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Slovo na úvod

Vianočné rána

Bielučký sneh vŕzgal pod nohami,
liznutý mrazíkom decembrovým.
Ešte vždy anjeli nehli s ústami,
čakali až pastieri zídu s pastvín.
A potom sa ozvú v speve prekrásnom,
v chóre anjelskom, piesňou aleluja,
oznámia čas radosti adventným snom,
je to čas vianočný, čas pokoja.

Blížia sa najkrajšie sviatky roka, počas ktorých máme
k sebe akosi bližšie. Stretávajú sa rodiny, priatelia a spomínajú na tých, ktorí nás navždy opustili. Pre kresťanov
celého sveta majú Vianoce
svoje úžasné poslanie, ktoré precítime aj my v Kozárovciach. Zaželajme si navzájom
šťastné, milosti plné sviatky
a šťastné vykročenie do nového roka 2015.
M. Nemčeková
šéfredaktorka

Svedkovia slávy v noci radostnej,
anjeli v súsoší zdvihli trúby,
trúbiac na štyri strany. V chvíli tej
zaznel Pánov hlas, ja plním sľuby
a v zvuku zvonov na veži chrámovej,
spieva zbor veriacich piesne oslavy.
K pastierom nesie sa zvuk, v noci tmavej,
za zvuku fanfár, sám Boh ich osloví.

Predvianočné popoludnie nás spojilo
Prvá decembrová nedeľa v našej obci sa niesla
v predvianočnej nálade. V dome kultúry bol pripravený bohatý program. Úvod patril dychovej hudbe Kozárenka. V divadelnej sále sa potom predstavil ochotnícky divadelný súbor Domadice s komédiou Šťastný
lós, ktorý zaslúžene zožal veľký potlesk divákov. V tanečnej sále, kde sa podávali najrozličnejšie dobroty
a nápoje, sa potom zaplnili všetky voľné miesta. Nasledovným bodom programu totiž bola beseda s hokejovou legendou Petrom Šťastným a europoslancom Ivanom Štefancom, počas ktorej obaja odpovedali na otázky prítomných. Na záver nasledovala autogramiáda Petra Šťastného a spoločné fotografovanie so vzácnymi hosťami.
Plná divadelná sála divákov veľmi vďačne sledovala aj kultúrny program, ktorým napokon vyvrcholilo predvianočné popoludnie. Veď, čo môže byť milšie ako výkony najmenších škôlkárov, žiačikov, ale aj

starších talentovaných žiakov? Sú veľkým prísľubom,
že nám dorastajú budúci členovia existujúcich folklórnych súborov alebo nás možno prekvapia iným druhom umenia či športu. O ich talente niet pochýb.
Zaslúžený potlesk zožali členovia Praslice, ktorý na
budúci rok budú oslavovať okrúhle výročie a svojím
vystúpením potvrdzujú, že si udržujú vysokú úroveň
a šíria dobré meno kozárovského folklóru.
Rovnako divákov vždy potešia vystúpenia Matičiara, Lipky i Konopy, ale to čo si pre nás pripravili na záver programu bolo obdivuhodné. Členovia troch skupín vystúpili spoločne a priniesli krásne vianočné piesne. Posledná Tichá noc si naozaj zaslúžila potlesk postojačky.
Úplný záver, opäť v tanečnej sále, patril ľudovej
hudbe Javorinka, ktorá urobila naozaj kvalitnú bodku
za vydareným podujatím.
M. Nemčeková

Som tu už v jasličkách, tu niet brána,
zrodený z panny, ja v ľudskej podobe,
nesiem vám vo viere, už iné rána,
rána, čo nemiznú ani v tom hrobe.
Pastieri nelenia ku jasliam idú,
a v slove lásky dary mu kladú,
len trocha chlebíka a syra smidu,
vítajú pastiera ku svojmu stádu.
Pavel Kopál
2014






Výsledky volieb
do orgánov samosprávy
obcí v obci Kozárovce
Počet voličov 1623
Počet odovzdaných obálok 1116, volebná účasť 68,76%
Počet platných hlasov pre voľby starostu 1107
Počet platných hlasov pre voľby poslancov 1102
Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Jozef Majer, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 729
Ďalší kandidáti na starostu obce:
Bc. Marián Chmelovics, SMER-SD, počet platných hlasov 223
JUDr. Slavomír Šimeg , nezávislý kandidát, počet platných hlasov 155
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Mgr. Ivana Švoliková, PhD., nezávislá kandid., počet platných hlasov
597
Ing. Zuzana Poláčiková, PhD., Sieť, počet platných hlasov 493
Milan Záhorský, SNS, počet platných hlasov 481
Ing. Bystrík Ižold, SDKÚ-DS, KDH, Nova, OKS, počet platných hlasov
479
Marián Valach, SDKÚ-DS, KDH, Nova, OKS, počet platných hlasov 452
Mgr. Martina Holečková, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov
446
Marián Majer, SDKÚ-DS, KDH, Nova, OKS, počet platných hlasov 397
Michal Benčat, SDKÚ-DS, KDH, Nova, OKS, počet platných hlasov 322
Erik Šusták, SMER-SD, počet platných hlasov 284
Výsledky ďalších kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva:
Daša Ďurianová, SMER-SD, počet platných hlasov 271
Jaroslav Kasan, SDS, počet platných hlasov 264
Ing. Jana Mrázová, SMER-SD, počet platných hlasov 251
Bc. Marián Chmelovics, SMER-SD, počet platných hlasov 250
Ing. Miroslav Švolík, SMER-SD, počet platných hlasov 248
Miloš Kabát, SMER-SD, počet platných hlasov 246
Tomáš Ivanič, KDS, počet platných hlasov 241
Ján Holečka, SMER-SD, počet platných hlasov 232
Ľubomír Benčať, SMER-SD, počet platných hlasov 231
Viktor Krajči, SMER-SD, počet platných hlasov 198
Dominika Ďubeková, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 196
Ing. Igor Benčať, SNS, počet platných hlasov191
Štefan Ridzoň, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 181
Mgr. Gustáv Micheľ, SDS, počet platných hlasov 161
Mgr. Andrea Beneová, Právo a spravodlivosť, počet platných hlasov 93
Imrich Kútik, KSS, počet platných hlasov 89






Prvé zasadnutie zastupiteľstva
Prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kozárovciach
sa konalo 11. decembra. Predseda
miestnej volebnej komisie Ing. Milan Obický predniesol výsledky volieb do samosprávy obce. Novozvolený starosta Ing. Jozef Majer zložil sľub a v krátkom príhovore poďakoval občanom za veľkú dôveru.
Zdôraznil, že počas štyroch rokov
bude maximálne presadzovať nielen program, s ktorým išiel pred voličov v rámci predvolebnej kampane,
ale dá maximálny možný priestor aj
na realizáciu programov, ku ktorému sa prihlásili poslanci aby dostali šancu počas štyroch rokov svoje vízie napĺňať. Nasledovalo zloženie sľubu novozvolených poslancov
a poďakovanie odchádzajúcim poslancom.
Nanovo bola zvolená obecná rada a zriadené komisie. Komisie budú obsahovo pracovať v zložení ako
doteraz s tým, že majú nové personálne zloženie. Zástupcom starostu bol menovaný Milan Záhorský,
hoci princíp, ktorý starosta presadzuje už osem rokov zostal nezmenený. Ako vo svojom prejave zdôraznil, veľmi ho teší, že novozvolení poslanci sa nenaháňajú za funkciami, ale každý dáva prednosť tomu, aby mohol v maximálnej možnej miere pracovať v oblasti, ktorej

Členovia obecnej rady:

Spoločenská rubrika

Povedali si áno
Jana Szárazová
a Tomáš Siket
Michaela Kobzová
a Peter Ivanič
Viktória Bankóová
a Mário Tóth

Narodili sa
sa chcel venovať už pred voľbami.
Mgr. Ivana Švoliková, PhD. sa stala predsedníčkou komisie kultúrnej,
sociálnej, školstva a zdravotníctva.
Milan Záhorský zostal predsedom
ﬁnančnej komisie a predsedom komisie výstavby, územného plánu,
verejného poriadku bol zvolený Marián Majer. Komisia na ochranu verejného záujmu bude opätovne pracovať pod vedením Mariána Valacha a keďže sa v nej prihliada aj
na zloženie nezávislých poslancov
a zloženie síl v obecnom zastupiteľstve, ďalšími členmi tejto komi-

Milan Záhorský,
Mgr. Ivana Švoliková, PhD.,
Marián Majer

KOMISIE:
1. Komisia kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva - predseda: Mgr. Ivana Švoliková, PhD. Členovia komisie: Ing. Zuzana Poláčiková, PhD., Marián Valach
2. Komisia výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia - predseda: Marián Majer, členovia komisie: Ing. Bystrík Ižold, Mgr. Martina Holečková
3. Komisia ﬁnančná, plánovacia, obchodu a služieb - predseda: Milan Záhorský, členovia komisie: Michal Benčat, Erik Šusták
4. Komisia na ochranu verejného záujmu - predseda: Marián Valach,
členovia komisie: Mgr. Martina Holečková, Erik Šusták

sie budú Mgr. Martina Holečková a
Erik Šusták.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie, že voľba prísediacich,
ktorá sa konala na predchádzajúcom zastupiteľstve už dnes nemá
dvoch členov Jaroslav Kasan a Milan Záhorský sa vzdali, namiesto
toho bola zvolená Martina Holečková. Na zastupiteľstve, ktorá sa podľa pánu práce má konať v 26. marca, bude nová voľba, takže si každý z radov občanov, ktorá má záujem môže poslať svoj životopis a
následne zastupiteľstvo z kandidátov potom vyberie.
Bolo prerokované všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady. Určite všetkých poteší správa,
že dane a poplatky sa nezvyšujú.
Budúci rok je rokom výročí. Pripomenieme si 940. výročie prvej
zmienky o našej obci, okrúhle výročia súborov a novú tvár má dostať
aj náš tradičný Kozárovský jarmok.
Kultúrna komisia rozšírená o zástupcov súborov a spoločenských
organizácií sa preto stretne 21. januára 2015 o 18,15 hod. Očakáva
sa, že účastníci prinesú na zasadnutie návrhy a svoje plány na rok
2015, aby sa mohli skĺbiť do obecného programu.
M. N.

Katarína Káčerová,
dcéra Kataríny a Martina
Kristína Uhnáková,
dcéra Gabriely a Jerguša
Michal Šimeg,
syn Lenky a Slavomíra

Opustili nás

Eva Boháčová,
vo veku 58 rokov
Zuzana Ďurovičová,
vo veku 82 rokov
Ján Bedej,
vo veku 54 rokov
Emília Kabátová,
vo veku 67 rokov
Vilma Bónová,
vo veku 86 rokov

Spomienka
Dňa 11. januára 2015 si propomíname 5. výročie smrti nášho
milovaného

Plán zasadnutí
obecnej rady
16. marca 2015
22. júna 2015
21. septembra 2015
27. novembra 2015

Plán zasadnutí
obecného zastupiteľstva
26. marca 2015
29. júna 2015
29. septembra 2015
14. decembra 2015

Ing. Daniela Ďuroviča.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Ďakujeme
Smútiaca rodina
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Florbal dievčatá U15

Máme vicemajsterky okresu

Šaliansky Maťko

V mesiaci november sa konala kvaliﬁkácia skupín A,B,C a E v ktorých
bojovali jednotlivé školy o postup na majstrovstvá okresu Levice vo ﬂorbale
dievčat. Svoju skupinu naše dievčatá vyhrali bezkonkurenčne nad ZŠ Bátovce a ZŠ Vinohrady v Leviciach 6:0, 5:0. Postúpili sme tak ako víťaz skupiny na majstrovstvá okresu, ktoré sa konali v hale T18 pri zimnom štadióne v Leviciach.
V zápasoch proti Cirkevnej ZŠ v Leviciach a ZŠ Starý Tekov dievčatá podali skvelý výkon a vyhrali sme oba zápasy 6:1, 6:2. Vo ﬁnálovom zápase
proti 4. ZŠ v Leviciach, ktorá sa špecializuje na hokej, nakoniec rozhodol
domáci hokejový rozhodca v prospech domácich, keď neuznal protest proti gólu strelenému v bránkovisku. Zápas skončil 3:2 a na majstrovstvá kraja
postúpila 4.ZŠ v Leviciach.
Naše dievčatá hrali pekný a technický ﬂorbal a najviac nás môže tešiť
pochvala od pedagógov zúčastnených škôl, že prišiel tím, ktorý ﬂorbal skutočne vie hrať a že sa od nás veľa naučili☺

Školské kolo súťaže v prednese povesti s názvom Šaliansky Maťko sa
v ZŠ s MŠ Kozárovce uskutočnilo 4. decembra. Prednášalo sa v troch kategóriách. V prvej sa predstavili žiaci tretieho ročníka, v kategórii druhej to
boli žiaci štvrtého a piateho ročníka. Záverečná kategória sa niesla pod taktovkou žiakov šiesteho a siedmeho ročníka.
Na priebeh súťaže dohliadala porota, pozostávajúca z učiteliek prvého i druhého stupňa, no zastúpenie mali i žiaci vyšších ročníkov, ktorí sa v predchádzajúcich rokoch tejto súťaže zúčastnili a získali popredné
umiestnenia v okresných kolách.
Súťažiaci sa na svoje vystúpenia dobre pripravili a podali veľmi dobré
výkony. Porota sa vo všetkých troch kategóriách jednohlasne zhodla na víťazoch – Viktorka Švoliková, Zuzka Belisová a Livika Hlavová. Cenu poroty získal žiak štvrtého ročníka Dávid Červenák, ktorý bol jediným chlapčenským zástupcom a podal úctyhodný výkon.
Veríme, že i na budúci školský rok sa stretneme s podobnými výkonmi
a nasadením žiakov a že nás víťazky jednotlivých kategórií budú reprezentovať v ďalších kolách tejto súťaže.
Mgr. L. Tulová

Diktátová olympiáda
Na našej škole sme v novembri zrealizovali Diktátovú olympiádu pre
žiakov 5. – 9. ročníka. Z triednych kôl najúspešnejší žiaci postúpili do
školského kola.
Víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách: 5. trieda Natália Mihálová, 6. trieda Noemi Jenesová, 7. trieda Lívia Hlavová, 8. trieda Mária
Hlavová a 9. trieda Martina Vitkovičová. Blahoželáme.

Opäť sa nám zadarilo
Na majstrovstvách kraja štvrtý
Majstrovstvá kraja v bedmintone žiakov organizovala 14. novembra Základná škola v Šuranoch. Zúčastnili sa na nej aj žiaci našej školy. Po príchode na súťaž sa zúčastnené školy rozlosovali do dvoch skupín, kde sa
hralo každý s každým. Naša škola bola v skupine s domácimi teda so žiakmi ZŠ Šurany a ZŠ Žitavany. Po urputných bojoch sa nám podarilo postúpiť zo skupiny a napokon sme hrali o 3. miesto so ZŠ Imeľ.
Vyhrať sa nám nepodarilo, ale aj 4. miesto na krajskom kole je veľmi
krásny úspech pre našu školu, veď sme reprezentovali nielen nás, ale aj
celý okres a to s úspechom. Preto sa chcem poďakovať našim žiakom Oliverovi Chlpíkovi a Samuelovi Chorvátovi, ktorí nás vzorne reprezentovali na tomto podujatí.

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 októbrovú
sobotu. Do nej sa zapojilo jedenásť žiakov, a tak sme mohli vytvoriť dva súťažné kolektívy mladých hasičov. Jedno súťažilo v kategórii mladší žiaci a druhé družstvo súťažilo v kategórii starší žiaci. Súťaž sa uskutočnila v Plášťovciach. Na trati dlhej približne 1500
m čakala na deti streľba zo vzduchovky, viazanie uzlov, určovanie
hasiacich prístrojov a tri látky, kto-

ré sa nimi môžu hasiť, hod kriketovou loptičkou na cieľ, striekanie na
terč a zdravotná príprava. A ako
sme dopadli?
V kategórii mladší žiaci sme získali 1. miesto Zuzana Turnaiová,
Ema Skačanová, Mária Hlavová,
Lívia Hlavová, Lucia Barutíková,
Kristína Egyudová), druhé miesto
v staršej kategórii získali Henrieta Valová, Patrícia Švoliková, Alexandra Briešková, Jana Benčaťová a Lucia Mrázová .
Verím, že tieto umiestnenia sú
výbornou motiváciou na prípravu
pre jarnú časť PLAMEŇ 2015, pretože máme šikovných a snaživých
mladých hasičov, a tak je predpoklad, že by sme aj tu mohli skončiť
na popredných miestach v okrese.




Kedy budú Vianoce?
Keď sa v kalendári blíži deň Mikuláša, všetci – malí i veľkí sme plní
očakávania, či na nás tento rok nezabudne. Nám, žiakom špeciálnej
triedy, Mikuláš priniesol darček už v
„predmikulášsky“ deň 5.decembra,
kedy sme sa zúčastnili krásneho divadelného predstavenia Kedy budú
Vianoce? vo Veľkej sále Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.
S deťmi sme prežili jeden krásny deň, plný nezabudnuteľných zážitkov. Deti sa veľmi tešili na divadlo, aj na dlhšiu cestu autobusom
z Kozároviec do Nitry. Niektoré deti z našej triedy v divadle ešte neboli, preto ich radosť a očakávania boli veľmi veľké.
Príjemný zážitok z výletu bol
umocnený predvianočnou atmosférou veľkého mesta. Deti zvládli slušné správanie v divadle i v autobuse.
Hravou a zábavnou formou sme sa
po ceste naučili jednotlivé dedinky
a mestá, ktoré sa nachádzali od Kozároviec až po Nitru. Precvičili sme
si tiež slušné správanie v autobuse.

Spoza školskej brány

Akcia mala okrem príjemného zážitku aj výchovný charakter.
Vtipno – múdra rozprávka, ktorá
odpovedala na otázku kedy sú naozaj Vianoce sa deťom veľmi páčila.
Bola pekne spracovaná, vystupovalo tam množstvo postáv. Spokojnosť
detí bola z ich tvárí čitateľná …
Po skončení predstavenia sme
sa poprechádzali po vianočne vyzdobenej Nitre. V meste boli aj vianočné trhy, ktoré prezrádzali, že
Vianoce sú už naozaj veľmi blízko.
Po krátkej prechádzke sme si príjemne posedeli v útulnej čokoládovni, kde sme vyskúšali výbornú horúcu čokoládu a vychutnávali sme si
predvianočnú atmosféru.
Žiaci špeciálnej triedy so svojimi
pani učiteľkami prajú, aby všetko čo
sa spája s Vianocami - dobro, štedrosť, pokoj, ľudskosť, porozumenie
a všimnutie si iného človeka neskočí Vianocami, ale pretrváva vo Vás
počas celého roku....
PaedDr. Eva Micháliková,
triedna učiteľka

Deti deťom
Hovorí sa, že vianočné sviatky
patria k najkrajším v roku. Je to čas,
kedy netreba len dary prijímať, ale
ich aj rozdávať. Preto sme sa s deťmi z I. oddelenia ŠKD našej školy
rozhodli potešiť návštevou a krátkym
vystúpením deti z detského domova
v Novej Bani. V spolupráci s ostatnými deťmi školy sa nám podarilo
vyzbierať pre tieto deti mnoho krásnych hračiek, knižiek, skladačiek
a ošatenia. Mamičky napiekli chutné
vianočné koláče a my sme sa ich
15.decembra vybrali navštíviť spolu
s dvomi žiačkami deviateho ročníka.
Vystúpili sme s krátkym programom,
no svoj talent nám predviedli aj deti
z detského domova, ktoré si pre nás

Vianoce očami detí
Vianoce sú krásne sviatky, lebo rodina sa zíde spolu, keď sadne k stolu. (Simona)
  
Vianoce sú sviatky radosti a pokoja. Keď je celá rodina spolu a nikto
sa neháda, všade je ticho a kľud.
(Viktória)
  
Cez Vianoce by mali byť rodiny
spolu a prežiť ich duchovne, ale aj
plné prekvapení. (Ján)
  
Na Vianoce sa má zísť celá rodina spolu. Vianoce sú sviatky pokoja. Všetci by sa mali snažiť byť lepšími ľuďmi a navzájom si pomáhať.
Šťastné a veselé... (Simona)
  
Vianoce pre mňa znamenajú najkrajší kresťanský sviatok, keď sa
celá rodina zíde a oslavuje tú skvelú atmosféru. (Matúš)
  
Vianoce sú pre mňa sviatky radosti, pokoja a zamyslenia sa nad sebou. (Stano)



Vianoce pre mňa znamenajú pokoj,
lásku, že sme všetci spolu. (Vierka)
  
Vianoce sú sviatky, kde človek dáva a nie dostáva. (Henrieta)
  
Vianoce sú sviatky radosti a pokoja, mali by sme sa tešiť z prítomnosti našich blízkych a byť šťastní
a vďační za naše zdravie. (Lucia)
  
Teším sa, teším sa, teším sa...
(Dávid)
  

 ...a prišiel Mikuláš

tiež pripravili krátke vystúpenie. Deti sa spoločne zahrali, všetkých nás
srdečne pohostili, poukazovali nám
svoje izbičky. Z návštevy sme odchádzali s hlavou plnou krásnych
zážitkov a so želaním ďalšieho stretnutia.
Návšteva očami detí:
Lukáš: „Páčili sa mi izby.“
Nicolas: “Mne zasa vtáčiky na
chodbe.“
Šimon: “Mali to tam veľmi pekné.“
Martin: “Mne sa páčil Gabo ako tancoval.“
Lea: „Páčili sa mi deti.“
Emma: “Všetko sa mi tam páčilo.“
Šimon: „Mali tam väčší poriadok ako
niekedy ja v mojej izbičke.“






Čo nového v našom Pastoračnom centre?
Vianoce, najkrajšie sviatky roka,
najviac očakávané. Naše príbytky
sa pomaly napĺňajú vôňou čerstvo
upečených medovníčkov a vôňou
škorice. Celá rodinka sa počas adventných dní stretáva pri spoločnej
modlitbe a svetle sviečok adventného venčeka. Deti, rodičia a starí
rodičia. Na tvárach vládne úsmev,
srdce je plné pokoja a objatia plné
lásky a nehy.
Dňa 8.11.2014 bol v našom Pastoračnom centre Deň otvorených
dverí. Členovia a dobrovoľníci
nášho občianskeho združenia Trojgeneračné centrum - 3GC predstavili všetkým zúčastneným rodičom
priestory a činnosti, ktoré sú pripravené pre deti obce Kozárovce a
blízkeho okolia, kde sa môžu stretávať počas svojho voľného času.
Program sa začal príhovorom pána starostu Ing.Jozefa Majera, ktorý svojim prístupom a spoluprácou
veľmi prispel k rozvoju nášho Trojgeneračného centra. Vďaka nemu
a práci množstva šikovných ľudí
sme vás mohli v tento deň privítať v
nových krásnych priestoroch, ktoré
budú slúžiť na stretávanie sa mladých ľudí, detí vo voľnočasových
aktivitách, pri vzájomných rozhovoroch, s našimi starými rodičmi, ktorí majú v sebe ukryté poklady, zozbierané počas ich života a my by
sme sa s nimi radi o ne podelili. Ve-

ríme a modlíme sa za to, že z našich priestorov budú odchádzať
deti a mládež plná radosti, dobra
a správnych životných hodnôt a prístupov vo svojom srdci a budú ich
žiť a rozdávať na svojich životných
cestách všetkým, ktorých stretnú.
Históriou centra od jeho vzniku
po súčasnosť previedol prítomných
vo svojej prezentácii štatutár 3GC
Juraj Poláčik. O pravidelných aktivitách, ktoré sú pripravené pre naše deti a mládež, ktoré naďalej pokračujú i o tých, ktoré pripravujeme
do budúcna porozprával Tomáš Ivanič. Tešíme sa na spoločné ﬁlmové
večery, po ktorých nasledujú rozhovory. Informácie o ﬁlmových večeroch sú zverejňované na facebookovej stránke Pastoračného centra.
Tiež večery so spoločenskými hrami a možnosť zahrať si ping pong.
Športové aktivity Zuzky Poláčikovej (pre jej neprítomnosť) prezentovala Nika Medzihradská. Pravidelné aktivity si môžete podrobne prehliadnuť i na zverejnenom rozvrhu.
Mária Krajčiová predstavila stretnutia Modlitby matiek. Jedna skupinka mamičiek vznikla približne pred rokom aj v Kozárovciach
a pevne veríme, že budú vznikať i
ďalšie, čím sa rozšíria mnohopočetné rady mamičiek celého sveta, ktoré sa modlia za svoje deti.
Dokonca i rodičia, ktorí prišli so
svojimi malými ratolesťami mali možnosť vypočuť si celú prednášku, pretože mladé dobrovoľníčky Monika Belisová, Martinka Vitkovičová, Henrietka Valová, Kristínka
a Amanda, boli pripravené v materskom centre postarať sa o všetky
detičky, ktoré postupne prichádzali.
Nakoniec bola všetkým rodičom
ponúknutá možnosť spolupráce s
Pastoračným centrom. Veľmi sa potešíme, ak sa ku nám pripojíte, aby
sme spoločnými silami mohli pripraviť pre naše deti krásne detstvo,
ktoré im patrí. Veríme, že tieto ne-

Rozvrh pravidelných aktivít Trojgeneračného centra - 3GC
Pondelok

15:00 - 16:30 Tvorivé dielne so starými rodičmi (Mládežnícke centrum, ZO: Ing. Janka Poláčiková)

Utorok

17:30 - 19:30 Filmový večer - od 12 rokov (Mládežnícke centrum, ZO: Tomáš Ivanič)

Streda

17:00 - 21:00 Floorball (Telocvičňa, ZO: Ing. Zuzka Poláčiková)
18:30 - 21:00 Nácvik súboru Tebe spievam (Mládežnícke centrum, ZO: Ing. Zuzka Horváthová)

Štvrtok

17:00 - 19:00 Modlitby matiek (Materské centrum, ZO: Mária Krajčiová)

Piatok

15:00 - 17:00 Šikovné ruky (Mládežnícke centrum, ZO: zatiaľ len rezervované)
18:30 - 20:00 Nácvik súboru Tebe spievam (Mládežnícke centrum, ZO: Ing. Zuzka Horváthová)
20:00 - 21:00 Nácvik súboru Tebe spievam (Materské centrum, ZO: Ing. Zuzka Horváthová)
20:00 - 23:00 Mládežnícky večer - od 15 rokov (Mládežnícke centrum, ZO: Tomáš Ivanič)

Sobota

16:00 - 18:00 Športové hry pre mladšie deti (Telocvičňa, ZO: Tomáš Ivanič)
16:00 - 18:00 Hry pre malé detičky (Materské centrum, ZO: Mária Krajčiová)
18:00 - 20:00 Filmový večer pre mladšie deti (Mládežnícke centrum, ZO: Tomáš Ivanič)
18:00 - 20:00 Športové hry pre mládež (Telocvičňa, ZO: Ing. Juraj Poláčik)
20:00 - 23:00 Mládežnícky večer - od 15 rokov (Mládežnícke centrum, ZO: Ing. Juraj Poláčik)

Nedeľa

Tešíme sa na Vás na detskej svätej omši :-)

zabudnuteľné chvíle budú len začiatkom úžasného diela, ktoré spoločnými silami nás všetkých a s Božou pomocou a požehnaním vytvoríme.
Bola to pekná novembrová sobota, píše Monika Belisová, keď
sme sa s Martinkou, Heňou, Kikou
a Amandou stretli v detskom pastoračnom centre, ktoré už čakalo na
svoje otvorenie.
Keď sme sa na všetko dôkladne
pripravili, mohli sme privítať detičky,
na ktoré sme sa už veľmi tešili. Nachystali sme pre ne zaujímavé hry,
omaľovánky, hračky a samozrejme,
že nechýbalo ani občerstvenie, ktoré pripravili naše mamičky. Najviac
sa však deťom páčila veľká tabuľa,
kde sme si spolu s nimi kreslili. Nakoniec sme si všetci spolu s gitarou
(na ktorej hrala Monika) zaspievali
naše známe pesničky ukazovačky.
Aj keď to bol možno pre nás namáhavý deň, najkrajším darom boli rozjasnené očká a šťastné tváre
detí.
V mesiaci december sme zažili
ešte jedno milé stretnutie so sestričkou Terezkou z Brazílie. Veľmi sme
sa na ňu tešili, pretože ju už z predošlého stretnutia poznáme. Je pre
nás veľkým Božím darom, knihou
múdrosti, zastavenia sa a pokoja.
Pri počúvaní jej životných príbehov,
dnes už 94 ročnej sestričky, sme sa
opäť mnohému naučili a hlavne pookriali na duši. Ďakujeme, že si našla pre nás čas a mohli sme s ňou
prežiť príjemné popoludnie.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri našich
aktivitách. Ďakujeme vám za vaše
modlitby za nás.
Želáme vám, milostí plné, požehnané Vianočné sviatky. Nech stretnutie s Ježiškom, uloženým v jasličkách, ako malým bezbranným dieťaťom, je pre nás prameňom radostného úžasu, že sa až tak skryl,
aby nám bol blízko a aby nám ukázal nachádzať Ho v každom človeku. Nech takýchto stretnutí zažijeme čo najviac aj počas celého roku 2015.
m.k., j.p.






Návšteva v Štrasburgu
Na pozvanie nášho europoslanca Ivana Štefanca sme v dňoch 24.
- 27. novembra navštívili Štrasburg
v alsaskom Francúzsku – sídlo Rady Európy a Európskeho parlamentu. V deň príchodu sme si v doobedňajších hodinách prezreli historickú časť mesta a vypočuli výklad
francúzskej sprievodkyne v anglickom jazyku. Centrum Štrasburgu má podobu talianskych Benátok
a jednotlivé štvrte mesta stále dýchajú rímskou, nemeckou a francúzskou architektúrou, ktoré tu majú
svoje miesto hlavne v dôsledku historických súvislostí. Počas prehliadky sme mali možnosť obdivovať zanietenosť a kreativitu s akou obyvatelia mesta pripravovali nádhernú vianočnú výzdobu a chystali sa
na oslavu najkrajších sviatkov v roku. V rámci obeda sme ochutnali tzv.
ﬂammkuchen - jedlo typické pre túto oblasť – ktoré pripomína tenkú taliansku pizzu so smotanou, slaninou
a cibuľou. Následne sme sa presunuli do budovy Európskeho parlamentu na brífíng a stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom.
V tento istý deň navštívil po prvýkrát Európsky parlament aj Svätý Otec František, ktorého príhovor
adresovaný všetkým europoslan-

com a zdôrazňujúci ľudskú
bytosť a dôstojnosť, prítomných zjednotil a vo všetkých
zanechal hlboké dojmy, ako
nám počas diskusie tlmočil
náš europoslanec, ktorý zároveň v diskusii fundovane
a s prehľadom zodpovedal
náročné otázky prítomných študentov
a hostí. Potom nás
pozval na prehliadku
rokovacej sály, kde
sa v tom čase prerokovávali otázky práv
žien. Rokovanie bolo
tlmočené do slovenského jazyka, a preto mu rozumeli všetci
prítomní hostia zo
Slovenska. Následne sme sa presunuli do hotela, kde sa
konala večera za prítomnosti pozvaných
hostí a nášho europoslanca, ktorý počas večere a tiež po nej diskutoval
so študentmi a hosťami na aktuálne
politické témy.
V doobedňajších hodinách nasledujúceho dňa sme absolvovali prehliadku Štrasburgu ako aj Eu-

rópskych inštitúcií
loďou spolu s výkladom v anglickom
jazyku. Po obede
sme sa presunuli na
návštevu úradu ombudsmanky Emily
O’Reilly, ktorej hlavnou úlohou je prešetrovať sťažnosti
občanov EÚ na nesprávny úradný postup v inštitúciách
a orgánoch EÚ. Plní teda úlohu verejného ochrancu práv a je menovaná Európskym
parlamentom. Po ukončení diskusie s ombudsmankou sme sa rozlúčili s europoslancom Ivanom Štefancom a poďakovali za pozvanie

a možnosť ako poslankyne obecného zastupiteľstva reprezentovať
našu obec Kozárovce na pôde Európskeho parlamentu a úradu ombudsmanky. Zároveň sme prisľúbili, že keď Štrasburg navštívime so
žiakmi ZŠ s MŠ Kozárovce v máji, júni 2015, prinesieme do Európskeho parlamentu to najlepšie čo
doma máme z našej kultúry, športu a gastronómie.
Ešte raz sa chceme poďakovať
za spoluprácu, ústretovosť a ľudskosť nášmu rodákovi a nášmu
europoslancovi Ivanovi Štefancovi, ale najmä za to, že mu na Kozárovciach a Kozárovčanoch záleží ☺
Mgr. Ivana Švoliková, PhD.
a Ing. Zuzana Poláčiková, PhD.

Dva dni v čakárni
Na začiatku bol dobrý nápad, ktorý napadol dvom Kozárovčanom
výtvarníka Michala Šustáka a prednostu Železničnej stanice Kozárovce Igora Benčaťa. Stretli sa vo vlaku, keď sa Michal vracal z výstavy
obrazov, ktorá sa konala na stanici
vo Zvolene. A čože je naša stanica
nie dobrá na takú výstavu? Padla o
otázka a hneď sa zrodil plán. Pri jeho realizácii sa zmenila čakáreň železničnej stanice počas dvoch dní,
6.-7. decembra na originálnu výstavnú sieň obrazov.
Podľa vzoru diela Jozefa Gregora
Tajovského Dva dni v Chujave sa
rozhodli pozvať originálnou pozván-

kou milovníkov výtvarného umenia na Dva dni v čakárni a poskytnúť im prehliadku obrazov Michala Šustáka. Autor sa svojsky zmocnil priestoru čakárne, bolo čo obdivovať a popritom počúvať hudbu zo
zánovného gramorádia. Priestor na
prezentáciu tvorby dostala aj mladučká výtvarníčka Mariana Valová.
V čakárni vládla počas prehliadky
veľmi priateľská nálada, návštevníci
si prezerali obrazy, zhovárali sa medzi sebou, počúvali príjemnú hudbu
a ďakovali autorovi za túto zaujímavú príležitosť na stretnutie s výtvarným umením.
Okrem obrazov mali návštevní-

ci možnosť si na výstave kúpiť nástenný kalendár 2015 s obrazmi
M. Šustáka. Dva dni v čakárni bol
skvelý počin, prekvapil a potešil zároveň.
M. Nemčeková,
snímky autorka

Prečo vystavujem (obrazy)
Charakteristickým javom súčasnosti je separácia. Nemyslím na separovanie odpadu. To je v poriadku. Ale mám na mysli separovanie ľudí. Separácia dosahuje svoj vrchol. Už sa dokážu separovať aj jednotliví členovia rodiny. Jeden k televízoru, druhý k internetu, tretí k tabletu atď. Cestou do práce či do obchodu sa odseparujú do svojich áut...
Vážim si a mám rád ľudí. Predovšetkým rodinu a príbuzných. V úcte, ba priam v láske mám
rovesníkov, spolužiakov z každého môjho stupňa
školy. A aby som sa so všetkými týmito ľuďmi mohol stretnúť a oni medzi sebou, tak ako zásterku
využívam výstavu obrazov. Tie obrazy sú len dekorácia danej miestnosti. Dôležití sú ľudia a atmosféra. A to čo bolo spoločne prežité, zažité a ešte v inej rovine ďalej prežívame, sa prítomnosťou
nás všetkých opätovne vynára v našich mysliach
a predovšetkým v srdciach. Bŕŕ, to je kostrbatá ne-

učesaná myšlienka! Dala mi zabrať. Som čitateľný, dosť zrozumiteľný? Kvalita a námet obrazov
nerozhoduje. Dôležité pre nás všetkých na takej
výstave je porozprávanie sa o rodine, životnej púti... Som veľmi ďaleko od snahy predávať obrazy. Pri maľovaní obrazov sa nemienim a nechcem
kvalitatívne niekam posúvať, ani vyjadrovať svoje
zásadné stanoviská. Ani dosahovať vyšší level. To
sú všetko módne taľafatky. Ja si len maľujem a potom vystavujem, lebo... Kamarátstvo má pre mňa
mimoriadnu cenu. Ale kamaráta nemôžem „vlastniť“, kým obrazy, ktoré mám mimoriadne rád ocením privysokou cenou a prakticky sa stanú nepredajné a je to v suchu. Žiadnou výstavou sa netúžim
dostať do povedomia širokej odbornej a laickej verejnosti. Za úspešnú výstavu nepovažujem tú, kde
sa predajú obrazy a zinkasujú peniaze. Úspešná je
taká výstava, na ktorej sa ľudia vzájomne neseparujú, ale vytvárajú debatné krúžky, majú si čo po-

vedať, rozprávajú sa medzi sebou, pozerajú sa pritom na seba a to všetko IN NATURA. A pre mňa
za mňa môžu byť k tým obrazom obrátení aj chrbtom. Takáto výstava už prestáva byť mojou výstavou, ale stáva sa našou výstavou. Sme tam fyzicky
prítomní, zhovárame sa, lúčime sa bozkom, objatím, či stiskom ruky a odchádzame trošku iní... Aspoň na okamih pocítime neviditeľné nitky, ktorými
sme vzájomne prepojení a možno si uvedomíme,
že nič na svete sa nedeje náhodne.
Ďakujem každému jednému človeku, s ktorým
som sa stretol, rozprával, prešiel kúsoček alebo
istú etapu môjho života, ktorý ma ovplyvnil, alebo
neovplyvnil, ale uvažoval som o ňom a jeho názoroch. Lebo je lepšie nechať sa premôcť pravdou,
ako byť pokorený omylom. Ale táto posledná veta
sa netýka už výstavníctva a vecí okolo, ale samotného života. Ďakujem všetkým. Ďakujem.
MiŠikana






Dôchodcovia si spríjemnili advent
V predvianočnom adventnom
čase je v Kozárovciach opäť veľmi
rušno. Príchodom Mikuláša a vianočnými trhmi odštartovali v obci
decembrové obdobie. Mikulášske
posedenie zorganizovala aj miestna organizácia JDS, veľká rodina
seniorov sa stretla vo štvrtok, 11.
decembra v motoreste Stop. František Ďurovič, predseda organizácie srdečne privítal aj vzácnych
hostí, Ing. Jozefa Majera, starostu
obce a Helenu Kolmanovú, predsedníčku Okresnej organizácie
JDS Levice.
Starosta využil slávnostnú príležitosť v závere roka a poďakoval
seniorom za spoluprácu. „Chcem
sa vám úprimne poďakovať za to,
že čas na dôchodku využívate aktívne, venujete ho prospešnej práci, stretávate sa, pamätáte na svojich priateľov. Za seba môžem sľúbiť, že ak to bude potrebné a bude to v mojich silách, veľmi rád
budem tieto akcie a vaše aktivity
podporovať, či už sú to zájazdy za
kultúrou, za poznaním, alebo na
zlepšenie zdravého životného štýlu. Vždy máte dvere otvorené a čo
bude v našich silách, to podporíme aj v budúcnosti. Keďže je predvianočný čas, okrem toho, že ďa-

kujem, chce vám naozaj zo srdca
úprimne popriať pokojné vianočné sviatky. Nech sa vianočná atmosféra, ktorú už teraz každý nasávame, prenesie aj do vašich domácností a vydrží čo najdlhšie.
Všetkým vám do nového roku želám veľa šťastia, zdravia a spokojnosti.“
Helena Kolmanová popriala seniorom veľa pohody nielen počas stretnutia, ale aj v každodennom živote. „Vzhľadom k tomu, že
sa blížia najkrajšie sviatky v roku
- Vianoce, dovoľte, aby som vám
popriala veľa rodinného šťastia,
zdravia a do nového roku aby ste
vykročili tou správnou nohou. Nech máte vždy okolo seba dobrých
ľudí, dobrých priateľov, aby ste boli vždy pozitívne naladení. Chcela
by som zároveň zablahoželať pánovi starostovi k opätovnému zvoleniu do funkcie a poďakovať za
dobrú spoluprácu.“
S pekným programom vystúpili
po oﬁciálnom úvode deti z Vretienka. Riekanky, úprimné vinšovačky v podaní malých koledníkov boli milým pohladením počas príjemného mikulášskeho posedenia.
Po najmenších Kozárovčanoch
zaspievali členovia speváckej sku-

piny Matičiar. Od prvej pesničky
udreli na správnu strunu a vďační
poslucháči si spievali s nimi.
Ing. Igor Benčať povedal, že
radi prijali pozvanie, pretože ich
spevácka skupina je už neodmysliteľnou súčasťou týchto podujatí. „Vo vašom kolektíve sa dobre cítime, väčšina z nás je súčasťou tohto kolektívu a chodíme medzi vás pravidelne. V mene našej
skupiny vám želám krásne prežitie
adventného času, požehnané Vianoce a do nového roku najmä veľa
dobrého zdravia, šťastia, pohody,
aby sme sa v takomto počte, a verím, že aj vo väčšom, stretávali aj

budúci rok v dobrej nálade.“
V predvianočne vyzdobenom
Stope sa potom podávala chutná
večera. Na stole nechýbali pagáčiky a dobré vínko. Priateľské posedenie malo srdečnú atmosféru, muzikanti vyhrávali a všetci si
spoločne zaspievali. Keď sa zotmelo, nastala sviatočná chvíľa.
Každý dostal prskavku a všetci si
spoločne zaspievali pieseň Tichá
noc, svätá noc. Bol to krásny okamih, dojímavý a nezabudnuteľný.
Všetci ho prežívali s hrejivým pocitom pri srdci.
Vanda Prandorfyová
foto: autorka

Spomienka na pamätnú povodeň 1974
Už je to štyridsať rokov, čo sa Hronom prevalila tisícročná voda. Pre väčšinu územia Slovenska boli počas celého leta a časti jesene
v roku 1974 charakteristické dlhotrvajúce výdatné zrážky, ktoré vyvrcholili v mesiaci október.
Prechod frontálneho systému spojeného s tlakovou nížou v noci z 20. na 21. októbra 1974 spôsobil intenzívne zrážky, ktoré výrazne zdramatizovali situáciu na slovenských riekach. Postupným nasýtením povodí riek, tieto už nedokázali prijímať ďalšie prísuny vody a začalo dochádzať k jej vylievaniu z vodných tokov. Povodeň

na Hrone kulminovala 22. októbra. Pre porovnanie priemerný prietok Hrona v Banskej Bystrici
je 27,9 m³ za sekundu, ale v uvedený deň výška
hladiny Hrona dosiahla 494 cm pri prietoku 560
m³ za sekundu, čo podľa vtedy platných hydrologických pomerov predstavovalo tisíc ročnú vodu. Objem povodňovej vlny bol 185,782 miliónov
m³, čo je pre porovnanie objem polovice Oravskej priehrady.(Zdroj: stredoslovenské múzeum,
2014). V súčasnom období si pomaly začíname zvykať na výkyvy počasia, ktoré môžu náhle spôsobiť na Hrone povodeň s následkami,

ale v prípade povodne v roku 1974 treba vziať
do úvahy skutočnosť, že na Hrone nebola vybudovaná priehrada vo Veľkých Kozmálovciach,
ktorá svojím spôsobom reguluje prítok a odtok
vody v Hrone.
Moja osobná spomienka na povodeň sa viaže na absolvovanie odvodu na základnú vojenskú službu (asentírka), čo je v dnešnej dobe pre
18 ročných mládencov už nepredstaviteľná udalosť v ich živote. Regrúti po absolvovaní odvodu sa stali branci čakajúci na povolávací rozkaz
a na dva roky služby socialistickej vlasti v ľudovej armáde, ktorá bola v tých časoch „päsťou robotníckej triedy“.
V tento deň sme ako osemnásťroční mládenci
z Kozároviec, narodení v roku 1956, absolvovali
na čele s vtedajším predsedom MNV Mikulášom
Hlavom v Leviciach odvod na základnú vojenskú
službu. Po jej absolvovaní sme už ako branci urobili slávnostnú večeru v reštaurácii Čárda na rázcestí, tak sa vtedy menoval terajší Stop a po nej
pri harmonike a speve sme pokračovali v oslave.
Vlastne sme len chceli. O 21,30 hod. prišiel do
Čárdy na rázcestí vtedajší predstaviteľ obce Kozárovce a požiadal nás, aby sme oslavu prerušili
z dôvodu vyhlásenia povodňového stupňa ohrozenia. Už vtedy vody z Hrona viditeľne zaplavovali parkovisko pred Čárdou na rázcestí a záplavová vlna postupovala smerom k objektu. A bolo
po našom posedení.
Z tejto povodne sú známe aj nepríjemné udalosti, ktoré sa viažu k mestu Tlmače, keď počas
povodne zasahovala aj Československá ľudová
armáda. Priložené fotograﬁe za asistencie príslušníka VB (verejnej bezpečnosti) dokumentujú stav po kulminácii.
Ing. František Bedej
foto: autor






Aj posledné dva mesiace roka boli bohaté na vystúpenia
Pod názvom Folklórny večer
v synagóge, účinkovali 12. novembra 2014 v Nitre FS Ponitran, ŽSSk
Vranky, MSSk Havrani z Nitry, sólisti Miroslava Zaujcová, Adela Čarnogurská, Boglárka Csampai, Hanka a Dianka Filipové, Simonka Valentová a čo je pre nás Kozárovčanov najviac potešujúce MSSk Matičiar z Kozároviec. Podujatie organizovali Nitriansky samosprávny kraj,
Krajské osvetové stredisko v Nitre
a Mesto Nitra.
Podujatie konferovala pre nás
dobre známa redaktorka Rádia Regina Nora Turancová, ktorá v Kozárovciach aj v tomto roku moderovala
Memoriál Márie Švolíkovej. Každého vedúceho súboru osobitne pred
vystúpením vyspovedala, aby jej porozprával o činnosti súboru. Podľa
diváckeho ohlasu a potlesku spievanie v synagóge malo veľký úspech
. Preplnené hľadisko, nebolo voľnej jedinej stoličky, ľudia stáli okolo, kde si našli miesto. Určite sa ku
kvalite pridala aj výborná akustika a samozrejme aj oduševnenie
a snaha všetkých účinkujúcich.
Matičiar 6. decembra spríjemnil a spestril akciu Vinohradníckemu spolku v Kozárovciach, koštovku mladých vín. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože každý z nás dostal
bodovací list a mohol podľa seba
udeľovať body vzorkám vín a potom porovnať s bodovaním odbornej poroty.
Prvú decembrovú nedeľu, 7. decembra sa konalo predvianočné kultúrne popoludnie, kde program v dome kultúry začínal vystúpením dychovej hudby Kozárenka, po nej
vystúpil ochotnícky divadelný súbor
z Domadíc, ktorý odohral hru Šťastný lós, nasledovala diskusia s hokejovou legendou Petrom Šťastným
a europoslancom Ivanom Štefan-

com. Potom nasledoval
program súborov Praslica, ZŠ s MŠ, Matičiar,
Konopa, Lipka. Na záver podujatia vystúpila
ĽH Javorinka.
Vo štvrtok, 11. decembra vystúpil Matičiar
na posedení dôchodcov
v motoreste Stop.
Oroslánska
slovenská
samospráva usporiadala 14. decembra Deň oroslánskych Slovákov. Podujatie začalo
doobeda o
10. h. v evanjelickom kostole Slovom
Božím v slovenskom a
maďarskom
jazyku za prítomnosti sarvašskej putovnej
farárky Alžbety Nobikovej
a
oroslánskej farárky Etelky Farkašovej. Po
obede začal slávnostný a kultúrny
program. Celý program uvádzala a
tlmočila predsedníčka osorslánskej
slovenskej samosprávy Betka Szabóová. V pekne, skromne vyzdobenej miestnosti so stromčekom, na
ktorom boli rozvešané krásne ručne
vyrobené ozdoby.
Slávnostný prejav predniesol zástupca primátora Rajnai Gábor. Nakoľko je predvianočné obdobie, nechýbali vianočné a novoročné vinše. Príhovor predniesol aj primátor
Šale Jozef Belický, ktorý sprevádzal
návštevu z jeho mesta. Kozárovské
súbory Matičiar, Konopa a Lipku
sprevádzal starosta Ing. Jozef Ma-

jer a poslanci Marian Majer a Milan
Záhorský. Starosta z Kozároviec
tiež vyzdvihol význam družobného priateľstva medzi mestom
Orosláni a Kozárovcami a zaželal
krásne, spokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok. Potom po
vystúpení oroslánskej mládežníckej dychovky Krídlovka (hrali slovenské ľudové pesničky) vystúpila detská tanečná skupina Bránička. Ako posledné vystúpili naše
folklórne skupiny Matičiar, Konopa a Lipka. Chlapi najskôr zaspievali tri pesničky na rozveselenie a
pobavenie. Potom sa pridali ženy
z Konopy a Lipky. To sa už navodila vianočná atmosféra. Tu ešte

nesmiem zabudnúť na krásne precízne s citom zaspievanú baladu
v podaní Mgr. Márie Együdovej,
ktorá vohnala slzičky šťastia do
očí väčšine poslucháčov. Aj piesne v podaní našich súborov boli
zlatým klincom programu.
Po ukončení kultúrneho programu nasledovalo občerstvenie,
priam hostina, kde začala hrať
dvojčlenná kapela zo Šale pesničky našej mladosti. Keď ukončili kolo, pokračoval Matičiar a takto sa
to striedalo a zábava vrcholila tancom. Lúčenie bolo dosť neľahké,
lebo od dobrej zábavy a priateľov
sa dochádza ťažko.
Záverom aj ja chcem čitateľom
zaželať vinšom mojej starej mamy:
Vinšujem Vám tieto slávne
sviatky, Krista Pána narodenia,
Svätého Štefana a Jána, aby vám
dal Pán Boh šťastia, zdravia, hojného božského požehnania a keď
nás Pán Boh z tohto sveta povolá,
aby sme mohli prespevovať Chvála Bohu na výsostiach a na Zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle, pochválený buď Ježiš Kristus.
J. Š.

Muzikantom celý život
Počas existencie dychovej hudby v Kozárovciach v jej radoch pôsobilo okolo 180 hráčov. Ale
najdlhšie hrajúcim členom v nej bol pán Vincent
Závodský. Vincko, tak sme ho všetci volali, sa
v minulom roku dožil krásneho jubilea a to 80 rokov a v dychovke hrával, s menšími prestávkami, zhruba od roku 1949 až do roku 2011, kedy odišiel do zaslúženého hudobného dôchodku. Napriek zdravotným problémom, tak hral nielen v dychovke v Kozárovciach a iných mestách
a dedinách neuveriteľných 62 rokov.
Vincent Závodský sa narodil v Kozárovciach
a takmer celý život prežil v rodnej obci. Pokrstený bol síce Ľudovít Vincent ale všetci ho volali
Vincent. Ľudovít bol po krstnom otcovi Ľudovítovi Vajdovi a Vincent preto, lebo práve na Vincenta sa narodil.
V čase keď malý Vincko začal navštevovať
základnú školu nastúpil do školy učiteľ a organista pán Peter Kozinka. Pán Kozinka prišiel do
Kozároviec krátko po skončení štúdií na učiteľ-

skom ústave v Lučenci v roku 1941 a na
dlhé roky ovplyvnil kultúrny život v Kozárovciach a najmä jemu patrí zásluha aj na
znovuzrodení dychovej hudby. V škole si
na hodine hudobnej výchovy si vyhliadol
„novú krv“ a niektorí z nich doplnili práve
vznikajúcu dychovú hudbu. Medzi nimi bol
aj malý Vincent. Kozinka ich najprv učil teóriu hudby. Keď boli dostatočne zdatní
v teórii až potom dostali pridelené nástroje. Tí šťastnejší a bohatší dostali nástroje
zo zbierky, ktorá sa uskutočnila v obci pri  Dychová hudba Kozárovce – rok cca 1952
príležitosti vzniku novej dychovky. Ostat- Zľava: Štefan Janček; Peter Kabát; Peter Kozinka; Vinní, a medzi nimi bol aj Vincko, museli is- cko Závadský; Imrich Mráz; Michal Švolik
tú dobu počkať. Toto bolo možno rozhodujúce pre ďalšie pokračovanie v jeho hudobnej
chodu pána Kozinku z Kozároviec. Pán Kozinka
„kariére“. Napriek dlhšiemu čakaniu si nový klari- musel odísť z Kozároviec v roku 1951 a vrátil sa
net, zabezpečený osobne pánom Kozinkom, o to do rodných Ostratíc. Na Kozárovce však nezaviac vážil. Splnil sa mu sen o vlastnom klarinete
budol a pravidelne ich navštevoval a bol v kona základy pre celoživotné hranie boli položené.
takte aj s hráčmi dychovej hudby.
V tejto, svojej prvej, dychovke hrával až do od(Pokračovanie nabudúce)






DH Kozárenka a rok 2014
Pri bilancovaní roku 2014 môžem
s potešením konštatovať, že uplynulý rok, oproti roku 2013, znamenal
nárast či už počtu hraní ale aj kvality produkcie. Príčin je niekoľko ale
najvýznamnejšie sa pokúsim popísať. Podarilo sa stabilizovať post bubeníka. Jaroslav Kučerka, pochádzajúci zo Starého Tekova, priniesol
do hrania trochu iný štýl a „šmrnc“.
Chvíľu síce trvalo pokiaľ sme si na
seba zvykli ale teraz už všetci dúfame, že Jaro s nami ostane čo najdlhšie aj napriek časovému zaneprázdneniu. V neposlednom rade sa pokúšame doplniť stávajúci repertoár
o piesne modernejšieho rázu, ktoré
rozpisuje náš spevák a hráč na harmoniku František Bedej. Veríme, že
nové skladby, ktoré sme už prezentovali na posledných vystúpeniach
a ďalšie nové budeme počas budúceho roka predstavovať, sa budú
naším fanúšikom páčiť.
V roku 2014 sme absolvovali celkom 25 hraní. Nie je to veľa, ale
vzhľadom na predchádzajúci rok je
to určite krok vpred.
Medzi tradičné vystúpenia možno zaradiť fašiangy (v spolupráci s mužskou speváckou skupinou
Matičiar a motorestom Stop), stavanie mája (tentoraz nielen pre našich

koľko kolied aj pod vianočným stromom na námestí. Toto boli hrania,
ktoré sú pre nás významné, sú tradičné, a chceli by sme na nich hrať
aj v budúcnosti.
Novinkou tento rok boli, v spolupráci s motorestom Stop, posedenia
pri dychovej hudbe, ktoré sa zatiaľ
stretli s rozpačitým diváckym ohlasom. Napriek tomu by sme chceli v týchto posedeniach pokračovať
aj v budúcom roku. Dúfame, že naši
fanúšikovia si aj sem nakoniec nájdu
cestu a prídu si zatancovať a zaspievať.
Iné hranie, púť k morovej kapln Dychová hudba na jarmoku v Kozárovciach
ke v Hronskom Beňadiku, už bolo pokračomiesto páleného plná vody.
vaním tradície, pretoKeďže tento rok bol vože tu sme hranie oblebným jeden kandidát na
novili minulý rok a radi
starostu si spomenul aj na
by sme pokračovali aj
dychovú hudbu a boli sme
v budúcnosti.
pozvaní spríjemniť jeho poV septembri sme
sedenie s občanmi.
boli účastní slávnostNa koniec ostali najsmutnému odhaleniu súsonejšie hrania. Pohreby. Najšia sv. Filipa a Jakusmutnejšie sú najmä pohba (v spolupráci s Mireby keď sa lúčime s člochalom Benčaťom).
vekom, ktorý hrával v dyUž aj tieto hrania patchovej hudbe a všetci ho
ria medzi tradičné veď
poznáme. Tak aj uplynusme hrali pri odhalení
lý rok nebol v tomto bohuvšetkých sôch a súso-  Pred divadlom Andreja Bagara v Nitre
žiaľ výnimkou a museli sme na poslednej ceste odprevadiť pánov Jozefa
Stracu a Jána Bedeja. Obaja s nami
hrávali na začiatku
vzniku tejto dychovky, Jozef s nami vydržal dlhšie a to až
do momentu kedy
sa už ozvali boľavé
kríže a musel založiť bubnovanie na
pomyselný klinec.
 Dychová hudba a deti materskej škôlky
Pokiaľ moje zázna Časť dychovej hudby s Mons.Viliamom Jumy neklamú tak to
dákom biskupom Nitrianskej diecézy
bolo v roku 1999.
najmenších fanúšikov v maJán hral síce len
Po
piatich
rokoch
si
na
nás
terskej škôlke ale aj pred kulkrátko, odišiel v priebehu roku 1992,
spomenuli aj v Čajkove a potúrnym domom pre širokú veale v minulosti hral nielen v kozárovzvali dychovku na miestne virejnosť), hranie počas proceskej dychovke, ale aj v dychovke pri
nobranie. Spolu s dychovou
sie na sviatok NajsvätejšieSES Tlmače. Okrem nich sme v Kohudbou
z
Omšenia
sme
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mom a vystúpenie zakončili
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v
sprievode
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na sviatok sv.Urbana na Pustrebné popracovať na ďalších zlepEšte
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pokiaľ
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ší v Kozárovciach.
dejných hudobníkov ale v tejto chvívažovať za jedno z tých vydarenejBrôdok), účinkovanie na jarmoku v
Vďaka uvedeniu dedinského muli sa nenašiel nikto ochotní. Zároveň
ších.
Kozárovciach a v programe vianočzikálu KUBO v divadle v Nitre sme
by som chcel týmto poprosiť rodičov
Tento rok sme absolvovali aj hraných trhov (obe hrania v spolupráci
boli pozvaní, aby sme vítali prichápokiaľ máte doma ratolesti a majú
nie,
ktoré
sa
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Úspešná Koštovka mladých vín
Vinohradnícky spolok Kozárovce aj tento rok pripravil v poradí
už 4.ročník Koštovky mladých vín
a účasť miestnych vinárov potvrdila, že v obci rastie záujem o toto podujatie. Mladé vína na úvod
podujatia posvätil správca farnosti
vdp. Patrik Adam. Odborné hodnotenie bolo úlohou dvoch odborníkov
predsedu Vinohradníckeho spolku
v Rybníku Jozefa Uhnáka a predsedu Vinohradníckeho a vinárskeho spolku Nemčiňany Jozefa Nízla.
Na otázku aký bol vinohradnícky rok 2014, odpovedal na úvod podujatia predseda Vinohradníckeho
spolku Štefan Gaži: „Vinohradnícky rok bol v našich vinohradoch náročný. Krátko na to, čo vinice odkvitli bolo potrebné začať s chemickým

ochranných prostriedkov a hlavne
vďaka nesmiernej ochote a trpezlivosti člena spolku Ing. Viktora Sitára pri rozdeľovaní postrekov, sme
túto úlohu uspokojivo zvládli. Nepriaznivý bol však záver sezóny,
ktorý sa podpísal na nízkej cukornatosti hrozna. Posledná dekáda
augusta a prvá dekáda septembra
s veľkým úhrnom zrážok spôsobili praskanie bobúľ a nástup najmä
kyslej hniloby, čo nás prinútilo začať príliš rýchlo oberať. Oberačky
sa zmenili na preberačky a hrozno
s touto kvalitou pri spracovaní vyžadovalo veľký fortieľ vinára. Už to tak
býva, o čo je menšia kvalita hrozna,
o to musí byť väčšia profesionalita
vinára. Ako sme toto zvládli, posúdime pri ochutnávke vín.“
boli vyhlásené najúspešnejšie vzorky a ich majitelia. Potlesk prítomných patril Vladimírovi Majlingovi za
zmes bielych vín, Ernestovi Verešovi za Rulandské biele, Štefanovi Gažimu za Veltlín zelený, Chardonnay, Peseckú leánku a Dunaj,
Mikulášovi Betinovi za Devín, Vladimírovi Šustákovi za Rizling vlašský, Vilamovi Šimkovičovi za Otelo a zabodoval aj Jozef Nízl a jeho
Frankovka modrá.

K dobrej atmosfére podujatia už
tradične prispeli svojim spevom
speváci Matičiara. Všetkým členom, organizátorom i hosťom na
ochutnávke poďakoval predseda Vinohradníckeho spolku Kozárovce Štefan Gaži za účasť a vinárom zaželal, aby kvalitné mladé
vína udržali v dobrej kvalite do ich
dozretia.
M. Nemčeková,
snímky autorka

 Diplomy za najlepšie hodnotené mladé vína roku 2014 získali (zľava) Jozef
Nízl, Ernest Vereš, Mikuláš Betin a Štefan Gaži.
ošetrením a systematicky striekať
najprv proti pernospóre a keď boli bobuľky na strapcoch vo veľkosti
hrášku, tak začal silný tlak múčnatky. Počasie nám nedovolilo oddýchnuť si a poľaviť v chemickom ošetrení. Aj vďaka spolkovému systému
nákupu a distribúcie chemických

Organizátori pripravili veľmi príjemné prostredie a inovované bodovacie lístky, čím potvrdili, že aj
príprava podujatia z roka na rok
zvyšuje latku náročnosti a kvality. Tento rok sa hodnotilo 46 vzoriek vína, čo je o 12 viac ako vlani. Po ochutnaní a spočítaní bodov

Oprava cesty

 Foto: M. Nemčeková

Vinohradnícky spolok Kozárovce zorganizoval v sobotu
22. novembra brigádu na prístupovej ceste na Staré vinice,
ktoré sú jednou z dvoch vinohradníckych lokalít v Kozárovciach. Cesta hore horou je strmá a každý väčší dážď ju zmýval, čo ju robilo zle priechodnou. Bolo potrebné ju dva až tri
krát do roka opravovať.
Na výročnej schôdzi vinohradníckeho spolku v marci tohto
roku bol výbor spolku poverený nájsť a zrealizovať trvalejšie
riešenie na opravu cesty. Bolo potrebné vykopať vedľa cesty odvodňujúci kanál a vodu za pomoci priečnych odvodňovacích zvodov nasmerovať tak, aby ju kanál zviedol až dole pod
horu. Aj vďaka tomu, že starosta obce, ako aj zástupca starostu a poslanci obce, ktorí to mali vo svojom programe, pomohli
a zabezpečili techniku, kanál sa podarilo vykopať. Oceľové
priečne zvody sme ukotvili do proﬁlu cesty oceľovými klinmi
a verím, že tak sa nám podarilo zabezpečiť ich stabilitu a spoľahlivosť.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým, čo priložili ruku k dielu, členom spolku ale aj ostatným, ktorí túto cestu využívajú.
Štefan Gaži,
predseda VSK






Bilancia futbalovej sezóny
V roku 2014 v súťažiach organizovaných Obfz a Zsfz účinkovali štyri mužstvá nášho futbalového klubu. V krátkosti zhodnotíme
ako sa všetkým našim družstvám
v končiacom sa roku darilo.
PRÍPRAVKA
Už druhý rok pôsobia vo svojich súťažiach naši najmenší futbalisti. Pod vedením trénera Martina Lenárda postupne robia organizovane prvé kroky na futbalovom
trávniku, svoje schopnosti si počas
pravidelných turnajov porovnávajú
s chlapcami z okolitých obcí. O výsledky pri týchto malých futbalistoch vôbec nejde, v prvom rade ide
o prebudenie ich záujmu o hru zvanú futbal.
ŽIACI
Títo o trochu už väčší a starší
futbalisti súťažili v tomto roku medzi svojimi rovesníkmi a dosiahli veľmi pekné výsledky. V jarnej
časti ročníka 2013/2014 obsadili
4. miesto, v tejto rozbehnutej sezóne sú po jesennej časti na krásnom
2. mieste. Aj týmto mladým futbalistom sa venuje tréner Martin Lenárd. Chlapci na rozdiel od prípravky hrajú svoje zápasy na celom ihrisku, je to pre nich už náročnejšie
z pohľadu kondície i technickej pripravenosti. Som však veľmi rád, že
náš tréner má k dispozícii veľa hráčov, ktorých učí základom futbalu.
Zaujímavý je pohľad na lavičku náhradníkov počas súťažných zápasov, niekedy má na nej toľko hráčov, že sa mu tam ani nepomestia.
A to si myslím, že je najväčšie jeho,
ale i naše víťazstvo, radosť z toho,
že deti od počítačov sa nám darí
prilákať na futbalové ihriská.
DORAST
Naši dorastenci už tretí rok pôsobia v 5.lige východ. Tento kalendárny rok bol pre nich výsledkovo

najúspešnejší. Po vlaňajšej jeseni,
ktorá sa im nie veľmi vydarila, sa v
jarnej časti dali dohromady, nazbierali podstatne viac bodov a v tabuľke obsadili slušné 8. miesto. Po
odchode niekoľkých chlapcov do
mužstva dospelých sme museli riešiť problém s nedostatkom hráčov,
keď týždeň pred súťažou ich bolo
len desať. Našťastie tento problém
sa nám podarilo vyriešiť a potom
v priebehu jesennej časti nás naši
chlapci veľmi príjemne prekvapili.
Po sérii veľmi dobrých výkonov od
začiatku súťaže viedli tabuľku a až
nešťastná prehra v zápase s Kalnou ich odsunula na 2. miesto. Pod
vedením trénera Miloša Benčaťa sa vytvorila talentovaná skupina chlapcov, ktorí ak budú pokračovať aj na jar v podobných výkonoch, majú veľkú šancu dosiahnuť
najlepšie umiestnenie v histórii kozárovského futbalu v kategórii dorastencov. Ich predchodcovia boli
najúspešnejší pred 49 a 33 rokmi,
keď obsadili vo vtedajšej I.B. triede, čo je dnešná 5. liga 3. miesto.
Verím, že v zimnej prestávke sa
budú svedomite pripravovať na dosiahnutie tohto cieľa, aj keď pre výbor TJ je najdôležitejšia príprava
našich dorastencov na plynulý prechod do mužstva dospelých. Určite
nás však pohľad na tabuľku, v ktorej budú čo najvyššie poteší.
DOSPELÍ
Po jesennej časti ročníka 2013/
14 a zisku 25 bodov v 14 zápasoch
sme po krátkej prestávke začali
zo zimnou prípravou. Pre mužstvo
sme pripravili niekoľko prípravných
zápasov hlavne na umelej tráve
a po dlhšej dobe aj sústredenie na
Počúvadle. Sústredenie podľa slov
trénera splnilo účel a hráči odtrénovali plánované tréningové jednotky.
Dobrá zimná príprava sa premietla do kvalitných
výkonov v jarnej
časti. Mužstvo
vtedy tvorilo súdržný
kolektív,
hráči boli ochotní zabojovať jeden za druhého.
Celkový zisk 54
bodov a konečné
3.miesto v tabuľke bolo krásnym
v y vrcholením
celej futbalovej
sezóny.
Vlastne len jeden zápas v Kalnej nás
delil od postupu
do 4.ligy, pretože v prípade vý Kozárovce - Kalná nad Hrohry by sme ponom, dorast V. liga
stupovali práve




 TJ Lokomotíva Kozárovce TJ Imeľ 4:1. Foto: J. Bedej
my. Z celou sezónou však môžeme vysloviť veľkú spokojnosť. Čerešničkou na torte úspechov bol
zisk pohára pre najslušnejšie mužstvo v 5.lige východ, ktorý sme si
boli prevziať na futbalovej slávnosti
v Gabčíkove. Skutočne po kratučkej letnej prestávke sme v auguste
začali nový súťažný ročník 2014/
15. Počas celej jesennej časti sme
na domácom ihrisku podávali dobré výkony, pamätný bol najmä zápas s Imeľom, ktorý ja osobne považujem za úplne to najlepšie, čo
som za tých veľa rokov na kozárovskom ihrisku videl. Bohužiaľ, výkony na súperových ihriskách už také úspešné neboli. Zisk len jediného bodu je veľmi slabým vysvedčením pre naše mužstvo. Táto chudobná bilancia zo súperových ihrísk nám stačila len na konečné 6.
miesto, s čím určite nemôžeme byť
spokojní.
Snažíme sa vytvoriť našim mužstvám čo najlepšie podmienky na
trénovanie. Dokonca sa nám podarilo vybudovať tréningové ihrisko
s umelou trávou, ktoré bude čoskoro v úplnej prevádzke. Najväčšiu zásluhu pri stavbe tohto ihriska a nositeľmi tejto myšlienky boli Miloš Ďurovič a Števo Holečka.
Dovoľte mi, aby som sa im, ale aj
starostovi obce Ing. Jozefovi Majerovi a pracovníkom OÚ veľmi pekne poďakoval. Všetky naše mužstvá budú môcť využívať umelú trávu na trénovanie počas celého roka a tým sa nám vytvorí priestor na
šetrenie a skvalitnenie hlavnej hracej plochy.
VÝBOR TJ
Členovia výboru TJ Lokomotíva
Kozárovce sa pravidelne stretávali na schôdzkach, na ktorých riešili problémy týkajúce sa hráčov,
disciplinárnych prehreškov, nášho
futbalového areálu, dopodrobna
sme si rozobrali každý jeden zápas a mnoho ďalších problémov.
Zabezpečovali sme kompletnú prípravu na domáce zápasy, riešili dopravu na zápasy na súperových ihriskách, občerstvenie rozhodcov,

hráčov, kompletný sortiment bufetu. Počas prestupových termínov sme doťahovali hosťovania,
prestupy do, ale aj z nášho klubu.
Zapotili sme sa hlavne cez leto pri
zháňaní dorastencov, vyriešili sme
aj hráčov dospelých – Paťa Mikušku, Dávida Solčianskeho, Šimona
Nemčeka, Bystríka Krajčiho. Počas nastávajúcej zimnej prestávky
takéto problémy budeme riešiť tiež,
ale to je vlastne neustály kolotoč.
Na schôdze výboru sme si pozývali zástupcov starých pánov, tiež zástupcov fanúšikov, ktorí mali problémy s dopravou na zápasy u súpera. S každým sme sa dohodli, každému ponúkli riešenie ako pomôcť,
ale zároveň sme každému zdôraznili, že budeme hájiť v maximálnej
miere potreby a podmienky hráčov,
našu ekonomiku a stav našej pokladne. Myslím, že tie naše posedenia do neskorých večerných hodín prinášajú svoje ovocie a spokojne môžem prehlásiť, že máme
veľmi dobre nastavený chod celého futbalového klubu.
Pred začiatkom jesennej časti
sme si stanovili ciele, ktoré by sme
chceli dosiahnuť. Určite nič na nich
meniť nebudeme, latku máme nastavenú vysoko a akékoľvek iné
umiestnenie ako medailové budeme považovať za neúspech. Znova sme pripravili viac prípravných
zápasov a pre hráčov dospelých aj
zimné sústredenie na Počúvadle.
Čoskoro sa skončí kalendárny rok 2014. Dovoľte mi, aby
som sa všetkým, ktorí v priebehu tohto roka akýmkoľvek spôsobom pomohli kozárovskému futbalu, všetkým, ktorí svojím povzbudzovaním poháňali našich
hráčov k čo najlepším výkonom
veľmi pekne poďakoval. Prajem
vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov a v novom roku vám želám hlavne pevné zdravie, veľa
šťastia a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.
Dušan Mráz,
predseda TJ Lokomotíva
Kozárovce
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