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Slovo na úvod

V slede dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc.
Čas sviatočný, čas výnimočný,
čas priam zázračný. Ticho pokojne vchádza do našich príbytkov
so všetkým s čím si spájame
najkrajšie sviatky roka. Prináša
nám trpezlivosť, znášanlivosť,
láskavosť a potešenie, ktoré sa
ako prirodzené vlastnosti človeka na Vianoce prejavujú v podobe úprimnosti ľudských citov.
Pri tejto príležitosti vám chcem,
vážení spoluobčania, poďakovať
za vašu spoluprácu v prospech
našej obce nielen vo svojom
mene, ale aj v mene zamestnancov Obecného úradu a poslancov Obecného zastupiteľstva.
Hlavne cítime tú prevzácnu vôňu
domova. Tá nás v duchu tradícií
zvoláva k rodičom, k najbližším
tam, kde sme doma.Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami
rodiny a domova.
Želám Vám príjemné, požehnané vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti.
Prežite ich v zdraví a šťastí všetci
spolu. Prajem Vám aj úspešný
vstup do nového roka, nech Vás
počas neho sprevádza zdravie,
vnútorná sila, stály zmysel pre
radosť z malých i veľkých vecí,
ktoré prináša život, lásky na rozdávanie i potešenie z najbližších
a ľudí blízkych vášmu srdcu.
Prajem vám všetkým požehnané Vianoce v príjemnej atmosfére, pokoj v duši, ktorý nech sa
v nej udrží i po celý budúci rok,
plný lásky, pokoja a dobrej vôle.
Bc. Margita Fialová
starostka obce

Na Vianoce a v roku novom
želám Vám ja nastokrát
teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým
slovom, zdravia, šśastia
akurát, aby Vás mal každý
rád.
Príjemné prežitie vianoèných
sviatkov, ve¾a zdravia, šśastia
a úspechov v novom roku želá
starostka obce
Bc. Margita Fialová
poslanci Obecného zastupite¾stva
a kolektív zamestnancov
Obecného úradu

260. výročie zasvätenia kostola
Všetkým svätým a jeho obnova
Naša obec Veľké Kozmálovce
leží na ľavom brehu rieky Hron asi
2 km vzdušnou čiarou od „Slovenskej brány“ smerom na juh. Obec
je nepriamo doložená v roku 1322
v zmienke o Andrejovi z Kozmáloviec. V roku 1362 patrila obec Forgáčovcom, potom panstvu v Zlatých
Moravciach. Obec bola vypálená
v roku 1618.
Naša obec od najstarších čias
patrí ako ﬁliálka do farnosti Starý Tekov. Počas tureckých vojen
boli Veľké Kozmálovce pričlenené
k blízkemu Rybníku, pretože kostol
v Starom Tekove používali kalvíni.
Už od dávnych čias bol v našej
obci kostol. Kanonické vizitácie uvádzajú, že sa nevie presne, kedy bol
postavený. Starý kostol bol už veľmi
v zlom stave a na spadnutie. V roku
1752 bol postavený nový kostol od
základov, ktorý dal postaviť starotekovský pán farár Imrich Baán. Kostol je postavený v barokovom slohu.
Tento kostol je zasvätený Všetkým
svätým a bol viackrát opravovaný.
V tomto roku 1. novembra 2012
sme si pri svätej omši pripomenuli 260. výročie zasvätenia kostola
Všetkým svätým. Počas tohto obdobia bola obnovená veža, ktorá bola
zničená počas 2. svetovej vojny
a rozbité dva zvony, z nich sa jeden

zachránil. Jeden zvon bol zakúpený
vojakmi, ktorí sa vrátili z 2. svetovej vojny a druhý zakúpili členovia
Spolku sv. ruženca. Po vojne sa
občania zapojili do opravy kostola.
Počas týchto rokov bolo na kostole vykonaných veľa prác ako napr.
oprava fasády kostola, ktorá by
potrebovala veľkú opravu už aj teraz, postavenie ohrady okolo kostola a pod. V interiéri kostola bola
vykonaná nová elektroinštalácia,
vymenili sa staré lavice za nové,
položila sa dlažba a prestaval sa
oltár. Tieto práce sa skončili v roku
1955. V roku 1981 na podnet pána
farára Antona Markecha a pána
kaplána Stanislava Sabola sa urobila rekonštrukcia interiéru kostola. Zrušil sa starý oltár a bol postavený obradný stôl. Bola vykonaná
nástenná maľba vo svätyni, ktorá
zobrazuje umučenie a ukrižovanie
Pána Ježiša. Práce boli ukončené
v roku 1984 už za pôsobenia pána
farára Karola Moravčíka a ich autorom je Ing. arch. Ján Šimon Svrček.
V roku 1998 za pôsobenia pána
dekana Jozefa Mrkvicu a starostu
obce pána Ladislava Fabiana bola
vykonaná výmena okien, dverí
a vymaľovanie interiéru. Finančné
prostriedky na tieto práce boli po-

skytnuté z rozpočtu obce. Obnovenie fasády kostola a elektriﬁkácia
zvonov bola urobená v roku 2006
za pôsobenia vtedajšieho starostu
obce pána Michala Tarišku a za ﬁnančnej podpory obce a veriacich.
V tomto roku 2012 na podnet
pána farára Miroslava Kostolného
bola urobená generálna oprava
– výmena vedenia elektroinštalácie, výmena osvetlenia, bola vykonaná hydroizolácia základov okolo
celého kostola. Okolie sa upravilo
a zasiala sa tráva. V mesiaci október bola vykonaná generálna
oprava elektrických zvonov a ich
osadenie. Finančné prostriedky
na tieto práce boli poskytnuté zo
zbierok veriacich. V novembri za
pomoci obecného úradu a pani
starostky Bc. Margity Fialovej boli
odstránené staré stromy a tuje,
čím sa celý kostol zviditeľnil a presvetlil a týmito úpravami terénu sa
skrášlilo aj okolie kostola. Osadili
sa nové lavičky a smetný kôš.
Na záver by som sa chcela
poďakovať všetkým kňazom, starostom a veriacim za ich podporu,
i za dobrodenia ľudí; všetkým, ktorí k dielu prispeli, aby sa budúce
generácie mali kde stretávať na
oslavu Boha.
- B.T. -
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Informácie zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
5. 9. 2012
Informácie starostky obce
- novobudovaný chodník v obci
bol dokončený, 25. 9. sa uskutoční
kolaudácia
- v ZŠ boli namontované interaktívne tabule v hodnote 4 000 €,
ktoré škola získala sponzorsky a
obec dala urobiť na steny laminátové obklady namiesto olejových
náterov, ktoré už tiež potrebovali
opravu, miestnosti boli vymaľované, celková oprava v hodnote
1700 €
- MŠ bolo obnovené pieskovisko hranolmi zo starej pekárne a
navezený nový piesok za 72 €
- ENEL v spolupráci s nadáciou
PONTIS zverejnil výzvu pre obce
v 1. pásme Mochoviec na rekonštrukciu verejného osvetlenia do
výšky 10 000 € so spoluúčasťou
obcí 20%.Žiadosť treba podať
do 10. 9. 2012. Firma CEVO má
oprávnenie na vypracovanie žiadostí tohto zamerania a vypracuje
pre obec aj audit za cca 190 €, ktorý ak projekt bude úspešný, bude
oprávneným nákladom. Poslankyňa Konczová Senešiová nesúhlasila so schválením spoluúčasti bez
konkrétneho cenového porovnania
pre našu obec. Starostka obce prisľúbila predloženie cenového porovnania všetkým poslancom, aby
mohol byť projekt podaný.
Prerokovanie a schválenie
Príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s hmotným
zabezpečením na školský rok
2012/2013 v Školskom klube
detí pri ZŠ Veľké Kozmálovce
vo výške 4 € /mes. za 1 dieťa a
v predškolskom zariadení MŠ
Veľké Kozmálovce vo výške 7 €
/mes. za 1 dieťa
Príspevok bol navrhnutý riaditeľkami škôl podľa výšky nákladov
na jednotlivé organizácie. V ŠKD
oproti vlaňajšku bol návrh na zvýšenie o 1,- €, t. j. na 4,- €, v MŠ zostal nezmenený, t. j. 7,- €. Poslanci

tento návrh schválili jednohlasne
počtom hlasov 7.
Prítomný občan pán JUDr. Vladimír Šebo mal diskusný príspevok, ktorý sa týkal nedoriešeného
sporu nájomcu CAFE BARU a majiteľa Predajne Mäso - potraviny.
Namietal, že na písomnú žiadosť
o informáciu o vlastníctve jednotlivých pozemkov nedostal písomnú
odpoveď. Starostka obce reagovala, že obec nedostala žiadnu žiadosť a požadovala splnomocnenie
na zastupovanie pána Bielika.
JUDr. Šebo ju k preukázaniu nemal
a tvrdil, že ju poslal Ing. Vargicovi.
Predseda Komisie ŢP a VP Ing.
Vargic zo zápisu z riešenia komisiou informoval o stave pozemkov.
Záver komisie znel, že pozemky
sa nebudú predávať, je potrebné
usporiadať užívanie nájomnými
zmluvami. JUDr. Šebo požadoval
presné vymedzenie pozemkov.
Starostka obce informovala, že
pozemky sú geodetom vytýčené
a vyznačené červenou farbou na
mieste. JUDr. Šebo mal dotaz,
že na základe akého geometrického plánu a požadoval predložiť
aktuálny. Na to starostka obce reagovala,že parcely sú vyznačené
a aktuálny geometrický plán geodet spracováva, keď bude hotový,
bude predložený komisii a upozornila, že dňa 25. 1. 2012 poslanci
OZ na zastupiteľstve neschválili
predaj tohto pozemku so stavbou. Na základe požiadavky pána
JUDr. Šeba bol znovu prerokovaný
odpredaj tohto obecného majetku.
Starostka obce dala hlasovať, kto
je za predaj obecného pozemku p.
č. 92/1 v k. ú. Veľké Kozmálovce
so stavbou s. č. 369 pánovi Petrovi Bielikovi. Za odpredaj bolo 0
poslancov, proti bolo 7 poslancov
a zdralo sa 0 poslancov.
- Pán JUDr. Šebo požadoval
preskúmanie Zmluvy o zriadení
Spoločného úradu hlavným kontrolórom obce a predloženie vý-

OZNAMY

Oznamujeme občanom, že vedľa požiarnej zbrojnici sú k dispozícii
kontajnery na použité oblečenie a obuv. Prosíme Vás, aby ste oblečenie a obuv vkladali do kontajnerov zabalené, pretože budú ďalej použité
na sociálnu pomoc. Kontajnery budú k dispozícii počas celého roka.
Odvoz šatstva sa bude vykonávať 2-krát do mesiaca.
Riaditeľka MŠ Veľké Kozmálovce oznamuje občanom, že počas celého kalendárneho roka organizuje zber papiera. Prosí občanov, aby
zviazaný papier odložili za bránu pred hlavný vchod Materskej školy
počas jej prevádzky t. j. od 7.00 hod. - 16.00 hod. Riaditeľka MŠ Veľké
Kozmálovce zároveň ďakuje občanom za ochotu a spoluprácu.

Harmonogram zasadnutí
Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kozmálovciach v roku 2013
6. marec 2013 (streda)
18.00 h.
26. jún 2013 (streda)
19.00 h.
4. september 2013 (streda)
19.00 h.
20. november 2013 (streda)
18.00 h.
11. december 2013 (streda)
18.00 h.

sledku poslancom OZ.
- Ešte pán JUDr. Šebo požadoval preskúmanie projektu Stred
obce poslancami a kontrolórom
obce či boli ekonomicky vynaložené ﬁnančné prostriedky a odpoveď
žiadal do 2 mesiacov.
- Poslanec Ing. Miroslav Vargic
mal dotaz na kultúrne podujatie
dňa 16. 9. v obecnom parku. Starostka obce informovala prítomných, že o 10.30 hodine bude v
obecnom parku svätá omša a od
15.00 do 17.00 hodiny bude kultúrny galaprogram v parku. Občerstvenie a guláš zabezpečí obec,
ozvučenie a plagáty zabezpečí
ROS Levice.
- Prítomná občianka Mgr. Zuzana Bieliková pochválila Gazdovský
dvor na Deň obce, k nej sa súhlasne pridala aj poslankyňa Alena
Konczová Senešiová
- Poslankyňa Alena Konczová
Senešiová, zodpovedná za obecné noviny mala diskusný príspevok, že pri vydávaní ostatných
novín mali poslanci námietky na
nezrovnalosti pri uverejnení stanoviska poslancov OZ. Poslankyňa argumentovala tým, že ona
stiahla informácie z web stránky

obce zo zápisnice, čo je záväzný
dokument.
22. 11.
Prerokovanie a schválenie
Návrhu Rozpočtového opatrenia č. 2/2012
Návrh bol poslancom doručený na preštudovanie. Účtovníčka
Alžbeta Kamodiová podrobne informovala o jednotlivých úpravách
rozpočtu a zodpovedala na otázky poslancov. Prítomní poslanci
nemali k tomuto návrhu žiadne
pripomienky a jednohlasne ho
schválili počtom hlasov 4, proti
bolo 0 poslancov a zdržalo sa 0
poslancov.
Informácie o činnosti komisií
Predseda Komisie ochrany
verejného poriadku a životného
prostredia Ing. Miroslav Vargic
informoval o riešení susedského
vzťahu medzi Cafe bar a Predajňou Mäso-potraviny. Predsedníčka Finančnej komisie a správy
obecného majetku sa zasadnutia
nezúčastnila, preto o činnosti komisie informovala prítomná členka
komisie Valéria Obertová.
Prevzaté zo zápisníc
zo zasadnutí Obecného
zastupiteľstva, AKS

Združenie
prezbersep.
zber „TATIAR“
Združenie obcí pre obcí
separovaný
"TATIAR"
Kalendár zvozu na I. Q. 2013
Kalendár zvozu na I. Q. 2013
- VEĽKÉVeľké
KOZMÁLOVCE
Kozmálovce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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19.
20.
21.
22.
23.
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25.
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28.
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30.
31.
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FEBRUÁR
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10.
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14.
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16.
17.
18.
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21.
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23.
24.
25.
26.
27.
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MAREC
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Legenda:
TKO - komunálny
Legenda:
odpad

TKO - komu-

nálny
odpad
PL
- plasty
PL- papier
- plasty
PA
xxx
xxx

SK
PA- -sklo
papier

ŽK
SK- kovy,
- sklo
ŽK kovové
- kovy obaly

sviatok
xxx
xxx

* Separovaný odpad vyložte do 7.30 hod.
odpad
vyložte:vám
do 7.30
hod. odobraný, ak bude obsahovať iné
** Separovaný
Seprarovaný
odpad
nebude
* Separovaný odpad Vám nebude odobraný, ak bude
zložky
odpadu
obsahovať iné zložky odpadu
** Iinformácie,
Informácie,
požiadavky,
sťažnosti:
036/639 3226 Mária Pacherová,
požiadavky,
sťažnosti:
Mária Pacherová
036tatiar.sk
/ 63 932 26
www.
www.tatiar.sk

´

Velkokozmálovský
obcasník
ˇ

3

Pätnásť rokov založenia ZO JDS Veľké Kozmálovce
V chladné nedeľné popoludnie dňa 11.11.2012 sa členovia ZO
JDS stretli na slávnostnej schôdzi v rámci Mesiaca úcty k starším,
kde si pripomenuli i 15. výročie založenia našej organizácie.
K dnešnému dňu má organizácia 92 členov. V kultúrnom programe na slávnostnom zasadaní vystúpili žiaci z tunajšej ZŠ, báseň
predniesol Július Seneši, pieseň
zaspievala Edita Demianová a do
tanca i na počúvanie hral a spievali Dušan Tariška a Angelika Molnárová.
Slávnostný príhovor predniesla
predsedníčka ZO JDS Bernardína
Tarišková, ktorá
pripomenula, že
organizácia bola
založená 17. októbra 1997 na
podnet bývalého
starostu Ladislava Fabiana a pani
Evy Demianovej,
ktorá bola prvou
predsedníčkou
a organizáciu viedla veľmi dobre
13 rokov. Pani Tarišková poďakovala všetkým, ktorí mali zásluhu na
založení ZO JDS;
všetkým, ktorí počas 15. rokov venovali svoje sily,
čas a um pre jej ďalšie rozvíjanie,
pomáhali zorganizovať celý rad
pekných, vydarených podujatí, aby
sme sa mohli stretávať a stráviť
príjemné chvíle v kruhu priateľov
a známych.
Mnohí členovia boli za svoju prácu v organizácii odmenení ďakovnými listami a obdržali vyzname-

nania II. a III. stupňa za dlhoročnú
dobrovoľnú činnosť. Aj v toto slávnostné posedenie boli odmenení
8 zakladajúci členovia našej organizácie: Eva Demianová, Edita
Demianová, Božena Šalaváryová,
Anna Šalaváryová, Milan Kinčok,
Dominik Švirik, Antónia Fabianová
a Ladislav Fabian, starostka obce
Bc. Margita Fialová a predsedníčka OO JDS p. Elena Kolmanová,
 Odmenení zakladajúci členovia, predsedníčka OO JDS p. Kolmanová
a starostka obce Bc. Fialová.
Nech je jeseň života plná farieb,
z ktorých každá bude znamenať
jedno krásne prežité obdobie života.
Potom už v družnej debate a pri
bohato prestretých stoloch, aj
z darov našich jubilantov, sa všetci

taktiež bolo odmenených aj 29 jubilantov, ktorí dostali kvietok a vecné darčeky.
Oslávencom ako i k nášmu 15.
výročiu založenia ZO JDS zablahoželala pani Kolmanová – predsedníčka OO JDS v Leviciach
a Bc. Fialová – starostka obce,
ktorá zaželala všetkým veľa zdravia, radosti a životného optimizmu.

bavili navzájom.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, hosťom, ktorí prijali
naše pozvanie a sponzorom, ktorí
prispeli vecnými darmi do bohatej
tomboly.
Bernardína Tarišková

 Jubilanti.

Činnosť DHZ Veľké Kozmálovce za rok 2012 II. polrok
Naša DHZ ostala v takom počte členov ako na začiatku roka.
Dospelí sa pripravovali a nacvičovali útok s vodou na súťaž do
Kozároviec, ktorá sa konala 24.

júna. Náš člen Marko Ambrózai
bol delegovaný ako rozhodca.
V pondelok, 9. júla približne
okolo 8.50 hod. bol hlásený požiar v katastri obce Veľké Koz-

málovce - Lásky. Na zásahu sa
zúčastnil aj náš DHZ s jedným
vozidlom Š-706. Hasenia sa zúčastnili Fiala st. a Ambrózai st.
Použitý bol jeden prúd – B, tzv.
delo. Na zásahu sa zúčastnili členovia Hasičského a záchranného
zboru Levice.
Naši strojníci pripravili techniku na nočnú súťaž na Brehy,
na ktorej sa zúčastnili mužstvo mužov. Nacvičovalo sa aj
v teplotách. Vzhľadom na teplé
a sparné počasie naši členovia
boli vždy pripravení aj s technikou k zásahu.
Naši členovia nacvičovali aj
čerpanie vody z Hrona a z Pereca. Zúčastnili sa aj brigády
v obecnom parku. Po školských
prázdninách sa naši členovia
pustili do prípravy žiakov na
jesennú časť súťaže „MLADÝ
PLAMEŇ“.
Jesenná časť sa konala v Kozárovciach. Našu DHZ reprezen-

tovali po jednom družstve.
DHZ - reprezent. Hudec, Jančová, Tarišková, Tariška, Volentier.
ZŠ - reprezent. Herc, Hercová,
Blaško, Bohušová, Tariška.
DHZ obhájila svoje vlaňajšie 4.
miesto v okrese starší žiaci. ZŠ
mladší žiaci skončili na peknom 2.
mieste v okrese. Za odmenu bola
pre všetkých „opekačka“, za čo im
patrí veľká vďaka. Ešte nás čaká
zazimovať techniku a pripraviť sa
na vykurovaciu sezónu, lebo čert
nikdy nespí. A preto záleží na každom jednom občanovi obce, aby
si prekontroloval a hlavne dodržiaval požiarnu bezpečnosť, lebo
oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
Naša organizácia sa touto cestou chce poďakovať pani starostke aj poslancom za celoročnú
spoluprácu. Všetkým občanom
prajeme veselé Vianoce a šťastný Nový rok.
Marko Ambrózai st.
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Základná škola
V tomto školskom roku našu
školu navštevuje 19 žiakov. V triedach sú spojené 1. a 3. ročník
(triedna učiteľka Mgr. Sylvia Hajková), 2. a 4.ročník (triedna učiteľka
je Mgr. Miroslava Grausová, ktorá
je zároveň aj riaditeľkou školy).
ŠKD navštevujú všetci žiaci (klub
vedie Mgr. Lucia Bátovská). Náboženskú výchovu vyučuje Mgr.
Miroslav Kostolný a o čistotu školy
sa stará Kvetoslava Grausová.
Na školách pripadol začiatok
šk.roka na 3.9.,z technických príčin sme však na našej škole predĺžili deťom prázdniny o jeden deň.
Počas leta totiž prebiehala na škole rekonštrukcia tried a následná
montáž interaktívnych tabúľ. Najskôr sa nám za výraznej pomoci
rodičov podarilo vymaľovať triedy
a pracovníci ﬁrmy nám pripevnili
nový obklad v triedach, opravili
výklenky na pomôcky a prahy v
triedach a riaditeľni. Výklenky sa
podarilo opraviť za pomoci rodičov
aj v jedálni a v ŠKD . Dvere tried
a riaditeľne sa obtiahli novou tapetou. Po dôkladnom poupratovaní
priestorov boli triedy pripravené na
montáž interaktívnych tabúľ, ktorá
prebehla 3.9. aj so školením ped.
pracovníkov. V utorok 4.9. tak deti
so svojimi rodičmi prišli do vynovených priestorov tried s novou
výzdobou a samozrejme najviac
sa potešili novým tabuliam, ktoré
zatraktívnia a zmodernizujú vyučovanie. V obci pribudol počas
letných prázdnin aj nový chodník
smerujúci ku škole a deti sa tak
bezpečnejšie dostanú na vyučo-

vanie. Teší nás, že sa v obci nezabúda na školu a vždy sa nájdu
ﬁnančné prostriedky na postupné
zveľaďovanie prostredia školy.
24. 9. presne štyri mesiace
po našom prvom stretnutí s Dr.
DietmaromWeigtom z Nemecka
(vedúcim závodu Z.F. Levice) nás
opäť navštívil v našej škole. Dôvodom jeho návštevy bolo odovzdanie interaktívnych tabúľ, ktoré nám
ako sponzor pomohol zabezpečiť
do oboch tried. Tabule boli namontované začiatkom školského roka
po rekonštrukcii a vymaľovaní

tried, ale pracovné povinnosti dovolili Dr. Weigtovi docestovať až
koncom septembra. Tak ako prvé
aj toto stretnutie sa nieslo v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Stretnutia sa okrem pedagogických
pracovníčok zúčastnila aj pani starostka obce a asistentka pána Weigta. Deti so svojimi vyučujúcimi
predviedli prácu s interaktívnou tabuľou na hodine slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka. Tabule pomáhajú nielen deťom
so špeciﬁckými poruchami učenia,
ale spestria a zmodernizujú hodinu všetkým žiakom. Po občerstvení sa pani riaditeľka poďakovala za
spoluprácu pánovi Dr. Weigtovi aj
jeho asistentke a pani starostka im
odovzdala ďakovný list. Dr.Weight
sa tešil, že jeho sponzorský dar
urobil radosť našim deťom a ich
učiteľkám. Považuje to za devízu
do budúcnosti a vzdelanie detí mu
nie je ľahostajné.
Po prvom mesiaci školskej práce mali naši žiaci 1.10. oddychový
deň. Jeseň už otvorila svoje brány dokorán a ponúkla nám svoje
poklady. Na škole sme vyhlásili
dva týždne zdravého stravovania
a zamerali sme sa na konzumáciu ovocia, zeleniny a mliečnych
výrobkov. Najskôr sme sa vybrali
pozrieť na výstavu plodov jesene
do Starého Tekova. Okrem ovocia a zeleniny deti videli aj krásne
kvety, výrobky z plodov, veľkú motýliu zbierku, rôzne druhy zvierat
a výtvory modelárskeho krúžku s
vojenskou tematikou. Prešli sme
cez tekvicové mestečko a išli sme

pozrieť Hron a prievoz. Neďaleko
deti videli stavbu vodnej elektrárne
a mosta cez Hron. Chvíľu sme si
oddýchli v Bažantnici, kde sa deti
občerstvili, vyskákali sa na trampolíne a prezreli si bažanty, klokany a vojenskú techniku. Po príchode do Kozmáloviec sme si pozreli
výstavu aj v miestnom KD, dostali
sme jabĺčka a deti sa vyšantili v
parku. Po výdatnom obede sa deti
zahrali v ŠKD a začali pripravovať
veci na výstavku plodov jesene na
našej škole.
11. 11. sa už po 15- ty krát ko-

nalo stretnutie Jednoty dôchodcov v miestnom KD. Naši žiaci im
spríjemnili posedenie programom
s anglickými pesničkami, tančekom a básňami, v ktorých vyjadrili
lásku a nenahraditeľnosť starých
rodičov.
Pedagogickí zamestnanci našej školy sa zapájajú do rôznych
vzdelávacích programov. Mgr. Lucia Bátovská ukončuje vzdeláva-

ka vonkajších priestorov , po ktorých nás z bezpečnostných dôvodov previezol autobus. Do školy
sme dorazili až po obede, ale deti
mali plno nových zážitkov.
December majú deti veľmi radi.
Netrpezlivo očakávajú nielen sneh,
ale najmä Mikuláša a vianočné
sviatky. 6. decembra sme v KD vystúpili s programom pre Mikuláša.
Deti zarecitovali básne, zaspievali

nie anglického jazyka. V novembri ukončili Mgr. Sylvia Hajková
a Mgr. Miroslava Grausová kontinuálne vzdelávanie – Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom
vzdelávaní a Etická výchova pre
primárne vzdelávanie. Následne
si podali prihlášky na ďalšie vzdelávacie programy , ktoré sa budú
realizovať v roku 2013.
V blízkosti našej obce je postavená jadrová elekráreň v Mochovciach. Doteraz väčšina detí mala
možnosť vidieť chladiace veže
iba z diaľky, preto sme 3.12. privítali možnosť navštíviť priestory
tejto elektrárne spolu so ZŠ Podlužany a ZŠ Kosihy. Autobus nás
ráno dopravil do areálu elektrárne,
kde sme si najskôr vo vnútorných
priestoroch pozreli rozprávku Pat a
Mat . Deti následne odpovedali na
otázky a za správne odpovede boli
odmeňovaní. Deťom potom primeranou formou vysvetlili fungovanie
jadrovej elektrárne a jednotlivé
školy si zasúťažili v skladaní puzzle. Súťažiaci boli odmenení a pri
odchode dostali drobné darčeky
všetky deti. Nasledovala prehliad-

piesne a dievčatá zatancovali veselý tanček. Mikuláš ich nezabudol
obdarovať sladkosťami a spoločne
sa s nami zabavil pri tanci aj so
svojimi spoločníkmi. Deti už v ten
večer začali odpočítavať dni , ktoré ich delia od Vianoc. V škole ich
čakalo ešte plno povinností, popri
ktorých však stíhali pripravovať
program na vianočnú besiedku. Tá
sa konala 21.12.2012 v škole spolu s rodinnými príslušníkmi. Okrem
vianočného programu sme nezabudli na vianočné zvyky a tradície
prežili sme spoločne krásne predpoludnie. Deti dostali darčeky do
ŠKD a navzájom si pripravili malé
prekvapenia. Teraz na nich čaká
zopár pekných voľných chvíľ oddychu strávených so svojimi blízkymi.
Za celý kolektív Základnej školy
vo Veľkých Kozmálovciach Vám
chcem popriať pokojné a požehnané vianočné sviatky .
Do Nového roku veľa štastia,
lebo je krásne, veľa zdravia, lebo
je vzácne, veľa lásky, lebo jej je
málo a veľa všetkého, čo by za to
stálo.
Mgr. Sylvia Hajková
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Zmeny v materskej škole vo Veľkých Kozmálovciach
Jedno septembrové ráno dňa
3.9.2012 sa brány materskej školy otvorili pre deti, ktoré hneď uvideli zmenu, keď ich privítala nová
p.riaditeľka Bc. Jana Ivanická. Výberovým konaním, ktoré sa konalo
dňa 19.6.2012 do funkcie riaditeľky
MŠ bola menovaná naša občianka
z Veľkých Kozmáloviec.
Okrem personálnych
zmien MŠ sme začali s úpravou školského dvora a tried.
Na školskom dvore sa ešte
počas letných prázdnin uskutočnila oprava pieskoviska,
kde sa vymenil aj piesok,
aby spĺňal hygienické podmienky. Za pomoc pri úprave
pieskoviska by sme chceli
poďakovať najmä p. Ďatkovi,
p. Frtúsovi a p. Pánikovi.
Ďalej sa vykonalo ošetrenie trávnika, kde bol vykonaný chemický postrek proti
burinám, ktoré boli rozmnožené na väčšej časti školského dvora. Za chemický
postrek sa touto cestou chceme poďakovať RD Starý
Tekov a rodičom detí p. Jančovi, p. Iskrovi a tiež pracovníkovi OÚ p.Tušanovi, ktorí
chemický postrek aplikovali a zdá
sa, že ho vykonali veľmi dobre,
lebo burina ustúpila.
Zo zmenami sme ďalej pokračovali aj v interiéri MŠ, kde dochádza
k postupnej výmene zastaralého
nábytku za nový, ktorým vieme
dosiahnuť vytvorenie centier na
zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvorenie
pozitívnej klímy v triede.
V MŠ pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu ,,Hrami spoznávame svet“. Chceme
deti doviesť k tomu, aby v rozsahu
svojich osobných predpokladov
a možností získali veku primera-

nú fyzickú, psychickú a sociálnu
samostatnosť, základy kompetencií dôležitých pre ich ďalší rozvoj
a učenie, pre ich celý život. Kompetencie v zmysle proﬁlu absolventa predprimárneho vzdelávania

chceme zabezpečiť využívaním
a aplikáciou netradičných a inovačných výchovno-vzdelávacích
foriem, najmä v edukačných aktivitách. Ďalej pomocou tvorivých
a inovatívnych vzdelávacích prvkov chceme stimulovať rozvoj
osobnosti dieťaťa tak, aby boli
rozvíjané všetky kompetencie,

senných plodov ovocia a zeleniny.
Tieto poznatky sme u detí utvrdzovali rôznymi básňami, piesňami
a výstavkami ovocia a zeleniny,
ktorú sme si zhotovili aj v našej
MŠ, ale aj návštevou Výstavy v kultúrnom dome, ktorú organizovala
Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov vo Veľkých

ktoré predpokladá štátny vzdelávací program ISCED 0. V MŠ je
špeciﬁcká aj s tým, že sa tu deti
oboznamujú s anglickým jazykom
a krúžkom na precvičenie klenby
chodidla, ktoré vykonávajú kvaliﬁkované pracovníčky.
V septembri našim cieľom pre
deti bolo ,,Nadviazať a podporovať
kamarátske vzťahy, adaptovať sa
v novom prostredí, chápať a uplatňovať spoločenské a bezpečnostné pravidlá, oboznámiť sa s mojou
škôlkou, ľuďmi, ktorí v nej pracujú,
s jej okolím a novými kamarátmi.
V októbri sme sa venovali téme
,,Jeseň“ a tiež podtémam: Košík

Kozmálovciach a tiež návštevou
kostola, kde boli zhotovené a vytvorené obrazce z rôznych prírodnín, strukovín, obilnín a jesenných
plodov. Pre spestrenie výchovno-vzdelávacej činnosti sme v našej

plný zdravia – ovocie, Košík plný
zdravia – zelenina, Čo nám jeseň
prináša a Farebná jeseň. Našim
cieľom bolo, aby deti chápali zmeny v prírode a tiež aby si utvárali
pozitívny postoj ku konzumácii je-

škôlke privítali divadielko s názvom ,,Malé upratovanie“, ktoré
nám predviedla Mgr. Mesárošová
z PaSA z Levíc. Tiež sme navštívili s deťmi Tekovskú knižnicu v Leviciach, kde im zamestnankyne
knižnice zahrali bábkové divadielko ,,Domček, domček kto v Tebe
býva“, ktorú budeme pravidelne
navštevovať raz za dva mesiace,
kde si deti môžu pozrieť a tiež vypožičať rôzne detské knihy.
V nasledujúcom mesiaci november sme u detí utvárali emocionálne bohatý vzťah k prírode.
Rozvíjali sme u detí fantáziu,
predstavivosť a tvorivé schopnosti
pri stvárňovaní elementárnych poznatkov o živej a neživej prírode.

Tieto poznatky sme u detí utvrdzovali vychádzkami ku Hronu, do prírody, zbieraním rôznych prírodnín,
farebného lístia, ktoré sme využívali pri zhotovovaní rôznych technických, pracovných a výtvarných
činnostiach. Utvrdzované boli poznatky o farbách, geometrických
tvaroch a počte.
Radosťou detí je kalendár
prírody v triede, ku ktorému sa vraciame každý deň
v rannom kruhu prostredníctvom ktorého si deti utvrdzujú
a osvojujú dni v týždni, mesiace, ročné obdobia, počet
detí, určujú aktuálne počasie,
ktoré potom zakreslujú do kalendára prírody.
Uplynutím jedenástych mesiacov roka prišiel ten najkrajší mesiac december. Aj v našej MŠ prežívame radostnú
atmosféru, lebo vieme, že sa
blížia najkrajšie sviatky roka
Vianoce. Deťom rozprávame
o rodine, učíme ich chápať,
že rodina je miestom istoty,
lásky a bezpečia. V tomto
mesiaci sa tešíme na príchod
Svätého Mikuláša, navštívime Tekovskú knižnicu, kde
sa tešíme na bábkové divadielko
,,Vianočná chrípka“.
V adventnom čase priestory MŠ
rozvoniavajú medom, škoricou,
zdobením vianočného stromčeka, počúvaním vianočných kolied,

pečením medovníkov, ktoré deti
ponúknu svojim blízkym, keď sa
všetci spolu zídeme, ako jedna
veľká rodina na vianočnej besiedke pri jedličke.
A nakoniec nesmieme zabudnúť
na našich občanov, ktorý nám nezištne pomáhajú pri zbere papiera
– za čo sa im chceme z celého
srdca veľmi pekne poďakovať.
A čo na záver?
Nad Betlehemom jasná hviezda,
to prekrásne znamenie,
príchod svetla, lásky, šťastia,
nositeľa nádeje.
Krásne Vianoce
a šťastný nový rok prajú
pani učiteľky z MŠ
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ZO – SZCH Veľké Kozmálovce POSLOVIA VIERY
PRE SLOVANOV
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás na konci blížiaceho
sa konca roku 2012 oboznámil s výstavníckou činnosťou členov našej
organizácie.
Januárové a marcové výstavy som spomenul v minulom čísle
a tak nasledujúca Celoštátna výstava mláďat králikov sa konala dňa
2.9.2012 v Ivanke pri Nitre.
Svoje Veľké svetlé strieborné na nej vystavili G.Sklenka a Š.Mandrák.
22.9.2012 – Požitavská výstava zvierat Zlaté Moravce
Králiky vystavoval G.Sklenka.
13.10.2012 – Klubová výstava Moravských pštrosov Topoľčany
Kolekciu ôsmich holubov vystavil a Čestnú cenu získal I.Žigmond.
13.10.2012 – Oblastná výstava zvierat Vráble
Sliezske hrvoliaky vystavoval I.Žigmond.
21.10.2012 – Oblastná výstava zvierat Levice
Vystavovali na nej šiesti členovia našej ZO, z nich traja vystavovali
králiky a traja holuby.
Ocenenia: Čestné ceny
– Moravský pštros modrý – Š.Višňa
-- Sliezsky hrvoliak – I.Žigmond
-- Viedenský králik – P.Herc
11.11.2012 – XV. Celoštátna výstava zvierat Nitra
Vystavovali piati členovia, z ktorých najlepšie obstál J.Kotora, ktorého králiky Veľké svetlé strieborné získali bodové hodnotenie 3 x 95
bodov.
Veľmi ma osobne mrzí, že sa neuskutočnila VIII. Miestna výstava u nás vo Veľkých Kozmálovciach. Pre pracovnú vyťaženosť troch
členov výstavného výboru to však nebolo možné. V roku 2013 však
výstavu určite uskutočníme.
Na Národnú výstavu zvierat do Nitry sme uskutočnili zájazd, ktorého sa zúčastnilo 11 členov našej ZO. Vysloviť treba poďakovanie
členom G.Sklenkovi, P.Šmatlíkovi, Š.Mandrákovi a P.Hercovi, ktorí
boli nápomocní pri príprave Celoštátnej výstavy v Nitre.
Ďakujem aj OcÚ Veľké Kozmálovce za poskytnutie ﬁnančného príspevku, ktorým sme vykryli kúpu výstavných klietok pre holuby.
Na záver mi dovoľte popriať vám šťastné a veselé vianočné sviatky,
veľa radostných chvíľ v kruhu vašich blízkych a v novom roku veľa
zdravia, šťastia a nám chovateľom veľa chovateľských úspechov, aby
sme mohli reprezentovať našu organizáciu i obec minimálne tak dobre ako tento rok.
Ivan Žigmond,
tajomník ZO SZCH Veľké Kozmálovce

V jednej ďalekej krajine, ale zato
známej krajine, žili raz v minulosti
dvaja bratia, ktorí sa volali Konštantín a Metod. Metod bol starší,
ale jeho mladší brat Konštantín bol
zrejme vzdelanejší, lebo ho volali
Filozof.
A do tejto krajiny, kde bol cisárom Michal III., vyslal panovník
Slovanov, Rastislav, posolstvo
s prosbou, aby cisár poslal ku
Slovanom, lepšie povedané do
Veľkej Moravy, učiteľov, čo by im
kázali Božie Slovo v ich rodnom,
slovanskom jazyku. Posolstvo na
čele s učencom Gorazdom putovalo cez veľhory a doliny, cez
kraje žírne i pusté, až dorazilo do
cieľa, do mocnej Byzantskej ríše.
Cisár jeho prianie neodoprel, naopak ešte aj odkázal pozdravovať
panovníka Rastislava a zašiel za
Metodom a Konštantínom, nech
idú do Veľkej Moravy a učia tam
v slovienskom jazyku. Keďže Slovieni písmo nemali, musel ho Konštantín vytvoriť a tak preložiť Písmo Sväté do nášho slovanského
jazyka. Keď ho preložil a napísal
prvú slovienskú báseň Proglas,
čiže predslov k Evanjeliám, vyrazil
spolu s Metodom a slovanskými
poslami do Veľkomoravskej ríše.
Cisár ich vybral aj preto, lebo boli
z gréckeho mesta Solún, kde žilo
veľa Slovanov. Preto majú prívlastok Solúnski bratia.
Keď dorazila Byzantská misia
na územie Veľkej Moravy, Rastislav sa veľmi potešil. Konštantín
a Metod začali ľud učiť v ich jazyku. Ale našli sa aj nepriaznivci,
ktorí nemali radi slovanský jazyk.

Takí sme... vo Veľkých Kozmálovciach
V nedeľu, 16. septembra obec
Veľké Kozmálovce privítala účastníkov V. ročníka medzinárodného
folklórneho festivalu Takí sme...,
ktorého hlavným organizátorom
bolo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. Členov folklórneho
súboru (FS) Slezan z Českého
Těšína a bulharského Nashentcheta z mesta Pleven privítala v sprievode domácich tanečníkov z FS
Hrončan starostka obce Bc. Margita
Fialová slovanským zvykom, chlebom a soľou. Dopoludnia sa všetci
účastníci zúčastnili slávnostnej svätej omše, ktorá sa konala pri tejto
príležitosti v príjemnom prostredí
obecného parku a ktorú celebroval
Vdp. Mgr. Pavol Goldberger . Po
dobrom obede zahraniční účastníci v sprievode kozmálovských
folkloristov absolvovali prehliadku
obce, popoludní uviedli spoločne
s domácimi nositeľmi tradícií – detským folklórnym súborom Hronček,
FS Hrončan a mužskou speváckou skupinou Veselí chlapi v rámci

hlavného programu svoje národné
tance a piesne. Celý program sa
niesol v duchu myšlienky, ktorá stála zrejme pri zrode tohto podujatia,
že kultúra nepozná hraníc, aktivitou, ktorá spája národy a prináša
možnosť na zviditeľňovanie svojho
národa a jeho tradícií. Zanechal
hlboké dojmy či v malých, alebo
veľkých divákoch a možno konštatovať, že pre malú, ale životaschopnú obec bol veľmi príjemným
obohatením jej kultúrno-spoločenského života. V záverečnom slove pani starostky pri odovzdávaní
Pamätných listov odznelo úprimné
poďakovanie všetkým tvorcom za
ich krásne programy, poďakovanie členom domácich folklórnych
súborov za reprezentáciu svojej obce a regiónu. Zvlášť je však
potrebné aj touto cestou vysloviť
veľkú vďaku organizačným pracovníkom, ktorí svojou obetavosťou
a zodpovedným prístupom prispeli
k vytvoreniu veľmi príjemného hostiteľského prostredia, hodného pre

dôstojnú reprezentáciu nielen obce,
ale aj regiónu a našej republiky. Aktívne sa zapojili členovia Miestneho
odboru Jednoty dôchodcov Slovenska, Dobrovoľného hasičského
zboru, všetci poslanci Obecného
zastupiteľstva, pracovníci obce, folkloristi... Spokojnosť a slová vďaky
a spolupatričnosti, ktoré vyslovili
zahraniční účastníci v závere dňa
a dlhotrvajúci potlesk divákov bol
tým pravým ocenením či už pre
účinkujúcich, či organizátorov. Dojmy a pocity tých, ktorí strávili toto
septembrové popoludnie v medzinárodnom folklórnom duchu možno deﬁnovať záverečnými slovami pani starostky: „ Všetkým, ktorí
udržiavajú svoje národné zvyky
a tradície, ktorí toto dedičstvo udržiavajú a odovzdávajú ďalej patrí
náš obdiv, naše uznanie a naša
vďaka. Na záver im prajeme splnenie všetkých ambícií a veľa síl
a energie aby pramene, z ktorých
čerpajú, nikdy nevyschli.“
Alena Konczová Senešiová

Preto sa Rastislav rozhodol, že
pošle Konštantína a Metoda do
Ríma, nech obhajujú slovanskú
liturgiu. A ako sa rozhodol, tak aj
urobil. Konštantín a Metod priniesli do Ríma aj pozostatky svätého
pápeža Klimenta, ktoré Konštantín
predtým dávnejšie našiel. Pápež
prijal veľkolepo sprievod s pozostatkami, spolu so slovanskými
knihami, ktoré vyložil na oltár Panny Márie Väčšej. Pri nich sa potom
tri dni modlilo a slávila liturgia po
sloviensky. Pápež taktiež povedal
ľuďom, ktorí nesúhlasili so slovanskou liturgiou, že sú trojjazyčníci
a pilátnici. Jeden biskup, tiež trpiaci trojjazyčným neduhom, vysvätil
na príkaz pápeža slovanských
učencov, aj Metoda, za kňazov.
Po tom všetkom Konštantín vstúpil
do kláštora, lebo cítil, že už nebude dlho žiť a prijal meno Cyril. Po
štyridsiatichdvoch dňoch si zavolal
Metoda a odovzdal mu učenie na
Veľkej Morave. Keď to povedal,
pomodlil sa za Slovanov a našu
cirkev a naposledy vydýchol. Metod sa vracal na Veľkú Moravu so
smutnými myšlienkami. Keď tam
prišiel, povedal mu slovanský panovník Koceľ, nech ho vysvätí pápež za arcibiskupa Veľkej Moravy.
Tak sa aj stalo. Keď sa arcibiskup
Metod vracal, chytili ho Frankovia
a dali do väzenia. Metod bol vo väzení štyri roky. Po štyroch rokoch
panovník Svätopluk, Rastislavov
synovec, prišiel pre Metoda do väzenia. Dokonca aj pápež prikázal
Metoda oslobodiť. Frankovia s nevôľou Metoda prepustili.
Veľká Morava sa rozrástla a bola to mocná ríša na čele s panovníkom Svätoplukom, ktorý získal
titul - kráľ. Arcibiskupom celej
Veľkej Moravy bol Metod. Vďaka
nemu sa veľa Slovanov obrátilo
na kresťanskú vieru, veď viera
bola posolstvom svätých Cyrila
a Metoda. Keď Metod zomieral,
ustanovil Gorazda za svojho nástupcu so slovami: „Toto je vašej
zeme slobodný muž. Učený v latinských knihách a pravoverný.“
Na Metodovom pohrebe sa zišla
celá Veľkomoravská ríša. Ale po
Metodovej smrti nitriansky biskup
Urchiny vyhnal Metodových učencov na čele s Gorazdom. Utiekli do
Bulharska, kde z hlaholiky vytvorili
cyriliku, predchodcu azbuky.
Keďže svätí Cyril a Metod prišli
na Veľkú Moravu v roku 863, budúci rok bude 1150-te výročie ich
príchodu, na ktoré sa pripravujeme v Cyrilometodskom roku. Ich
posolstvo, čiže viera, sa označuje
ako dedičstvo otcov. Sviatok svätých Cyrila a Metoda si pripomíname 5.júla. Teraz už len prosme:
„Svätí Cyril a Metod, spolupatróni
Európy, orodujte za nás!“
Autor príspevku:
Anna Borsíková, 11rokov
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Mužská spevácka skupina
Veselí chlapi
Vážení spoluobčania, ďalší kalendárny rok sa nám blíži ku svojmu koncu, prichádzajú prvé mrazy,
vo svojom okolí začíname pociťovať čaro a atmosféru Vianoc. Blíži
sa čas, kedy sa možno viac ako
inokedy zamýšľame nad tým, čo
sme počas uplynulého roka dokázali, v čom sme sa posunuli ďalej,
ale tiež čo by sme chceli zmeniť a
vylepšiť. Dovoľte, aby som Vám v
tomto čase zrekapituloval, čo sa
podarilo počas roku 2012 našej
speváckej skupine a folklórnemu
súboru Hrončan.
Ako býva dobrým zvykom, náš
folklórny život sa po krátkej zimnej prestávke prebúdza k životu
na oslavách Fašiangov, čomu
nemohlo byť inak ani počas tohto
roka, kedy sme sa so spevom a
dobrou náladou pobrali do ulíc
Veľkých Kozmáloviec, Starého
Hrádku a Rybníku nad Hronom.
Smútok za pochovanou basou
však u nás nepretrvával dlhšie ako
bolo treba. Presvedčiť ste sa o tom
mohli aj počas stavania obecného
mája v našej dedine alebo ste nás
mohli počuť aj spoza Hrona, kedy
sme pomáhali postaviť máj v Malých Kozmálovciach či pri príleži-

Spoločenská rubrika
Povedali si áno
22. 9. 2012
Mgr. Peter Mesároš
Mgr. Zuzana Martinková
11. 10. 2012
Mgr. Gianfranco Troso
Mgr. Alžbeta Senešiová

Narodili sa
23. 8. 2012
Tamara Var gová
- Michaela a Štefan

Preto sme sa prihlásili do celoslovenskej súťažnej prehliadky
speváckych skupín, sólistov a
ľudových hudieb Spievanky. Na
okresnom kole, ktoré sa konalo v Mýtnych Ludanoch sme sa
prezentovali pásmom vysťahovaleckých piesní. Úspešne sme postúpili do krajského kola, ktoré sa
konalo v Plavých Vozokanoch. V

na folklórne slávnosti v Hrušove.
Možnosť vidieť nás spoločne ste
mali aj u nás vo Veľkých Kozmálovciach pri príležitosti Dňa obce,
kedy sme pre Vás okrem predstavenia pripravili aj prekvapenie
v podobe gazdovského domu „U
Hudecou“, v ktorom ste sa, ako
všetci dúfame, cítili príjemne. V
rámci 5. ročníka medzinárodného

13. 9. 3012
Ella Trnkusová
- Dáša a Ján
17. 9. 2012
Filip Jančo
- Filip a Andrea
23. 10. 2012
Eliáš Dekýš
- Jana a Pavol

Opustili nás
31. 8. 2012
Jolana Hercová
85 r.

tosti sviatku sv. Cyrila a Metoda na
Festúnku v Tlmačoch.
Okrem zachovávania týchto
miestnych tradícií je však našim
cieľom tiež reprezentovať seba,
obec, či región aj mimo Veľkých
Kozmáloviec a blízkeho okolia.

silnej konkurencií sme boli odmenení pre nás veľmi cenným strieborným pásmom.
V súčasnosti stále viac a viac
spolupracujeme a nacvičujeme
s tanečníčkami a speváčkami
folklórneho
súboru Hrončan. Spolu
sme vystúpili na viacerých podujatiach
či slávnostiach. Po
tom ako sme oslávili dni sv. Urbana
v Nitre sme sa ako
účinkujúci zúčastnili
folklórnych slávností
v Heľpe, v Starom
Tekove, Tlmačoch a
ako diváci čerpajúci
inšpiráciu a potešenie z folklóru, sme organizovali tiež zájazd

folklórneho festivalu pod názvom
„Takí sme“ ste mali možnosť vidieť našu spevácku skupinu dňa
14.9. v levickej športovej hale a
následne 16.9. aj spolu s našimi
„Veselými ženami“ na galaprograme tohto festivalu, ktorý sa konal
v našej obci. Po dvoch rokoch sa
opäť spoločne predstavíme aj na
vianočných trhoch v Bratislave.
Sami si pri nacvičovaní spoločných kolied uvedomujeme, že
vianočný čas už klope na dvere
a preto mi dovoľte popriať Vám v
mene mužskej speváckej skupiny a folklórneho súboru Hrončan
šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky. Taktiež do nového
roku Vám prajeme veľa zdravia,
šťastia, lásky, vzájomného porozumenia, osobných a pracovných
úspechov.
Dušan Tariška

Potešilo
nás...
Martin Tariška, ktorý
ako člen prac. skupiny 2. st.
ZŠ A. Kmeťa Levice vyhral
s projektom v kategórii základných škôl celosloovenské
kolo "Play Energy". Ide o medzinárodnú súťaž so zameraním na energetiku a ekológiu,
organizovanú skupinou Enel
určenú žiakom 2. stupňa základných škôl a študentom
stredných škôl.
- Súrodenci Daniel a Lukáš Hercovi získali v rámci
obvodného kola v prednese
slovenskej povesti Šaliansky
Maťko I. miesta vo svojich kategóriách.
Gratulujeme!
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QUO VADIS KOZMALOVSKÝ FUTBAL?
Po skončení súťažného ročníka
2011/12 nastala situácia, či futbal
vo Veľkých Kozmálovciach skončí
alebo nie. Príčina: veľa chlapcov
v tom čase chcelo skončiť s futbalovou kariérou. Ale 25-28-roční?!
Po porade s tými, ktorí ešte chceli
hrať a aj na naliehanie fanúšikov,
že kde budú tráviť nedeľné dopoludnie, sme sa nakoniec rozhodli,
že to skúsime.
Prezidentovi klubu sa ozval
športom zanietený pán, že zoženie pár chlapov, ktorí sú ochotní
hrať za našu dedinu, len treba
vybaviť registračné preukazy. Vybavovanie stojí nemalú ﬁnančnú
hotovosť. Financie! Tých je veľmi
málo, lebo náš hlavný sponzor
(obec) musí obracať každé euro na
chod obce. Tak sa dal výbor klubu
do roboty a vybavoval registračky
po okolitých dedinách. Niekoľko
ich vybavil v dosť krátkom čase,
lebo termín prihlášok do súťaže
sa približoval. V tomto hektickom
období sa ozvali tlmačskí funkcionári, či môžu svoje domáce zápa-

sy hrávať u nás na Hájiku. Spolu
s obcou sme im vyšli v ústrety, ale
zvýšila sa tým starostlivosť o našu „geteľinku“. Veľké sucho, vody
málo. Mužstvá z V. ligy naučené
na „onakvejší“ štandard, sa museli
vyrovnať so skromnými podmienkami. Museli sme zosúladiť chod
všetkých súťaží, lebo cez víkend
sa hrali aj štyri majstrovské zápasy
a to bola na našu zelenú trávičku
veľká záťaž. No vráťme sa k vybavovaniu registračiek. Po týchto
administratívnych záležitostiach
sa mužstvo zišlo na prvom majstrovskom zápase, kde sa prakticky chlapci zoznamovali – ako aj po
mene, tak aj po futbalovej stránke.
Niekedy nás bolo dosť, inokedy
nie. Prečo? Opäť stará choroba.
V sobotu prisľúbi, že na 100% príde a v nedeľu vycestujeme desiati
alebo jedenásti. Na domáce zápasy to nebolo o nič lepšie. Pri každom zápase prišiel nejaký nový
hráč, ktorého vybavil prezident
klubu. Brali sme každého, kto aspoň trošku chcel. Išli sme zo zápa-

su na zápas. Prišli zranenia (hlavne u veľmi dobrého brankára), žlté
a bohužiaľ aj červené karty, ktoré
nám tiež sťažili naše účinkovanie
v súťaži. Naše výsledky boli aj
dobré, aj zlé – no a tých bolo, žiaľ,
viac. Môžete si ich pozrieť na oﬁciálnej stránke našej obce.
Príďte, pomôžte, zožeňte, navrhnite riešenie, vybavte! Kritizovať je jednoduché, ale ochota
niečo urobiť je na míle vzdialená.
Máme tu zimnú prestávku a v nej
by sme chceli doplniť mužstvo
o kvalitu, nielen o kvantitu. Radi
privítame akékoľvek sponzorstvo,
ﬁnančnú pomoc alebo dobré riešenia, aby futbal v našej obci nezanikol.
Na záver môjho zamyslenia
alebo skôr konštatovania by som
chcel apelovať na našich fanúšikov
(ktorí nám ešte zostali), aby nás
naďalej podporovali a nie nadávať
na domácich hráčov, ktorí hrajú tak
ako najlepšie vedia a hrajú s ochotou za našu obec, ku ktorej nemajú
nijaký vzťah, ale chcú hrať futbal

a reprezentovať našu obec. Veď
v nasledujúcom roku 2013 to bude
už 80. rokov, čo prví futbalisti nadšene vybehli pod hlavičkou Veľkých
Kozmáloviec na svoj prvý zápas.
Tak sa snažme zachovať náš futbalový klub a tým i tradíciu, ktorú budovali naši otcovia a dedovia. Aby
sme zotrvali v súťaži a nestretávali
len raz do roka pri jednorazových
akciách ako je napr. Deň na hájiku
alebo Memoriál Mareka Andrušku.
Marek Andruška – ešte stále sa
ťažko hľadajú slová pri spomienke na tohto skvelého futbalistu
a správneho kamaráta, ktorý nás
tak náhle opustil pred necelým rokom. Tak ako v srdciach tých, čo ho
poznali, tak aj v našom klube bude
mať vždy čestné miesto.
Záverom tohto článku by som
Vám chcel zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov, v Novom
roku pevné zdravie, osobné a pracovné úspechy, šťastie a aby sme
našli veľa sŕdc bijúcich pre kozmálovský šport a hlavne futbal.
-škdynamo-

hej. A my sme si mohli zatancovať
na vynikajúce choreograﬁe nabité
energiou s pulzujúcimi pesničkami.
Človek sa bojí, že jeho kondička
takú dávku cvičenia nezvládne. Mý-

lite sa! Po skúsenostiach vieme, že
aj začiatočníkovi sa nechce z maratónu odísť. Keď sa dostanete do víru
tanca, atmosféra vás pohltí a nebudete veriť vlastným ušiam, že už je
koniec. Po každej hodinke cvičenia
si navyše môžete oddýchnuť počas
prestávky a občerstviť sa šťavnatým ovocím, podľa toho čo pre vás
organizátori pripravia. Nemusíte si
hovoriť: Zvládnem to? Úsmevy na
tvárach tých, čo niečo takého zažili, hovoria za všetko. Veď tu nejde
o žiadnu súťaž.
Zumba, tento úžasný fenomén,
je skutočne nesmierne nákazlivá.
Ľudí všetkých vekových kategórií
očarí hudba, jednoduché tanečné
pohyby a v neposlednom rade výsledky, ktoré sú viditeľné postupným skrášľovaním postavy.
Príďte i vy medzi nás, zistíte to
na vlastnom tele!
-ata-

ZUMBA je to pravé pre Vás!
Už rok a pol
je v našej
obci ZUMBA
aj pre Vás!
Pod
vedením skúsenej
a skvelej inštruktorky Ivank y
Hrnčárovej si môžete zacvičiť
v kultúrnom dome. A to každý utorok a štvrtok o devätnástej hodine
sa môžete vyblázniť na hodinovom
cvičení. Zabudnite na bezduché
cvičenie a príďte si užiť. Cvičiť
a chudnúť sa dá v pohode, bez
stresu a hlavne s radosťou. Základom cvičenia sú kroky latinskoamerických tancov v kombinácii
s prvkami ﬁtnes, ktoré určite každého rozhýbu, a skvelej svetovej
hudby, vďaka čomu vzniká ľahko
zapamätateľná choreograﬁa. A dá
sa cvičiť v každom veku a prispôsobiť každému. Tancovať môžu
tenkí, hrubí, krátki, dlhí, mladí či
starší. Kroky sa môžu zjednodušiť. Ide o to, aby ste sa pri pohybe
dobre cítili a bavili sa.
Prečo je zumba taká populárna? Predovšetkým pre svoju rytmickosť, efektívnosť pri tvarovaní
postavy, pestrosť, zábavnosť a
melodickosť. Cvičenie je postavené na princípe fázového tréningu.
Pri ňom dochádza k účinnému
spaľovaniu tukov vo všetkých častiach tela, za hodinu sa dá spáliť
až 1 000 kalórií. A dôležité je i to,
že nie je iba pre mladých ľudí, ale

i starším ideálne pomáha pri nadobúdaní stratenej kondície. Všetci
si dokážu vyformovať postavu
– nohy, brucho a zumba posiľňuje aj ten najdôležitejší sval tela srdce. Maximálne pozitívne je, že
vás zbaví stresu a pomôže vypotiť
všetky problémy.
Dokonca sme si párkrát dopriali
tento tanec, chytľavú hudbu a skvelú atmosféru v trojnásobnej dávke.
Zorganizovali sa maratóny, ktoré
boli skvelým spôsobom ako spáliť
množstvo kalórii a zasypať sa hormónmi šťastia. Naposledy sa takýto trojhodinový maratón uskutočnil
u nás 18.11.2012, kde sa na pódiu
vystriedali tri inštruktorky – Iva, Sisa
a Katka. Každá z nich mala v sebe
niečo jedinečné a odlišné od tej dru-
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