neuvádza, kde sa nachádza miesto posledného odpočinku Viktora.
Prvý východiskový bod pre získanie ďalších informácií je zistiť,
k akému druhu vojska podľa vtedajšieho schematizmu rakúsko-uhorskej armády mohol byť odvedený.
Ozbrojené sily Rakúsko - Uhorska
mali pomerne komplikovanú štruktúru, čo bol dôsledok tzv. rakúskouhorského vyrovnania. S tým súvisí zistiť zaradenie regrúta do branného obvodu. Obec Garam Kovácsi (teraz Kozárovce) patrila do 26.
doplňovacieho obvodu so sídlom
vojenského veliteľstva v Esztergom (Ostrihom). Pri uvažovaní
o možných druhoch vojska pre územie Uhorska, máme tri základné
možnosti, kde mohol byť Viktor odvedený:
1. do spoločnej armády (CaK - cisárskej a kráľovskej),
2. do Honvédstva (vlastibrana, niekedy zemebrana),
3. do Népfelkelo (domobrana LstIR).
Druhý východiskový bod pre pátranie osudov je nájsť miesto, kde sa
nachádza hrob padlého. Pri pátra-

ní osudov Viktora som prišiel k zaujímavým informáciám, s ktorými sa chcem v tomto článku podeliť s ostatnými zvedavcami o históriu 1. svetovej vojny a pátračmi po
osudoch ich rodinných príslušníkov, ktorí sa v zbrani zúčastnili Veľkej vojny. Zároveň chcem podnietiť
záujem pátračov o osudy Kozárovčanov, ktorí boli priamo spätí s Veľkou vojnou s cieľom vytvoriť v Kozárovciach klub, v ktorom by bolo
možné vzájomne si vymieňať získané vedomosti a tieto zatiaľ neurčeným spôsobom zhrnúť do systematického diela.
Na internete je možné k všeobecnej problematike 1. svetovej
vojny, rakúsko-uhorskej armády na
rôznych frontoch, ako aj k problematike vojakov slovenskej národnosti, vyhľadať zaujímavé informácie. V databázach hrobov padlých 1. svetovej vojne na web stránkach rôznych klubov vojenskej histórie som nenašiel žiadnu stopu,
najmä, keď som nevedel, či Viktor
bol odvedený na srbské, talianske,
alebo na iné bojisko. Ku konkrétnej
informácii som sa dostal na web.
Kramerius.cz a po zadaní správnych vodiacich hesiel, napr. miesta narodenia podľa uhorského názvu Kozároviec „Garam Kovácsi“.
V Zozname strát (Verlustliste), ktoré obsahujú mená padlých, ranených a zajatých vojakov a ktoré boli
v období rokov 1914 – 1918 zverejňované rakúsko-uhorským ministerstvom vojny (Kriegsministerium)
bolo uvedené podľa maďarského
pravopisu meno Begyei Viktor. Na
moje prekvapenie sa meno Viktor Bedej objavilo v Zozname strát
C&K armády dvakrát. V Zozname
strát bolo zaznamenané:
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verw. Begyei Viktor, Inft., IR. Nr.
26,5. Komp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1893;
Uvedené skratky znamenajú; verw.
= verwundete = zranený, Inft. = Infanteriest = pešiak, IR = Infanterie Regiment = peší pluk, Nr. 26 číslo 26 (z nemeckého slova Nummer), 5. Komp. – 5. rota (z nemeckého slova die Kompanie), Ungarn
– Uhorsko, Bars – Tekovská župa.
Celý preklad záznamu teda znie:
zranený Begyei Viktor, pešiak, peší pluk 26, 5. rota, Uhorsko, Tekovská župa, Hronské Kováčovce (použil som slovenský preklad uhorského názvu obce Garamkovácsi podľa pofesora K. Sýkoru z čias
mojich gymnaziálnych štúdií), rok
narodenia.
Zo záznamu je možné vyčítať
kľúčový údaj a to príslušnosť k bojovej jednotke - 26. peší pluk. Teraz
treba vypátrať miesta dislokácie
26. pluku pred odchodom na front a
na bojiskách Veľkej vojny. Zo Zoznamov strát je ešte možné usúdiť,
že Viktor bol niekde na bojisku Veľkej vojny v januári, alebo vo februári 1915 zranený a znovu nasadený
do bojov a dňa 22. 5. 1915 na následky zranení zomrel.
Treba už len treba vystopovať bojovú cestu 26. pešieho pluku do 22.
5. 1915.
Z internetu je možné k pohybu 26.
pluku dopátrať informácie:
mierová dislokácia 26. pluku vo
februári 1914:
veliteľ: Oberst Joseph Mark
veliteľstvo pluku: I. II. a IV. prápor
(Györ), III. prápor (Esztergom)
nadriadené útvary: 33. pešia divízia (V. armádny zbor) stav 26. pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 53% Maďari, 38% Slováci, 9% ostatní
doplňovací
obvod:
Ostrihom
v Uhorsku (nem. Gran, maď.
Esztergom)
zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 26 v zostave 65. pešej brigády,
33. pešej divízie (V. armádny zbor)
– pluk určený pre front v Haliči proti Rusku – ďalšia dôležitá informácia.
Podľa zdroja www.velkavojna.sk
a po preklikaní na bojové operácie
sa objaví mapa a približné dislokácie 26. győrskeho (slov. rábskeho) pešieho pluku (26.IR) cisárskej
a kráľovskej, tzv. spoločnej armády. Niekde sa 26.IR označuje ako
ostrihomský, lebo skôr pred vojnou
mal veliteľstvo pluku v Ostrihome
(Esztergom-Uhorsko).
Veľmi pravdepodobná trasa, ktorá
opisuje postup 26. pešieho pluku
a jej 33.ID pešej divízie v Haliči.
22.VIII.1914

 Storočné dvere rodného domu Viktora Bedeja
33.ID: Rudnik nad Sanem, Poľsko južne od Krasnika 40 km
1.IX.1914
33.ID: Częstoborowice, Poľsko južne od Lublinu 40 km
11.IX.1914
33.ID: Jonów Lubelski - južne od
Lublinu 80 km pred r. San
30.IX.1914
33.ID: Nowy Korczyn, Poľsko - severovýchod od Krakowa 74 km
8.X.1914
33.ID: Sandomierz, Poľsko - na
južnom brehu rieky San
26.X.1914
33.ID: Łagow - 25 km od dneš. Pulawy – býv. Nw. Alexandrija
5.XI.1914
33.ID: Działoszyce - severozápadne od Krakowa 57 km, na Južnom
brehu rieky Nida
15.X.1914
33.ID: Jangrot, Polska - severozápadne od Krakowa 37 km
31.XII.1914
33.ID: Wišlica - na západnom brehu rieky Nida
3.-11.I.1915
V. KPS: Humenné, východne od
Humenné 25 km
22.I.1915
33.ID: Kalnica - Karpaty - juhovýchodne od Kalnice 5 km; prekračuje rieku San a postupuje na Ustrzyki-Dl. (Dolné) – armádna skupina Puhallo
2.III.1915
33.ID: Smolnik - polovica drží Južný breh rieky San pri Smolniku,
polovica sa presúva od Ustrzyki-Grn. ku Smolniku k svojej druhej
polovici
31.III.1915
33.ID: Ustrzyki-Grn. ústup pred
Rusmi na juh
14.IV.1915
33.ID: Severovýchodne od Užgorodu 40 km
9.-12.V.1915
33.ID: postupuje od Smolnika smerom na Lutowiska a pokračuje severovýchodne
16.V.1915
33.ID: Staryi Sambor (UA) - postupuje od Starého Sambora (Staryi Sambir) k Pynyany
pri Veľké Blato (močiare), pri rieke
Dnester




20. V. 1915
33.ID: pri Veľké Blato (močiare), pri
rieke Dnester
22.5.1915 – úmrtie Viktora Bedeja
Všetky uvedené názvy miest nasadenia 26.IR je možné vyhľadať na
www.mapy.sk. 26.IR v nasledujúcich mesiacoch pokračoval v bojoch s ruskou armádou v smere na
Lemberg (nem. - dnes Ľvov). Dňa
26. augusta došlo k prvým bojovým stretom, z nich nejvýznamnejšia bola bitka o Komárow, či bitva
o Tomaszów, kde bolo zajatých 20
tisíc ruských vojakov. Nasledovali
ďalšie boje a na prelome augusta
a septembra došlo k obratu. Začiatkom septembra 1915 sa uskutočnila bitka o Ľvov. V nej ruské jednotky porazili rakúsko-uhorské vojská
a zajali 350 tisíc ich vojakov, z časti
išlo o vojakov zo slovanských území, ktorí se vzdali dobrovoľne. Československí zajatci sa potom prihlásili do légií. V bitke o Halič utrpela
rakúsko-uhorské vojská veľké straty, uvádza sa 300 tisíc obetí. Ruské
vojská zahájili postup smerom na
Karpaty. Pre úplnosť treba dodať,
že vyčerpaný 26. IR bol dňa 23. 10.
1916 odsunutý z východného frontu a dislokovaný na taliansky front
ako súčasť 52. ID v Canove pri
Asiago,Taliansko.
Štatisticky priemerná doba bojového nasadenia rakúsko-uhorského vojaka na karpatskom úseku Východného frontu predstavovala v zime a na jar 1915 len 5 - 6
týždňov, po ktorých dotyčný vojak
padol, utrpel zranenie, bol zajatý,
alebo sa stal nezvestným. Z vyššie
uvedenej tabuľky vyplýva, že hrob
vojaka C&K armády Viktora Bedeja je možné vyhľadať v okolí Sambora na Ukrajine, vzdialeného 500
km od Kozároviec (cez Poľsko) alebo v ďalších miestach smerom na
Ľvov (Pynyany, Velyki Mokryany).
V ďalšej časti článku uvádzam
iba časť informácií o vojakoch
z Kozároviec uvedených v Zoznamoch strát na www.Kramerius.
Z uvedeného Zoznamu strát je zrejmé, že viacerí kozárovskí regrúti
boli zaradení do 26. pešieho pluku
v pechote ako pešiaci (Inft), pešiaci domobrany (Lstlnfst), šikovateľ
(TitFeldw), pešiaci honvédskeho
pluku (HIR), špecialista (Latinist),
horskí streci (LstJäg). Pri niektorých menách sú uvedené skratky vojenských hodností; slobodník (Gefr.-gefreiter) a čatár (Zugsf.Zugsführer), alebo strata vojaka je
zaznamenaná ako vojnový zajatec
(kriegsgef. – kriegsgefangen) alebo gestorben – zomrel, gefallen padlý. Dole uvedený text je skopírovaný z www.Kramerius.npk.cz
bez gramatických úprav. Niektoré zdigitalizované prepisy mien sú
v zoznamoch prepísané nepresne,
napr. „Bencsák“, môže byť Benčat,
Izsóid –Ižold, Víjda – Vajda, Posztai – Pustaj, Svollk – Švolik. Každý Zoznam strát (každý exemplár
má 50 strán) je obsiahly, ale po trpezlivom pátraní by sme vedeli vypátrať osudy kozárovských mlá-


dencov a mužov na bojiskách Veľkej vojny. Napr. pri mene Bencsák
József (Jozef Benčat) je uvedené,
že bol ako vojnový zajatec na Sibíri
v meste Tschite (Čita) vzdialenom
od Kozároviec 8 tisíc km.
1) kriegsgef. Mráz Stefan, Inft., k.
u. LIR. Nr. 14, 1. ErsKomp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1894;
2) kriegsgef., Tschita, Transbaikalien, Rußland. Bencsák József,
Inft., k. u. LIR. Nr. 14, 4. Komp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1886;
3) kriegsgef. (Niš, Serbien.) Izsóid
János, Inft., k. u. LstlR. Nr. 14, Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1878;
4) verw., Krajcsi Josef, Lstlnfst., IR.
Nr. 26, 8. Komp., Ungarn, Bars,Garamkovácsi, 1874;
5) verw. Mráz Karl, Gefr., IR. Nr.
26, 1. Komp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1895;
6) tot (22. /3. 1916). Svolik Stefan,
Lstlnfst, IR. Nr. 26, 4. Komp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1896;
7) kriegsgef., Boresowka, Gebiet Transbaikalirn, Rußland. Va]da Johann, Lstlnfst., IR. Nr. 26, 8.
Komp., Ungarn, Bar«, Garamkovácsi, 1886;
8) Svolik István, Inft., IR. Nr. 26, 3.
Komp., Garatmkováesi, 1896;
9) gestorben (19./6. 1917). втаїік
PUipp, ZugsfTitFeldw., IR. Nr. 26,
11. Komp., Ungarn, Bari, Garamkovácsi;
10) verw. Víjda Johann, Lstlnfst.,
IR. Nr. 26, 8. Komp., Ungarn, Bart,
Garamkovácsi, 1885;
11) kriegsget. (Niš, Seibien.) Mráz
Andreas, Inft.. IR. Nr. 26, 8. Komp.,
Ungarn, Bars, Garamkovácsi,
1889;
12) verw. Posztai Michaly, Lstlnft.,
IR. Nr. 89, 2. ErsKomp., Ungara,
Bare, Garamkovácsi, 1870;
13) kriegsgef., Rußland. Svollk Filipp, Zugsf. TitFeldw., IR. Nr. 26,
11. Komp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1887;
14) tot (1.—15./2.1917). Krajcsi András, Infst., k. u. LIR. №. 14,1. ErsKomp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1893;
15) verw. Міівка János, Infst., k. u.
LIR. Nr. 14, Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1876;
16) gestorben (16./9. 1917). Mlinka
János, HIR. Nr. 14, Ungarn, Bars,
Garamkovácsi, 1876;
17) verw. Posztai Michaly, Lstlnft.,
IR. Nr. 89, 2. ErsKomp., Ungara,
Bare, Garamkovácsi, 1870;
18) verw. Jancza Andreas, Lstlnfst.,
IR. Nr. 89, Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1895;
19) kriegsgef., Rußland. Svollk Filipp, Zugsf. TitFeldw., IR. Nr. 26,
11. Komp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1887;
20) tot (13./6. 1916). Bencsat Karl,
Infst., IR. Nr. 71, 14. Komp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1881;
21) ., Charkow, Rußland. Hudecz
Károly, Inft., k. u. LIR Nr. 14, L ErsKomp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1882;
22) verw. Iwonite Johann, Lstlnfst.,
IR. Nr. 26, lb Komp., Ungarn, Bars,
Garamkovácsi, 1897;

23) tot.(21.-31./l. 1916). Svalik Filipp, Zugsf. TitFeldw., IR, Nr, 26,
11. Komp,, Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1887;
24) kriegsgef., Ori‘iiburg, Rußland.
Szmatlik Viktor. Inft. Ír. u. LIK. Nr.
14, 1. - ErsKomp., Ungani, Jíars,
Garamkovácsi;
25) verw. Hlava Stefan, Lstlnfst.,
IR. Nr. 26, 18. Komp., Ungarn,
Bars, Garamkovácsi, 1891;
26) tot (1.—15./2.1917). Krajcsi András, Infst., k. u. LIR. №. 14,1. ErsKomp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1893;
27) gestorben (16./9. 1917). Mlinka
János, HIR. Nr. 14, Ungarn, Bars,
Garamkovácsi, 1876;
28) kriegsgef., Rußland. Kotora
Vincze, Init, k. u. LstlR. Nr. 3, 6.
Komp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1878;
29) verw. Lcviczki Stefan, lnft., IR.
Nr. 19, 3. Komp., Ungarn, Bars,
Garamkovácsi, 1884;
30) kriegsgef., Spassk, Gouvernement Kasan, Rußland. Vajda-Bucska Johann, ErsResTnfst., IR.
Nr. 26, Ungarn, Bars, Garamkovácsi;
31) verw. Bcnesát Victor, Infst., IR.
Nr. 26, 16. Komp., Ungarn, Bars,
Garamkovácsi, 1897;
32) Đrozđik János, Latinist., IR. Nr.
26, 7. Komp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1896;
33) Johann (Istvánﬁa), Ofﬁzisisdiener, IR. Nr. 26,12. Komp., Ungarn,
Bars, Garamkovácsi, 1892;
34) verw. Hugyecz Lörincz, Inft.,
k. u. LIR. Nr. 14, 1. ErsKomp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1884;
35) kriegsgof., Rußland. Szitár Stefan, Reslnft., IR. Nr. 56, 7. Komp.,
Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1889;
36) verw. Kukel Philipp, ErsResInfst., IR. Nr. 26, 16. Komp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1886;
37) verw. Kabát István, Inft., k. u.
LIR. Nr. 14, Ungarn, Bars, Garamkovácsi; tot (1.-31./1. 1916
38) SzilAr Stefan, Infst,, IR. Nr. 26,
7. Komp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1889. (War kiieţsgef. gemeldet. Ist zu streichen. Im Austauschwege als
39) gefallen (15.-17./6. 1918). Benosaty Gyözö, Gefr., IR. Nr. 26, 1.
Komp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1895;
40) kriegsgef., Tschernyi Jar, Gouvernement Astrachan, Rußland.
-Kabát Josef, Lstlnfst., IR. Nr. 26,
4. ErsKomp., Ungarn, Bars, Garamkovácsi, 1894;
41) Erfrierung der Füße, VereineReeFilialepital Nr. 2 in Varasdin.
Ganz Miksa, Inft., k. u. LIR. Nr. 14,
2. Komp., Garamkovácsi, 1892;
42) vorw. Kukely Andreaa, Zugsf.,
IR. Nr. 26, 10. Komp., Ungarn,
Bars, Garamkovácsi, 1884;
43) kriegsgef., Tschernyi-Jar, Gouvernement Astrachan, Rußland.
Svollk Johann, LstJäg., FJB. Nr.
11, Ungarn, Bars, Garamkovácsi,
1895;
44) Kotora István, Gefr., k. u. LIR,
Nr. 14, 2. Komp., Garamkovácsi,
1881.

Na doplnenie mojich zistení som
poslal žiadosť e-milovou poštou na
Vojenský ústřední archiv Praha, či
sa v archíve nenachádzajú kmeňové doklady vojaka CaK Viktora Begyeia. Odpoveď bola v tom zmysle, že tieto karty boli skartované
v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Časť kmeňových dokladov
sa môže nachádzať vo Vojenskom
historickom archíve v Bratislave.
V oboch prípadoch som dostal do
dvoch týždňov zápornú odpoveď.
Ale bádanie a pátranie pokračuje...
František Bedej
Zdroje:
www.kramerius.npk.cz
www.velkavojna.sk
web stránka mesta Starý Sambor

 Na fotograﬁi je Jozef Mráz
(1886-1914), ktorý doma zanechal mladú manželku Barboru
Mrázovú (1892-1987). Otca sa
nedočkala ani ich dcéra Paulína
(1914-1956)

 Maloroľnícky robotník Gašpar Benčat sa oženil v roku 1910
ako 27 ročný. Pracoval a s manželkou Máriou vychovával dvoch
synov Mateja a Františka. Potom ho povolali na vojnu a už sa
nevrátil.






V Kozárovciach posvätili súsošie sv. Filipa a Jakuba
Hodová nedeľa v Kozárovciach tento rok pripadla
na 21. septermber. V tento
deň si veriaci pripomenuli výročie posvätenia prestavaného
kostola, ktoré sa konalo v roku 1928.
Napriek veku je kostol neustále vynovovaný a v plnej kráse uvítal miestnych veriacich a ich hostí aj v tento pamätný deň.
Farnosť a obec dostala pri
tejto príležitosti ďalší umelecký dar. Domáci i hos-

tia sa zišli pred svätou omšou pri chráme, aby sa stali svedkami odhalenia a posvätenia súsošia sv. Filipa
a Jakuba, patrónov kostola a farnosti. Umelecké dielo z dielne Mgr. Art. Petra
Meszárosa posvätil miestny farár dp. Patrik Adam.
Nebola to prvá socha
v našej obci. Ako v slávnostnom príhovore pripomenul starosta obce Jozef Majer, od roku 2006 sa
vďaka priazni a obetavos-

 Autor súsošia Mgr. Art. Peter Meszáros

ti veriacich darí skrášľovať
obec sochami talentovaného mladého umelca. Prvá
bola socha archanjela Michaela, o rok neskôr socha
archanjela Rafaela a opäť
po roku architektonicky náročné súsošie archanjela
Gabriela v scéne zvestovania s Pannou Máriou. V roku 2010 sa v centre slávnostne odhaľovalo veľkolepé súsošie Najsvätejšej
Trojice ako dar k 935. výročiu prvej písomnej zmienky
o obci. To už začali mnohí

volať Kozárovce „mestom
anjelov“.
Sochy a súsošia sú rozmiestnené po celom území
obce a spoločne vytvárajú zaujímavú vychádzkovú
trasu. Okolo nich vznikli oddychové miesta, celoročne
ozdobené kvetmi a poskytujúce potechu tak pre oči,
ako i dušu. Aj posledné súsošie patrónov farnosti pri
miestnom chráme v ničom
za svojimi predchodcami
nezaostáva.
Slávnostného posväte-

nia súsošia sa zúčastnil aj
P. Meszáros. Na našu otázku či je na Slovensku obec,
v ktorej je viac sôch z jeho
dielne ako v Kozárovciach,
prezradil, že zatiaľ nie, ale
momentálne pracuje na
krížovej ceste pre jednu
obec a to tento fakt zmení. S úsmevom prijímal gratulácie k umeleckému majstrovstvu, ktoré opäť potvrdil a potešila ho úprimná
radosť prítomných.
M. Nemčeková,
snímky J. Bedej

Nová generácia,
nový začiatok
Nečakane, 27. septembra 2014 sme boli pozvaní na súťaž DHZ, ktorá sa konala v Dolnej
Tižine, v dedine neďaleko Žiliny. Nakoľko išlo
o septembrový dátum, táto súťaž bola ako keby
mimo nášho plánu a vlastne ako keby po ukončení sezóny. Našťastie sa našlo pár nadšencov
z mladších lenov, ktorí sa rozhodli na túto súťaž
ísť. A ako neskôr rozprávali dojmy z tejto súťaže,
vôbec neľutovali a je isté, že sa tam naše družstvo o rok vráti a je to možno aj začiatok novej
družby, nového priateľstva.
Súťaže sa zúčastnilo zmiešané družstvo naozaj všetkých generácií.
Reprezentovali nás Ján Majer ml., Peter Majer ml., Matúš Benčat, Andrej Benčat, Gregor
Benčat, Patrik Tvrdoň a jedného súťažiaceho
nám museli požičať domáci usporiadatelia, čo
asi neskôr oľutovali, pretože naše družstvo DHZ
túto súťaž VYHRALO a získalo krásny putovný
pohár.
Súťaž sa konala v peknom prostredí, vyšlo aj
počasie a o súťažiacich bolo postarané na veľmi vysokej úrovni, čo je aj pre nás výzvou do budúcnosti - pozdvihnúť organizáciu našich súťaží
na vyššiu úroveň.
Na záver len poďakovanie našim chlapcom,
že prejavili záujem reprezentovať našu obec
a držať im palce, aby im toto nadšenie zostalo
a nakazili ním aj ostatných.
Marián Valach






Z kroniky Dobrovoľného hasičského zboru v Kozárovciach IV.
V roku 2006 bola na budove hasičskej zbrojnice aj za aktívnej pomoci našich členov, obnovená fasáda, strecha, vnútorná omietka a elektroinštalácia. Po posviacke sv. Floriána v miestnom kostole
sa vo vynovenej hasičskej zbrojnici konala slávnostná schôdza z príležitosti 70. výročia založenia DHZ.
Počas slávnostnej schôdze boli starostom obce Danielom Benčatom
odmenení aktívni členovia rôznymi
upomienkovými predmetmi a diplomami, oslava vyvrcholila v nedeľu 2. 7. 2006 súťažou O striebornú prúdnicu Pohronia.
Činnosť DHZ po roku 2006 aktívne pokračuje v súčinnosti so znením nového zákona o ochrane pred
požiarmi č.314/2001 Z. z. ktorý v II.
časti, § č.15 určuje povinnosti obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Na zabezpečenie
tejto činnosti úzko spolupracujú so
starostom obce Ing. Jozefom Majerom, obecným zastupiteľstvom vymenovaní preventivár DHZ Marian
Valach a veliteľ DHZ Peter Majer,
spoluzodpovední za zabezpečenie

požiarnej ochrany v našej obci.
K účinnejšiemu zabezpečeniu
tejto úlohy v roku 2010 obec dostala KAROSU CAS-25 čím sa zvýšila
akcieschopnosť nášho zboru, nevýhodou je, že pre nedostatok miesta nemôže byť parkovaná v hasičskej zbrojnici. S cisternou naši hasiči pomáhali pri hasení požiaru lesa v Čaradiciach. V rámci výcviku
úspešne pokračujú naše družstvá
v dobrých výkonoch z minulých rokov, v súčasnosti zapájame do súťaží mužov, dorastencov, dorastenky a mužov nad 35 rokov. Nádej
vkladáme do dorastu, sľubne začali
chlapci aj dievčatá, keď v minulom
roku zvíťazili v okresnom kole. Na
krajskom kole skončili zhodne na
druhých miestach. Terajšie zloženie
výboru.: predseda Vojtech Beniačik,
veliteľ Peter Majer, preventivár Marian Valach, tajomník Vladimír Vallo, pokladník Ondrej Majer, strojník
Ján Majer ml., referentka mládeže
Mária Együdová členovia výboru
Štefan Ridzoň a Peter Ďurovič.
Históriu PO v Kozárovciach
spracoval JÁN MAJER st.
podrobnejšie je rozpísaná
v KRONIKE DHZ

 Horný rad zľava: Vojtech Beniačik, Ján Majer ml., Peter Majer st. Jozef
Matuška, Peter Ďurovič, Vladimír Valo, Ján Majer st., Jozef Minárik - prezident DPO SR, Marián Valach, Ondrej Majer ml., Ondrej Majer st.
Dolný rad zľava: Ráchel Matušková, Martina Holečková, Natália Kopálová, Lucia Kasanová, Renáta Opltová, Katarína Kundakerová, Matúš Benčať, Marián Együd

 DHZ Kozárovce dorastenci v Topoľčiankach 2008, 2. miesto
Horný rad zľava: Andrej Benčať, Michal Vajda, Patrik Tvrdoň, Miroslav Širuček, Peter Fabian.
Dolný rad zľava: Peter Majer, st., Peter Haspra, Andrej Holečka, Martin
Majer, Peter Majer ml., Marián Valach

 Zadný rad zľava: Matúš Benčať, Ondrej Majer st., Ján Majer st., Marián Valach, Vladimír Valo, Jozef Matuška, Ján Majer ml., Marián Együd,
Peter Majer st.
Predný rad zľava: Stanislava Kúkelová, Gabriela Švolíková, Ráchel Matušková, Martina Holečková, Natália Kopálová, Katarína Kundakerová,
Lucia Kasanová, Renáta Opltová, Vojtech Beniačik, Peter Majer ml., Ivana Majerová

 Zľava: Ján Majer st., Katarína Matušková, Ivana Majerová, Michaela Kukoľová, Klaudia Ostrožlíková, Veronika Ižoldová, Kristína Ďurišová,
Adriána Kasanová

 Horný rad zľava: Predseda - V. Beniačik, M. Valach, J. Majer ml. V. Valo, P. Majer st., J. Majer st., Riaditeľ Okresného výboru DPO v Leviciach
Š. Baráň
Dolný rad zľava: O. Majer ml. M. Benčať, T. Nováček, Juraj Majer






 Horný rad: Milan Majling, Filip Krajči, Stanislav Néma, MUDr. Emil Holečka, Viliam hlava, Ing. Viktor Sitár. Dolný rad: Jozef Žembery, Ing. Jozef Valentíny, Ing. Pavol Čaradský, MUDr. Vincent Holečka, Ing. František Nemček.

Zaspomínali si na slávnu futbalovú etapu
Tento rok sme si pripomenuli 50.
výročie postupu futbalových dorastencov do krajskej súťaže. Väčšina
týchto bývalých futbalistov sme sa
v nedeľu 19. októbra zišli na futbalovom ihrisku, aby sme si pozreli futbalový zápas Kozárovce - Vrbica a zaspomínali si na svoje futbalové zážitky. Cez polčasovú prestávku sme boli
predstavení pred tribúnou fanúšikom.
Zároveň sme dostali od vedenia Lokomotívy Kozárovce darčekový kôš
a každý ešte plaketu so znakom Lokomotívy Kozárovce. Bolo to pre nás
príjemné prekvapenie, lebo sme to
nečakali a preto ďakujeme.
Po skončení zápasu sme sa presunuli do motorestu Stop, kde sme pokračovali v spomienkach na naše futbalové časy. Tak ako sa dnes ťažko
získavajú peniaze potrebné na činnosť futbalových mužstiev, tak to bolo a možno ešte aj ťažšie pred 50-timi
rokmi. Vedenie vtedajšej Lokomotívy Kozárovce nám povedalo, že krajskú súťaž môžeme hrať len za predpokladu, že na zápasy von budeme
cestovať vlakom. Keď sme súhlasili, ani sme nevedeli čo to bude znamenať. Na veľké šťastie chodil s nami ako fanúšik nebohý pán Nikodém
Hlava, ktorý nám pomáhal pri cestovaní. Boli aj mužstvá, kde nebola železničná stanica, čiže bolo treba ísť
ešte aj pešo niekoľko kilometrov. Niekedy sa stalo, že sme sa nemohli po
zápase vrátiť domov, lebo sme nestíhali, ale rodičia nám doniesli tašku na
železničnú stanicu v Kozárovciach a
my sme pokračovali v cestovaní do
školy. Bolo to v časoch, keď sa ešte učilo aj v sobotu. Zo školy sme domov prišli v sobotu podvečer a v nedeľu do obeda sme už cestovali na
zápas von. Z hore uvedeného vidieť,
že rodičia z toho veľkú radosť nemali, ale my sme boli dobrá partia a
hrať sme chceli. To, že sme boli dobrá partia svedčí aj to, že na stretnutie
prišli všetci okrem chorých a samo-




zrejme umretých. Všetci zúčastnení
bývalí futbalisti boli veľmi spokojní,
že sa nám podarilo zorganizovať toto stretnutie.
Tohto výročia sa žiaľ nedožili: tréner Michal Salenka, Ing. Pavol Hudec, Jaroslav Ištók, Michal Kabát,
Ján Kunik a Vincent Vasaráb - prajeme im spokojný odpočinok.
Kozárovce sme v krajskej súťaži
reprezentovali dobre, lebo ako nováčik sme skončili na 3. mieste. V súťaži hrali okrem iných Komárno, Šurany
a Nové Zámky.
Dnešným mladým futbalovým reprezentantom Kozároviec prajeme
aspoň také nadšenie pre hru ako
sme mali my.
Viliam Hlava

 Ing. Miloš Ďurovič pri odovzdávaní klubových vlajok bývalým dorastencom.

Naša futbalová mládež je prísľubom
V našom futbalovom klube TJ Lokomotíva Kozárovce sa v súčasnosti venujeme aj našim najmenším športovcom, ako sú prípravka a žiaci. Za prípravku môžu
hrať žiaci desaťroční a mladší. Našim cieľom je zvýšiť
záujem a účasť detí a mládeže na športových aktivitách – futbale, vhodnou formou motivácie a sebarealizácie prispievať k budovaniu dobrých športových a sociálnych návykov, zabezpečiť pre klub výchovu nových
hráčov, zmysluplne vyplniť voľný čas detí a mládeže.
Trénerom prípravkárov aj žiakov je Martin Lenard.
Aj keď nie je naším prvoradým cieľom umiestnenie
týchto družstiev v súťažiach, vedú si pomerne dobre. Žiaci sú na popredných miestach v okresnej súťaži a prípravkári nás tešia svojou stále sa zlepšujúcou hrou. Na tréningy chodia žiaci od prvého ročníka
až po deviaty, dokonca máme aj nejakých škôlkárov.
V minulom ročníku sa naši žiaci umiestnili v Oblastných majstrovstvách okresu Levice časť severozápad
na 4. mieste. Z 22 zápasov pri 17-tich víťazstvách a 5-tich prehrách mali skóre 125 : 38 a získali 51 bodov.
Prípravkári boli v jednej zo štyroch skupín v okrese na
2. mieste zo štyroch družstiev a z 12 zápasov pri skóre 24 : 22 získali 20 bodov. Dôležitejšie ako celkové
umiestnenie je fakt, že naše družstvo malo na každom
turnaji najviac hráčov zo všetkých klubov.
Keďže náš klub úzko spolupracuje so školou, vytvorili sa v škole minifutbalové krúžky mladších a starších

chlapcov a dievčat, ktoré navštevuje dokopy cez 40 nádejných športovcov. Vedú ich Richard Demian a Jozef
Majer.
Žiaci školy sa zúčastňujú všetkých obvodných
a okresných kôl v malom futbale mladších aj starších
žiakov. Tri roky po sebe sme postúpili do okresného
ﬁnále v malom futbale najmladších žiakov, kde sme
v minulom školskom roku skončili najlepšie zo všetkých
škôl na 1. mieste a postúpili sme do krajského kola, kde
sa umiestnili na 7. mieste. Mladší žiaci skončili v malom
futbale na 5. mieste v rámci všetkých škôl v okrese.
Z dôvodu, že generácia dnešných detí má veľa možností ako využiť voľný čas a málokedy sa rozhodnú pre
rôzne pohybové aktivity, využili sme záujem našich žiakov športovať spoločne aj cez prázdniny v rámci projektu Futbal cez prázdniny – Futbalov camp.
Cieľovou skupinou projektu bolo približne 40 detí od
6 do 14 rokov nielen z našej obce ale aj z okolitých obcí, pretože niečo podobné sme robili aj po minulé roky a boli na to pozitívne ohlasy aj v okolí. Projekt bol
realizovaný v mesiaci júl 2014 na štadióne FK TJ Kozárovce a trval jeden týždeň. Bol zameraný na HČJ
a to útočné – výber miesta, stavanie sa, prihrávanie,
preberanie lopty, vedenie lopty, obchádzanie súpera,
streľba, vhadzovanie a obranné – obsadzovanie hráča s loptou, obsadzovanie priestoru, odoberanie lopty,
zachytenie prihrávky súpera.
R. Demian
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