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Slovo na úvod

Dva mesiace uplynuli a svetlo sveta
uzrelo ďalšie číslo Kozárovských novín. Treba povedať, že na jeho tvorbe
sa už podieľa čoraz viac ľudí, prichádzajú aj listy čitateľov a to znamená,
že noviny si pomaly nachádzajú svoje
stále miesto v našej pozornosti.
Aj v tomto čísle novín je priestor venovaný dôležitým informáciám o udalostiach v našej obci a pozvánkam na
pripravované podujatia. Je z čoho vyberať. Stretneme sa na jarmoku v divadle na ochotníkoch z Topolčianok
alebo na vystúpení Železiara. Veríme,
že čitateľov potešia riadky a fotograﬁe
našich väčších i tých najmenších detí.
Dostatočne veľký priestor sme sa snažili dať kultúrnemu bonbóniku minulých
dní – premiére divadla nášho obnoveného ochotníckeho súboru Hron, lebo
o tejto udalosti sa ešte stále hovorí
s hrdosťou.
Redakčnú radu potešil príspevok
nášho spolupracovníka Jozefa Gáfrika
z Prahy, ktorý pre naše noviny pripravil
milú anketu s kozárovskými rodákmi
žijúcimi v Českej republike. Ako budete čítať, nezabudli na svoje rodisko
a nosia si jeho pekný obraz vo svojom
srdci. Možno by sme sa pod vplyvom
ich vyznaní mali zamyslieť, čo my
doma cítime k svojej obci, k prostrediu
okolo nás.
Životné prostredie je tiež témou týchto dní. V rozhovore so starostom obce
sa dočítate o plánoch ako sa bude riešiť
tento problém v najbližších mesiacoch.
Nebude sa to mnohým páčiť, ale iná
cesta nie je. Ak chceme žiť v peknom
a zdravom prostredí, musíme niečo pre
to urobiť. A musíme to urobiť všetci, inak
sa nič nevyrieši. Tešil nás pohľad na
deti vystupujúce na Dni matiek, pri stavaní mája, pri prvom svätom prijímaní,
ale práve o nich ide v dnešnom riešení
životného prostredia. Kto by nechcel,
aby jeho deti žili v zdravom a peknom
prostredí? Naše noviny si kladú okrem
iného za cieľ pripomínať historické udalosti ako i život našich predkov v našej
obci. Aj v tomto čísle nájdu pamätníci
takto zamerané články a veríme, že zaujmú aj tých neskôr narodených.
Veľmi nás mrzí, že tak málo sa dostalo do novín z nášho športu, ale chýba nám dopisovateľ pre túto oblasť.
Vieme pritom, že šport u nás nezaspal
a preto by mal zaplniť ôsmu stranu
každých novín. Možno nabudúce.
Vaše príspevky čakáme do 26.
júna.
Monika Nemčeková,
šéfredaktorka

Kozárovský jarmok

14. júna

• Stavanie mája.

Foto: Jozef Bedej

V týchto dňoch vrcholia prípravy
na blížiaci sa kozárovský jarmok,
ktorý už má svoju tradíciu.
Začne 14. 6. ako vždy po ôsmej hodine rannej rezkými pesničkami z miestneho rozhlasu,
ktoré o 9. hod. vystrieda kultúrny program. Predstavia sa v ňom
všetky folklórne súbory z Kozároviec. Vystúpenia bude moderovať
ľudový rozprávač.
Počas jarmoku bude v Dome
kultúry ﬁlatelistická výstava na
tému Solúnski bratia, ich žiaci a ich
význam v slovenských dejinách.
Výstava potrvá celý týždeň a po
týždni, v nedeľu 22. 6. popoludní
bude o15. hod. vernisáž výstavy
s odborným výkladom.
Návštevníci jarmoku budú môcť
sledovať ukážky práce remeselníkov z našej domoviny, ochutnať domáce, rybárske či poľovnícke špeciality. Deťom sú pripravené tvorivé
dielne, jazda na koni a samozrejme
nebudú chýbať ani kolotoče.
V nedeľu, 15. 6. sa v Dome kultúry o 16. hod. predstaví Ochotnícky divadelný súbor Topoľ z Topoľčianok hrou Svokra. Vstupné
30 Sk.

Premiéra hry Ferka Urbánka Hrob lásky očarila divákov

Dojatie a nadšený potlesk pre kozárovských ochotníkov
Keď sa v marci rozšírila informácia, že naši ochotníci nacvičujú
divadlo, vzbudila ihneď veľký záujem. Starší si ešte dobre pamätajú
krásne zážitky, ktoré im divadelníci každoročne prinášali a mladší sa
zvedavo pýtali, kto by to tak mohol hrať. Potom vyšlo marcové číslo
Kozárovských novín a všetci sa dozvedeli o nácvikoch divadla viac.
V rozhovore pre tieto noviny Ladislav Mráz ako režisér, scenárista
a v neposlednom rade aj ako herec, hovoril o ťažkostiach, ktoré obnova ochotníckeho divadlo po dlhom mlčaní priniesla, ale netajil ani
chuť a prísľub, že novovytvorený kolektív urobí všetko pre to, aby
divákov nesklamal.
Potom prišiel deň premiéry. Dve
predstavenia v nedeľu, 4. mája boli
vypredané. A v hľadisku neboli len
tváre domácich, či pozvaných hostí.
Prvé predstavenia si prišli pozrieť
milovníci ochotníckeho divadla zo
širokého okolia.
Hra nemohla neočariť svojou
jednoduchosťou a čistotou. Práca
scenáristu a režiséra sledovala úlo-

hu podať ľudské charaktery prirodzene a jasne vykreslené. Krehká
a hlboká láska, priateľstvo, šteklivé
ženské prekárania či klebety, ale
i pýcha, lakomstvo a zatvrdnuté srdce, ktoré nevidelo zdvihnutý varovný prst Láska tu nemohla zvíťaziť,
ale hlboko zarezonovala svojou tragédiou. Ľudské osudy podali herci
tak presvedčivo, až sa divákom na

záver tisli do očí slzy a potešilo ich,
keď po záverečnom potlesku spolu s ostatnými vyšli ruka v ruke aj
Martin a Anička. Oporou hry boli
samozrejme skúsení herci Ladislav
Mráz, Helena Ballová, Mária Furdová a Renata Šimkovičová, ale veľmi príjemne prekvapili aj debutanti
Martina Oravcová, Eva Hudecová
a Miroslav Švolík. Bezprostrednosť
a divadelný cit predviedli aj ostatní,
ktorí mali v hre menšie úlohy.
Šťastným krokom bolo aj zaradenie speváckych vystúpení Matičiara
a Márie Páleníkovej, ktoré posilnili
atmosféru deja. Rovnako ako jednoduché línie deja dokreslila čiernobiela scéna.
Potlesk a vyjadrenia divákov potvrdili, že sa dobrá vec podarila.
(Pokračovanie na 4. str.)



Rozhovor so starostom Kozároviec Ing. Jozefom Majerom

Všetko pre kvalitu životného prostredia
Problematika životného prostredia je pomerne zložitá vec. Všetci
síce chceme žiť v zdravom a peknom prostredí, ale nik nemá čarovný
prútik, aby sa tak stalo razom. Zostáva nám len jediná cesta, ktorá
trvá oveľa dlhšie. Navyše musíme po nej robiť pomalé kroky, lebo
sme limitovaný ﬁnanciami. Kráčať musíme všetci, lebo potom jedna
skupina bude budovať a druhá ľahostajne znečisťovať ďalej. Odpad
sa stal pre mnohé obce veľkým problémom. V Kozárovciach máme
doriešený zber komunálneho odpadu, učíme sa triediť odpady po novom, ale napriek tomu divoké skládky nezmizli. K tejto problematike
sme požiadali o rozhovor starostu obce Ing. Jozefa Majera.
• V poslednom období sa hovorí o riadenej skládke v bývalom
kozárovskom kameňolome, čo sa
v tejto lokalite pripravuje?
- Minimálne od ranných 90-tych
rokov minulého storočia boli v našej
obci snahy zriadiť skládku (vtedy
ešte TKO), na čo bola spracovaná
aj projektová dokumentácia. Dnes
po niekoľkonásobnom sprísnení
legislatívy sa obec snaží neustále
zlepšovať kvalitu a stav životného
prostredia. V Kozárovciach neuvažujeme o skládke TKO, ale o rekultivácii vyťaženého kameňolomu
prostredníctvom riadenej skládky
drobného stavebného a inertného materiálu. Mimochodom, práve
takýto spôsob rekultivácie starých
kameňolomov je v priamom súlade
aj so záväznými plánovacími dokumentmi vyššieho stupňa. V minulom
roku sa uskutočnilo niekoľkonásobné monitorovanie stavu znečistenia
životného prostredia. Na základe
výsledkov tohto monitoringu bol
spracovaný ZÁMER podľa zákona
NR SR č. zákon NR SR č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na realizáciu vyššie uvedeného zámeru. Toto
posudzovanie ešte stále prebieha.
Obec sa v rámci realizácie celého
procesu obrátila s požiadavkou na
upustenie variantného riešenia na
Ministerstvo životného prostredia
SR, ako aj na Obvodný úrad životného prostredia. Našej žiadosti bolo
vyhovené.
Okrem prioritného cieľa - zlepšiť
stav životného prostredia, ako aj
zabrániť vzniku divokých skládok
odpadov v tejto lokalite, bude v prípade úspešnej realizácie zámeru
obec pociťovať osoh aj v podobe
vyšších príjmov do obecného rozpočtu. Okrem tridsaťpercentného
podielu na čistom zisku, bude naj-

Zber batérií
V priestoroch obecného úradu
je umiestnený kontajner na akumulátory a batérie. Na chodbe
úradu je papierová schránka na
opotrebované monočlánky (tužkové batérie a pod.). Využite túto
možnosť a pripojte sa aj vy do triedenia odpadov.

zaujímavejším istý príjem z každej
tony uloženého materiálu. Zároveň
predpokladáme vybudovanie miesta na zhromaždenie a rozdrvenie
biologicko rozložiteľného odpadu
(BRO) pre našich občanov, pričom
takto spracovaný BRO by sa ďalej
zhodnocoval v rámci ďalšieho regionálneho projektu.
• K problematike životného
prostredia patrí nesporne aj kanalizácia, čistička odpadových
vôd a podiel domácností, ktoré
ju môžu a chcú využívať. Zmení
sa v budúcnosti niečo aj v tomto
smere?
- Dlhodobým problémom z hľadiska rentability a udržateľnosti prevádzky sa stala časť vybudovanej
kanalizačnej siete i čistička odpadových vôd. Po schválení Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví a tiež po
schválení obecným zastupiteľstvom
na februárovom a aprílovom zasadnutí, vstupujú do platnosti zmeny
v cene, ako aj v spôsobe určovania
platby za stočné. Po zasadnutiach
ﬁnančnej komisie, určujúcich smer

k efektívnejšej ceste prevádzky bolo
rozhodnuté, že cena za m3 bude
20,- Sk vrátane DPH pre fyzické i
právnické osoby. Spôsob určovania množstva už nebude závisieť
od odpočtu vodomerov, ale je určený paušálom 25 m3 ročne na jednu
osobu. Tento spôsob vstupuje do
platnosti od druhého polroku 2008.
V domácnostiach kde je možné získať údaje o spotrebe vody z odpočtu
vodomerov bude prvý polrok zaúčtovaný ešte podľa stavu odpočtov.
Bola stanovená záväzná cena pre
OcÚ Služby za jedno vytiahnutie fekálnym vozom (cca 3,5 m3) v rámci
obce Kozárovce na 500,- Sk vrátane
DPH. Týmto spôsobom sa sleduje
zvýšenie využitia kapacity čističky aj
pre tých občanov, kde nie je vybudovaná kanalizačná sieť.
Od budúceho roka bude zároveň
možné efektívnejšie kontrolovať
spôsob nakladania s odpadovými
vodami, pričom bude jednoduchšie
určiť lokality s podozrením na nezákonný spôsob likvidácie týchto vôd.
Samozrejme, chceme vytvárať podmienky na možnosť pripojenia na
kanalizáciu aj pre ostatných občanov. Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti boli dané na dopracovanie projekty na dostavbu celoobecnej kanalizácie, podľa ktorých bude
následne podaná žiadosť o NFP
z eurofondov. Zároveň sa však
bude obec snažiť získať prostriedky
na dostavbu kanalizácie aj formou
realizácie PPP projektu.

Uvítanie najmenších
Slávnostné uvítanie novonarodených detí sa konalo 18. apríla na
Obecnom úrade v Kozárovciach.
Novými občanmi našej obce sa stali: Oliver Barutík, Emma Benčatová,
Miriam Beniaková, Tatiana Červenáková, Lukáš Horváth, Diana Jenisová, Oliver Kluch, Adam Kováč,
Alexander Krajči, Dávid Kúkel, Viktor Majer, Leo Okánik, Timur Pastorek, Viktor Sitár, Šimon Solčánsky
a Lea Tarišková
Slávnostný program otvorili deti
z materskej školy, ktoré si pripravili pre svojich malých kamarátov
bohatý program, plný básničiek
a pesničiek. Po úvodnom programe
a predstavení novonarodených detí
sa našim novým občanom a ich rodičom prihovoril starosta obce. Vo
svojom príhovore vyzdvihol rodinu
ako základ spoločnosti, nový potenciál a záruku budúcnosti. Detičkám
poprial aby boli múdre, silné odvážne, šikovné, vytrvalé, láskavé,
trpezlivé, vďačné, ľudské milujúce
a milované.
Slávnosť vyvrcholila slávnostným zápisom do pamätnej knihy

Obce Kozárovce a fotografovaním.
V počte 16 malých Kozárovčanoch prevažujú chlapci, oproti
futbalovej jedenástke zostalo päť
dievčat v menšine. Zostáva len veriť, že aj v budúcom roku uvítame
do života takýto pekný počet detičiek a že budú mať z nich radosť
nielen rodičia, ale neskôr aj učitelia
a celá obec.
A. K.

• Ako postupujú prípravné práce na obnove pamätníka našich
spoluobčanov padlých v oboch
svetových vojnách?
- V prvých mesiacoch tohto roku
sa konala, za pomerne širokej diskusie, súťaž o architektonické riešenie obnovy Trojičného námestia i
Námestia padlých. Víťazná štúdia z
dielne PIXELFEDERATION, s.r.o.,
od autorského tímu Mgr. arch. Šimon Šicko, Mgr. art. Peter Mészároš, Mgr. arch. Ondrej Mázik bola
pripomienkovaná a na základe toho
sa v súčasnosti spracováva projektová dokumentácia. Po vybavení
stavebného povolenia plánujeme
celý projekt predložiť ako žiadosť o
NFP a v prípade žiadostí realizovať
za prostriedky z eurofondov.
Na margo eurofondov ešte jedna
stručná informácia. Obec Kozárovce ako oprávnený žiadateľ 7. mája
predložila riadiacemu orgánu - Ministerstvu výstavby a regionálneho
rozvoja SR žiadosť o pridelenie
NFP na realizáciu projektu Zníženie
energetickej náročnosti a stavebné úpravy budovy ZŠ s MŠ Kozárovce. V rámci projektu sa počíta s
komplexným zateplením, výmenou
okien, opravami strechy a podlahy v
telocvičniach, tiež s rekonštrukciou
ústredného vykurovania. Po úspešnej realizácii by v ďalšej fáze malo
nasledovať vybudovanie prívodu
vody z obecného zdroja, novej samostatnej elektrickej prípojky a najmä s rekonštrukciou kotolne, kde by
existujúce kotly na pevné palivo nahradili tepelné čerpadlá.
-ček-

Poďakovanie
ďakuje
Obec Kozárovce
Ondrejovi Majerovi st. a Róbertovi Soboňovi zo Zvolena
za záchranu filmu z osláv 900.
výročia Prvej písomnej zmienky o obci Kozárovce, ako i za
bezplatnú archiváciu na DVD.



Tretí farský víkend
Tretí farský víkend s rehoľníkmi
a rehoľnými sestrami v našej farnosti
(11.- 13.4.) sa niesol v znamení týždňa modlitieb za kňazské a rehoľné
povolania. Opäť sme privítali medzi
sebou našich priateľov: sr. Editu, sr.
Henrietu, sr. Martu, sr. Reginu, p.
Andreja a don Dušana. Po spoločne
slávenej Eucharistii mali v prvý deň
stretnutia pre mladých v priestoroch
farského úradu pripravenú zaujímavú aktivitu s názvom „Kozmická
loď“. Druhý deň sme absolvovali
púť ku kaplnke sv. Heleny, kde bola
slávená aj sv. omša. Počas púte
sme sa modlili pobožnosť „Cesta
svetla“, kde sme si pri jednotlivých
zastaveniach pripomenuli tajomstvá
našej viery, ktoré presvetľujú život
kresťana v dnešnom svete. Po odslúžení sv. omše sa mladí zabavili
nielen pripravenou opekačkou, ale
aj rôznymi hrami v prírode. Večer
bol mladým premietnutý medailón
kňaza Mariána Kuffu s následnou
diskusiou.
V nedeľu, ktorá bola nedeľou
Dobrého pastiera, sme sa zišli zasa
pri sv. omši, ktorú svojim spevom

Spoločenská
rubrika
Povedali si áno
29.3.
Andrea Uramová
a Michal Boháč

Narodili sa

24.4.
Karin Moravčíková,
dcéra Stanislavy a Jána (289)
obohatil nielen miestny zbor pod
vedením Marty Hudecovej, ale aj
obnovenie zasvätenia našich hostí
a tunajšieho kňaza, obetný sprievod
v rámci prípravy obetných darov,
ako i odovzdanie symbolov Pastiera
miestnemu duchovnému otcovi.
Osobne verím, že spomínané
stretnutie nebolo posledné, a že naši
hostia príjmu pozvanie aj k ďalšiemu
prehĺbeniu vzájomných vzťahov, aj
keď to už snáď nebude pod oﬁciálnou
hlavičkou farských víkendov. Ešte
sme im totiž neukázali všetky krásy,
ktorými oplýva naša farnosť... D.B.

Nový dekanát
Po novom usporiadaní diecéz
Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku zo 14. februára 2008 sa zmenila situácia aj v bývalom dekanáte
Levice. Z pôvodných 20 farností ich
dvanásť prešlo do banskobystrickej
diecézy a osem (vrátane farnosti
Kozárovce) pripadlo nitrianskej diecéze. Istý čas týchto osem farností
fungovalo pod názvom „Dekanát
Levice – časť Nitra“, no dekrétom č.
696/2008 zo dňa 21.4.2008 bol Biskupským úradom v Nitre zriadený
nový dekanát „Hronský Beňadik“ so
sídlom v Kozárovciach. Súčasťou
tohto dekanátu sú okrem farnosti
Kozárovce aj farnosti: Hronský Beňadik, Beša, Dolný Pial, Kalná nad
Hronom, Nemčiňany, Nový Tekov,
Rybník, Starý Tekov, Tekovský Hrádok, Tekovské Nemce a Veľký Ďur.
Dekanom novozriadeného dekanátu je Vdp. Dušan Berta – administrátor farnosti Kozárovce.

Opustili nás
25.3.
Katarína Hudecová,
vo veku 86 rokov (200)
28. 3.
Valéria Betinová,
vo veku 83 rokov (28)
4.4.
Paulína Kabátová,
vo veku 83 rokov (25)
5.4.
Mária Juráková,
vo veku 83 rokov (800)
17.4.
Jozef Kušík,
vo veku 78 rokov ( 326)
17.4.
Terézia Mrázová,
vo veku 77 rokov (305)
25.3.
Františka Lochajová,
vo veku 81 rokov (499)

Kaplnka sv. Urbana

• Na snímke zľava Don Dušan Vilhan, páter Andrej Pavol Valach a dekan
Dušan Berta.

Pred desiatimi rokmi, presne 24. mája 1998, bola na Pustej hore slávnostnou svätou omšou vysvätená novopostavená kaplnka venovaná sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. V sobotu, 24. mája o 17.00 hod. si pripomenieme sv. omšou toto významné jubileum. Pozvaní sú nielen Kozárovčania,
ale aj naši rodáci a hostia. Po sv. omši dostane slovo dychová hudba Kozárenka, chýbať nebude ani dobré kozárovské vínko, guláš či voňavé koláče.
Organizátori veria, že k peknej atmosfére prispeje aj príjemné počasie.

List čitateľky
Ani neviem, ako, a zostal mi v ruke zoznam žien na upratovanie kostola. Keďže sa nemôžem k tomuto problému inak vyjadriť, rozhodla som
sa týmto spôsobom. Kostol je náš spoločný dom. A tak ako sa staráme
o čistotu a poriadok doma, mali by sme sa starať v kostole. Upratovanie
kostola by malo byť vecou všetkých veriacich kresťanských žien. Žiaľ,
záujem niektorých o upratovanie je nulový. Jedna je chorá, druhá chodí
do práce a nemá čas a ďalšia sa len tak rozhodla, že už nebude chodiť,
lebo je vraj stará. A ešte aj tá, ktorá sľúbi, nakoniec nepríde. Spoločný
menovateľ - neochota. Každú v našom veku viacmenej niečo bolí (nechcem týmto ublížiť ženám, ktoré sú naozaj choré a keby aj boli ochotné,
zdravie im to nedovolí) a každá, ktorá chodí do práce, nemá čas, ale keď
chce, si ho nájde. Záleží na tom, ako si určí poradie jeho využívania. Máš
syna, dcéru, aj oni ťa môžu nahradiť. Dve soboty do roka necelé tri hodiny. Chceme povedať, že tých 6 hodín do roka, položí naše domácnosti
na lopatky? Pán Boh nám dáva 24 hodín denne, to je 8 670 hodín do
roka a z týchto hodín nie sme ochotné mu 6 obetovať?
Je teraz vytvorených 34 skupín, v ktorých sú 2 - 3 ochotné ženy.
Keďže je 52 týždňov, chceme vytvoriť 26 skupín zo žien, ktoré naozaj
s ochotou venujú čas Božiemu chrámu. Tento čas im určite chýbať nebude a Pán Boh im to niekoľkonásobne odplatí. Lebo aj o tomto je viera.
Valéria Mrázová

• Prvý rad zľava Michal Mráz, Paula Benčaťová, Ema Benčaťová, Katarína
Uhnáková, Miroslava Ludhová, druhý rad Samuel Demian, Tomáš Hruška,
Veronika Mihálová, Terézia Pisarčíková, Nikoleta Medzihradská, tretí rad Tomáš Šuránsky, Patrik Gubík, Šimon Betin, štvrtý rad Tomáš Šuránsky, Patrik
Gubík, Šimon Betin a hore Ľuboš Chmelo, Erik Dóczy a vdp. Dušan Berta.



Dojatie a nadšený potlesk pre kozárovských ochotníkov
(Dokončenie z 1. str.)
V Kozárovciach ožil divadelný
ochotnícky súbor HRON a všetci
dúfame, že táto prvá obnovená hra
je prísľubom ďalších.
Ako sa páčilo predstavenie odborníkom? Na moju otázku odpovedala Mária Kamenská, metodička
Regionálneho osvetového strediska:“ Bolo to nádherné. Boli dobrí
herci, ktorí hrali
prvýkrát, ale boli
herci, ktorí, keď
vystúpili na javisko, tak človek
cítil, že je to pán
herec. Všetko
do seba správne
zapadlo,
muzika, scéna,
oblečenie.. Táto
hra bude mať
úspech a ja už
v duchu vidím,
kde všade ju
možno ponúknuť, aby potešila aj divákov
v okolí a určite aj mimo neho.
Rada a spokojne ich vyšlem
s touto hrou kdekoľvek.“
Spokojne sa tvárili aj skúsení
herci Anton Živčič a Ján Greššo,
ktorí dobre poznajú aj minulú
slávu kozárovského ochotníckeho divadla. Riaditeľ Divadla
Andreja Bagara v Nitre J. Greššo svoje pociy vyjadril slovami:
„ Ja som veľmi spokojný, pretože divadlo treba robiť v prvom
rade pre diváka a spokojnosť
divákov bolo dnes cítiť. Bolo
to cítiť podľa potlesku, reakcií
a pozornosti počas hry. Samozrejme, keby sme chceli hľadať nejaké chyby, tak by sme našli, tie sa
nájdu aj v profesionálnom divadle.

Hovorme však o celkovom
dojme z tohto predstavenia
ako o veľmi dobrom. Naozaj, hlboko sa klaniam pred
vôľou a ochotou ochotníkov,
ktorí nacvičili tento nie často uvádzaný divadelný text.
Podarila sa im krásna vec.
A samozrejme verím, že po
tejto hre budú nasledovať
ďalšie.“
Dve predstavenia sa vryli do pamäti i sŕdc divákov. Čo robia naši
herci dnes? Zatiaľ sa nepodarilo her-

com stretnúť na akomsi
spoločnom hodnotení,
to sa ešte len chystá,
ale kladné reakcie na
hru už zo strany divákov pocítili. Aké pocity
má dnes oživovateľ
kozárovského divadla
Ladislav Mráz, ako sa
dnes pozerá späť na

ný. Mňa osobne ohromne prekvapil
potlesk divákov, bol som šokovaný
ako úprimne to ľudia vzali. A čo je
pre herca najdôležitejšie ak nie ten
potlesk, lebo je svedectvom, že
jeho rolu prijali. Ale treba pripomenúť, že bez pomoci starostu, ktorý
nám všemožne vyšiel v ústrety, bez
pomoci našej školy, nitrianskeho

vynaložené úsilie, ktoré tomuto cieľu musel obetovať? „O tom škoda
hovoriť, urobiť to bolo treba. Začal
som na tom pra-

covať vlani
v júli, prvá
neľahká
úloha bola práca s textom, prepisoval som rukou
stranu po strane, škrtal
a znovu prepisoval. Potom
sa texty prepísali na čisto,
rozmnožili a urobili sme 20
scenárov. A prišla ešte
ťažšia etapa, chodiť a hľadať hercov. Oslovil som najmenej tridsať ľudí. Ale to už je za nami, zišla
sa konečná zostava a som spokoj-

27.9 v Novom Tekove a o týždeň
neskôr vystúpia v rámci Okresnej
prehliadky divadelných súborov,
ktorá tiež po dlhých rokoch mlčania
ožila a pripravuje sa na 3. - 5. 10.
v Kozárovciach.
Ako mi prezradil Ladislav Mráz,
chcú urobiť určité zmeny, aby boli
ešte lepšie pripravení na okresnú
prehliadku.
Pomáha im pritom
zvuková nahrávka z premiéry
divadla,
ktorú
urobil Jozef Bedej a chystá sa aj
naﬁlmovanie na
DVD.
(A čo by sme
to boli za obecné
noviny, keby sme

divadla, nitrianskeho
samosprávneho kraja
a sponzorov by sme
veľa nedokázali. Takto
spoločne sa to podarilo.“
Teraz cez prázdniny budú herci rozlietaní
a tak sa vrátia k hre až na
jeseň. Majú už dve pevne
dohodnuté predstavenia -

neprezrádzali aj malé klebietky. Takže, dozvedela som sa, že režisér už
určite nebude mať núdzu o hercov,
oslovili ho mladé dievčatá, aby s nimi nacvičil nejakú tínedžerskú hru.
To by bola paráda, ak by sme mali
toľko divadelných skupín ako máme
folklórnych súborov. Nejaké celebrity a speváci na playback by si u nás
neškrtli, lebo naše javisko by bolo
stále obsadené. A určite kvalitne.)
Monika Nemčeková
Fotoreportáž Jozef Bedej



Naša anketa
Kozárovčania vo „veľkom“ svete
„Čo sa vám vybaví v mysli, keď počujete názov rodnej obce Kozárovce?“ – túto otázku sme prostredníctvom nášho spolupracovníka
v Prahe položili trom rodákom, ktorých životný osud už dávno zavial
ďaleko za rodné humná. Ako však svedčia ich odpovede, na rodnú
dedinu nezabúdajú.
Iveta Gáfriková, rod. Demianová, roč. 1961, dcéra Václava
a Hedvigy. Do Prahy som sa presťahovala v roku 1983. S manželom
máme dve deti, Jozefa a Natáliu.
Kozárovce majú radi aj oni, osobitne dcéra. Pracujem ako asistentka
riaditeľa
v pražskom
zastúpení
nemeckej
ﬁrmy, ktorá
sa zaoberá
dodávkami
komunálneho tepla.
Aj
keď
v nej už
t a k m e r
dvadsaťpäť rokov
nežijem, vždy si predstavím zakvitnutú čerešňovú aleju, ktorá kedysi
lemovala príjazdovú cestu od Zlatých Moraviec. Vinice, žlté repkové
polia, Hron a kostol, ktorý je najvýraznejším bodom obce. Je to dedinka v údolí, z ktorej sa vždy rada
pozerám na blízke kopce hôr alebo
naopak – keď si urobíme výlet na
Veľkú skalu, rada sa odtiaľ pozerám

na dedinu. Predstavujem si ľuďmi
nabité staré kino (dnes potraviny na
námestí), keď sa tu kedysi hrávalo
divadlo, ktoré tu malo veľkú tradíciu. Sála praskala vo švíkoch, bola
to veľká spoločenská udalosť. My,
deti, sme sedeli na oknách alebo
v blízkosti starých kachieľ, z ktorých
sálalo hrejivé teplo. Ako som sa
dočítala v Kozárovských novinách,
túto tradíciu obecný úrad možno
obnoví, čo ma veľmi teší. Dúfam, že
budem práve v Kozárovciach, keď
sa bude hrať nejaké predstavenie.
Veľmi rada sa sem vraciam.
Ľubica Gondová, roč. 1962, za
slobodna Švolíková. Dodávam,
že dcéra Cyrila a Blaženy, pretože
v Kozárovciach je veľa Švolíkovcov.
V Prahe žijem od r. 1985. S manželom Jankom máme dve deti – Luciu
a Jána. Študovala som v Bratislave,
na Strojníckej fakulte SVŠT. Po skončení štúdia som sa vydala a začala
som pracovať v Prahe. V povolaní sa
zaoberám hlavne ﬁnanciami.
Moja rodná dedinka, rodičia, brat s
rodinou, ostatní príbuzní, spolužiaci.
Vybavia sa mi miesta, kam som rada
chodila ako malá s rodičmi. Malá

Skala a ﬁalky, Hron, vinice, výlety
na Inovec a na "rybnícku stranu", na
snežienky. Spomínam na ľudí z dediny, kto kde býval či býva. Nezabudnuteľné sú páračky peria i dedinské
zábavy. Nikdy nechýbali najrôznejšie
kultúrne
akcie, pripomínajúce tradície
d e d i n y.
Našťastie
trvajú dodnes. Tešia sa na
ne aj moje
deti, ktoré
si v Kozárovciach
našli veľa kamarátov. Opakované
návraty z Prahy vždy spríjemní záver cesty známym lesom. Pri značke
s nápisom „Kozárovce“ si po dlhej
ceste všetci vydýchneme, že už sme
tu. A tak, ako je dlhý názov dediny,
je dlhá aj dedina sama. Človek si
zaspomína, ako často ju prešiel celú
pešo. Asi tak uprostred sa nachádza
môj rodný dom.
Vyfotografovala som sa tak, že
v ruke držím kozárovskú ďelinku – skladanú kašmírovú sukňu s
rozsiatymi červenými kvetinkami a
trblietajúci sa čepiec, ktorý mám tu,
v Prahe. Naposledy som ich mala
oblečené na mojej svadbe. Mám aj
ostatné časti kroja - spodník z doma

tkaného ľanového plátna, biele čipkou lemované a naškrobené sukne,
zásteru i oplecko s bielymi čipkovanými rukávcami, na ktoré sa dáva
lajbrík z brokátového plátna. Je to
pre mňa kus tradície a bola by som
rada, aby sa v ňom raz predviedla
v Prahe i moja dcéra.
Ing. Marián Benčat, s prezývkou Bakši. Mimo rodnú obec žijem
od roku 1962, vrátane vojenskej
základnej služby. Do polovice roku
1993 som pracoval u Pohraničnej
a vnútornej stráže ako náčelník automobilovej služby v hodnosti plukovníka, od polovice roku 1994 až do
súčasnosti pracujem na Policajnej
akadémii v Prahe, na ekonomickom odbore
– a podľa potreby aj učím.
Kozárovce
navštevujem
pravidelne trikrát za rok - na
Veľkú noc, v júli či auguste
v rámci letnej dovolenky a na Vianoce Veľký dojem na mňa robí to, ako
sa obec zmáha, čo všetko sa mení
k lepšiemu, koľko krásnych domov
vyrástlo odvtedy, čo som preč. Som
príjemne prekvapený, ako sa Kozárovce prezentujú v rôznych kultúrnych akciách. Páči sa mi napríklad
folklórna skupina Lipka, ale pochopiteľne aj iné a hlavne to, že na týchto akciách sa podieľajú nielen tí skôr
narodení, ale aj školská mládež! To
svedčí o tom, že učitelia základnej
školy pracujú s mládežou príkladne.
Pripravil: jg

Nezabudli sme

• Oslavy Dňa matiek.

Foto: Jozef Bedej

Pozorne som si prečítal článok
v Kozárovských novinách o základných školách v našej obci. Pravdu
povediac, chýbalo mi spomenutie
problémov, ktoré sa vyskytli na začiatku výstavby novej 18 triednej
školy. Jedným z prvých bol, keď
Ing. Daráž, riaditeľ OSP prehlásil, že zo stavbou nemožno začať
až potom, keď sa zabezpečí prívod elektrickej energie. Museli sa
preto vykopať jamy pod elektrické
stĺpy a nastávajúcu trafostanicu.
Nastal problém s pracovníkmi,
ktorí by uvedenú prácu zvládli do
stanoveného termínu. V tom čase
pracovali odsúdení v SES Tlmače,
preto som sa obrátil na náčelníka
ZNV vo Veľkom Dvore, či by nebolo možné poslať odsúdených pracovníkov i do našej obce. Bol som
milo prekvapený, keď mi bývalý
náčelník, PhDr. Ján Zaťka vyšiel
v ústrety a zabezpečil autobus a 40
odsúdených, ktorí pod dohľadom
dozorcov do rána zabezpečili práce, ktoré sa zdali pre obec nesplniteľné. Ing. Daráž neveril vlastným
očiam, že sa to zabezpečilo. Nemožno zabudnúť i na V. Pivarčiho,
ktorý pracoval v miestnom pohostinstve a uvaril desiatovú polievku,

ktorá bola podmienkou na podanie
o pol jednej po polnoci. Obec poskytla pre každého odsúdeného 1
škatuľku (10ks) cigariet. Ing. Daráž
využil túto situáciu a žiadal aj na
ďalšie práce pomocných robotníkov. A tak sa stalo, že až do ukončenia školy denne do Kozároviec
prichádzali odsúdení a to až do
ukončenia stavby. Škoda však, že
na slávnostnom uvedení do prevádzky nebol pozvaný človek, ktorý
sa vo veľkej miere o túto stavbu zaslúžil. Tento článok som považoval
za potrebné napísať preto, aby si
PhDr Ján Zaťka nemyslel, že naši
občania na jeho zásluhy zabudli.
Jozef Dóczy

Železiar do
Kozároviec
Folklórny súbor Železiar z Košíc
zavíta 22. júna so svojím programom do Kozároviec. Divákom sa
predstaví v Dome kultúry o 17.00
hod. Predpredaj vstupeniek je od
2.6. na obecnom úrade. Vstupné v
80 Sk, v predpredaji 50 Sk.



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU KOZÁROVCE

Exkurzia do Bratislavy
Žiaci Základnej školy s materskou školou v Kozárovciach ráno
11. apríla nastúpili do autobusu
v sprievode svojich pedagógov.
Keďže bol aj Deň narcisov, všetci
prispeli do zbierky a na hrudi mali
pripnuté žiarivé žlté kvietky jari symboly spolupatričnosti a podpory
Lige proti rakovine.
V autobuse vládla príjemná
a veselá nálada, všetci sa tešili do
hlavného mesta Bratislavy. Prvá
návšteva patrila budove parlamentu
Slovenskej republiky. Milá sprievodkyňa, ktorá nás sprevádzala, nám
porozprávala o výstavbe budovy
a umožnila nám z balkóna zasadacej sály sledovať rokovanie členov
parlamentu. Videli sme známe tváre
politikov, ktorí práve hlasovali.

Keď sme opustili parlament,
ďalšou zastávkou bola návšteva
Čunova, rozsiahlej vodnej nádrže
a odtiaľ nás autobus doviezol k vodnému dielu Gabčíkovo. Sprievodca
nám podrobne rozprával o zložitej
výstavbe a prevádzke tohto významného objektu. Tešili sme sa na
sľúbenú plavbu loďou. Loď sa nám
veľmi páčila, mala aj hornú palubu,
z ktorej sme sa mohli kochať nádhernou prírodnou
scenériou a potešilo nás, že niektorí z nás mohli
kormidlovať loď.
Plavili sme sa asi
tak hodinu. Bolo
to
dobrodružné a zábavné!

S množstvom bohatých a nezabudnuteľných zážitkov sme sa usadili
do autobusu. Boli sme aj trochu
smutní, že už je tomu zaujímavému
výletu koniec, no tešili sme sa už aj
domov.
Bol to poučný výlet, na ktorom
sa nikto nenudil, za čo ďakujeme
našim pedagógom, ktorí nám ho
umožnili a sprevádzali nás. Poďakovanie patrí i pánovi starostovi Ing.
Jozefovi Majerovi a Rodičovskému
združeniu pri našej škole.
Justína Čuchorová, 7. ročník

PLANETÁRIUM

Divadlo bez opony
Pre niektorých našich starších
kamarátov bol 15. apríl 2008 celkom obyčajný deň. No pre deti MŠ
a žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ s MŠ
Kozárovce trošku iný ako ostatné
dni. Do našej školy zavítalo Divadlo
Bez Opony, ktoré tvoria herci a študenti Akadémie umení v Banskej
Bystrici, s rozprávkou O vlkovi, ktorého rozboleli zuby.

Rozprávka plná nápadov a vtipných gagov, choreograﬁí a hereckých etúd pohltila deti natoľko, že od
nej nedokázali odtrhnúť oči. Ponúkla
im nevšedné prepracovanie známej
rozprávky o Červenej Čiapočke, kde
herci veľmi pútavou, vtipnou a hlavne nevtieravou, ale pritom poučnou
formou oslovili naše deti a poukázali na to, čo všetko sa môže pritraﬁť
a aké veľké komplikácie
môže spôsobiť nepravidelné čistenie zubov.
Krásne vypracovaná
maska vlka, výtvarne
bohaté kulisy a pesničky
dotvárali výnimočnú atmosféru rozprávkového
sveta.
Mgr. Mária Egyűdová

Pani učiteľka nám v stredu, 16.
apríla povedala, že pôjdeme do
prenosného planetária z Tekovskej
hvezdárne Levice, ktoré prišlo k nám
do ZŠ s MŠ Kozárovce. Veľmi sme
sa na to aj so spolužiakmi tešili.
Hneď, ako sa to všetko začalo,
rozpovedala a premietla nám teta
z hvezdárne rozprávku o kométe.
Potom sme mohli
vonku cez obrovský
ďalekohľad
pozorovať oblohu
a napokon sme
sa ocitli vo veľkom
nafúknutom
guľatom stane, kde
sme sedeli skoro
potme a ujo nám

ponad naše hlavy premietal rôzne
hviezdy a súhvezdia, ktoré vyzerali
ako skutočná obloha v noci. Bolo to
nádherné. Popritom sme počúvali
pútavé príbehy o vzniku a zvláštnych názvoch súhvezdí.
Všetko, čo sme dnes videli aj
počuli, bolo veľmi zaujímavé a poučné. Mali sme z toho veľmi pekný

zážitok. Túto akciu pre nás
pripravili pani učiteľky k blížiacemu sa Dňu Zeme.
Paula Benčaťová,
3. ročník

DEŇ NARCISOV v ZŠ s MŠ Kozárovce

Deti z MŠ i ZŠ Kozárovce spolu s pani učiteľkami sa dňa
11. apríla 2008 zapojili do verejnej ﬁnančnej zbierky v našej obci.
Organizátori a dobrovoľníci „DŇA NARCISOV“ ďakujú
za Vaše dobrovoľné príspevky.
Spoločne sme prispeli výnosom zbierky z našej obce
9 066,50 Sk
na pomoc onkologicky chorým pacientom a na ďalší výskum.
ĎAKUJEME!



Z kroniky obce
V poslednom minuloročnom čísle
Kozárovských novín sme Vám priblížili popis intravilánu našej obce podľa
prvého kronikára obce. Tentokrát Vám
prinášame opis chotára Kozároviec,
tak ako sa nachádza na stranách 47
a 48 v prvej Pamätnej knihe obce:
„Od stanice (železničnej – pozn. autor) na ľavo od okresnej hradskej
sú lúky Lazy, ďalej Veľká skala a na
Plieškah, za týmto je Festung, na
pravo od hradskej sú Lúky. Za obcou ku Zlatým Moravciam na ľavo sú
Dráhy, potom Kopanice, na pravo sú
Záhrady, pod Pustou horou, Pustá
hora a za Pustou horou. Od Psár na
pravo viciniálky (stará cesta na Psáre
– pozn. autora) je Šafranica a Ďateliniská, na ľavo je Chmeľnica. Za cintorínom Remeracia. Za obcou (smerom na Nemčiňany – pozn. autora)
na ľavo sú Seliská, na pravo Španie,
potom je Chrástočka na pravo, na
ľavo je Sad, ďalej Kucina. Na ľavo až
po Festung je Habrov, na pravo pod
Dlhou horou. Za majerom na ľavo
sú Lipníky, na pravo je svätá Helena
a Uhliská. Ďalej je Ostrovica, Kráľova
kopanica a Staré vinice. Za zástavkou Močiar sú Nad lúky inak Hríby.
Medzi Chrástočkou a Drahmi sú
lúky pod Opálenou, ďalej Svätý potok a Svätá studňa, kde je studnička
Rakytka. Na ľavo od Svätého potoka
je Stopec a vedľa železničnej trati na
Piesku. Potom sú Slance a smerom
ku Volkovciam Kalinov lúčok.“
Najstarší doklad o chotárnych názvoch v Kozárovciach sa zachoval
v cirkevnej vizitácii dištriktu Svätého
Kríža (dnešného Žiaru nad Hronom)
z roku 1626. Sú tu uvedené konkrétne nasledovné názvy: Zaskalu,
Na ulici, Na daukach, Za humni, Na
szedlisci, Vespanik, V krízach, Na
dráhach, Hore zlatim potokom, Na
moczarich, Nad orechom, Na ploscine. Ako vidieť tieto názvy sú slovenské a niektoré s menšími obmenami
pretrvali podnes. Za skalu určite súvisí zo Skalkou. Na dráhach sú dnešné
Dráhy podobne aj Na moczarich
súvisí pravdepodobne s Močiarom.
Pomenovanie Hore zlatim potokom

Chotárne názvy
možno spájať so Svätým potokom.
Názov Na ploscine sa nám zachoval dodnes v podobe Ploština pre
označenie chotára nad priehradou.
Vespanik je s veľkou pravdepodobnosťou dnešný Festunok.
Pri druhom vojenskom mapovaní,
ktoré prebiehalo na území vtedajšieho Uhorska medzi rokmi 1819 až
1869 sa zapisovali do máp aj niektoré chotárne názvy. V Kozárovciach
sa uskutočnilo toto mapovanie v roku
1843. V okolí Kozároviec sú zaznamenané tieto pomenovania: Mezý
cesty, Nad Raki, Pousto hora, Dlha
hora, Pod Kemencem, Skalka, Lipnickc Rola, Ostrowitza, Hornj Chrast,
Plessowitzahegy, Szelecz, Zani,
Korlath. Pomenovanie Mezý cesty je
zakreslené severozápadne od obce
vedľa Čaradického potoka. Dnes sa

tento chotár volá Ploština. Nad Raki
určite súvisí so spomínanou Rakytkou, keďže je zaznačený pri hornom
toku Svätého potoka na mieste, ktoré
dnes označujeme ako Široký sklad.
Pousta hora je omylom zakreslená
na mieste dnešnej Slancoveckej
hory. Toto prešlo bohužiaľ aj na mapy
zo začiatku 20. storočia. Dlhá hora je
zaznačená za Slancoveckou horou.
Názov Pod Kemencem nesie chotár
pri Malej skalke. Existoval tu mlyn.
Hornj Chrast je dnešná Chrástočka.
Zaujímavé pomenovanie Zani je zakreslené na mieste dnešných Starých viníc. Szelecz je vlastne dnešný
Vystrkov. Lipnickc Rola je dnešný
Lipník. Plessowitzahegy je Plešovica.
Názvy Ostrowitza, Korlath a Skalka
sú zakreslené na miestach, ktoré tak
nazývame aj v súčasnosti.
V Komasačnej knihe Kozároviec
z rokov 1865-1866 sú uvedené nasledovné chotáre: Nádavki, Za Jarkom,
Od Psárskeho honu, Do Chmelnicza,
Pri Chmelniczi, Safranica, Szlani

Mocsár, nad Szlanim Mocsarom,
Plostina, Mezi cesti, Pri Záhradách,
Kapusznicze, Na Jamach, Pod pusztu horú, Pustzá hora, Za pusztov
horov, Na drahách, Nad Zahradi,
Nad Pivovárom, Spanye, Flaki, Nad
szvatim Potokom, Siroki Szklad, Za
sirokim Szkladom, Na Szvatú Studnu, Od Volkoveczkého, Pri kalinovom
Lúcsku, Szlancze, Szvata studna,
Klesovanyicze, Szlance hora, Sztopcze, Kratini Sztopazach, Dieli, Szvati
potok, Pod Opalenu, Pod Hrasztoczku, Mocsár, Za pajtu, Na Zahine, Pri
Csárde, Pri mlinskom Jarku, Pod
Szkalu, Vise hrádskej, pri Hronye,
Korlati, Za Szkale, Szkala, Nad Kuczinu, Nad lúki, Nad Sad, Nad Chrasztečku, Opálená, Na bielom Chotári,
Urbariálske zeme, Viszoka hora,
Chraste, Pri Nyemczovej Chrastye,
medzi Chraste, Csitare, Pred Szkalu,
Hracze, Na Hracach, Nad korlatom,
Lipnyiku, Pod honu, Nad Uhliszkom,
Zimanov Laz, Szvatá Helena, Cesti.
Peter Ivanič

Život na gazdovskom dvore, alebo „najstarší globalizátor moja stará mať“
Hlavou našej rozvetvenej rodiny
bol starý otec, avšak ekonomickým
„globalizátorom“ bola stará mať.
V tom čase, keď ľudia slovo globalizátor nepoznali, stará mať mala
pevne v rukách ekonomiku gazdovského domu. Dva veľké kľúče sa jej
hompáľali uviazané za pásom zástery zvanej „farbenica“. Keď sa vzdialila z domu, vždy si aj kľúče brala so
sebou. Jeden z nich zamykal tajomstvá našej pivnice, v ktorej stáli sudy
s vínom a demižóny s pálenkou.
Druhý bol od komory.
To bola miestnosť, okolo ktorej,
keď sme prechádzali, tak sa nám
zbiehali slinky v ústach. Stačilo si
pomyslieť, že na policiach sú naukladané bochníky voňavého, domáceho chleba. Zo žŕdky visia klobásy,
slanina a šunka. Nezabudnime ani
na dobrý slivkový lekvár vo veľkých
hlinených hrncoch, bravčovú a husaciu masť a rôzne druhy zaváranín.
Mliečniny plné mlieka so smotanou
navrchu a veľká hŕba slepačích vajec.

Zo sporáka starej mamy
ˇ
Stiavová
omácka
ˇ

Suroviny: štiava, trochu slaniny, suchá zápražka, 1 - 2 vajcia, mlieko,
soľ, čierne korenie
Postup: Do hrnca dáme rozpustiť kocky slaniny. Na upraženú slaninu
dáme rozpustiť štiavu (stačí len umyť, nemusí sa ani krájať nadrobno)
a zalejeme vodou. Zápražku rozpustíme vo vlažnom mlieku a vlejeme
do polievky. Keď polievka zovrie, vlejeme do nej rozšľahané vajíčka. Prisolíme a okoreníme podľa chuti.

Mlyncekovo
ˇ

Suroviny: 30 dkg hladkej múky, 8 dkg práškového cukru, 10 dkg mletých orechov, 1 vanilkový cukor, 22 dkg masla, trochu citrónovej kôry
Postup: Všetky uvedené suroviny spolu zmiesime. Potom použijeme
špeciálny prídavok na mlynček a jeho pomocou „ vymlynčokujeme“ dobroty. Prípadne môžeme z cesto len vykrajovať. Po upečení posypeme
práškovým cukrom.

Do komory, okrem trhových dní,
nemal nikto prístup, iba stará mať.
Každý deň uvarila jedlo, ale bolo také
skromné, akoby naša komora zívala
prázdnotou. Keď bol trhový deň, naložili sme rôzne druhy potravín na voz.
Starý otec zapriahol kone a odišli do
okresného mesta predávať všetko,
čo sa speňažiť dalo, teda aj hydinu
z dvora. Peniaze mala naša stará
mať dobre uschované. Dostať od
nej korunu , to bolo umenie. Ľahšie
by ste ošklbali dva ani uhynutú hus,
akoby ste od nášho „globalizátora“
dostali čo len jednu korunu.
Najstarší brat, ktorý študoval na
gymnáziu, kradol vajíčka hneď po
znesení z kurína a schovával si ich
„na horšie časy“. Keď potrebovali
peniaze na zošity, odniesol vajcia
predať do „Koloniálu“. Otec a starý
otec si už pri mlatbe ukrývali vrecia
s obilím do slamy v stodole, aby mali
čo predávať na dohán do fajky. Naša
gazdovstvo bolo dosť veľké. Pri väčšom majetku sa všetko vychovalo.
Nikto z nás však nebol prekŕmený
a netrpel na zvýšený cholesterol.
Možno iba stará mať. Bola nízkej postavy, ale poriadne obézna. Keď ju
chcel starý otec nahnevať, tak si ju
doberal: „Nám poriadneho jedla neuvaríš. Všetko len predať! Ale sebe si
dopraješ. Lepšie je ťa preskočiť, ako
obchádzať!“
So sestrou sme boli v predškolskom veku. V letnom čase nám bolo
od obeda do večere bez jedla dlho.
Pýtali sme si od starej mamy chlieb
s masťou. Stará mať odkrojila pre
každú krajec mäkkého domáceho
chleba a vyprevadila nás na dvor so
slovami: „Taký je dobrý! Len včera
pečený. Zjete ho akoby bol s maslom!“ So sestrou sme dostali nápad.
Doniesli sme si stoličku pod komorné
okno. Sestra na ňu vystúpila, potom
mne na plecia a hup, už bola v komore. Podala som jej krajce chleba.

Prstami ich namazala husacou masťou. Naspäť išla tou istou cestou ako
do vnútra.
V zimných mesiacoch mali naši
rodičia výročie svadby. Bola nedeľa
a stará mať odišla na rannú omšu do
kostola. Na radosť našich oslávencov si zabudla vziať so sebou kľúče. Otec odviazal kľúče zo zástery,
odomkol pivnicu a vytiahol do krčaha vína. V komore nabral do kastrólika husaciu masť. Pripravil sviatočné raňajky. Hrianky, ktoré si dnes
robíme v rôznych hriankovačoch,
urobil na horúcej platni sporáka.
Ešte horúci chlieb potrel cesnakom
a namastil masťou. Vo vode uvaril
klinčeky a cukor. Keď voda zovrela, nalial do nej vína. Vôňa z týchto špecialít sa šírila až do susedov.
Všetci sme si sadli okolo veľkého,
dubového stola a tešili sa z voňavých raňajok. Otec a starý otec si
po raňajkách vypili vareného vína.
Nám dali dobrý lipový čajík. Na kostolnej veži sa rozozvučal zvon, keď
sa stará mať vracala z kostola. Už
na dvore ju, v nosných dierkach, podráždila nebývalá vôňa. Keď vošla
do vnútra, obrátila zrak k vešiaku,
na ňom uvidela zásteru, na ktorej sa
hompáľali dva veľké kľúče. Pochopila situáciu a začala robiť krik: „Vy
mole do peňazí! Veď vy nagazdujete, keď ja raz oči zavriem! Robíte si
hostinu, akoby ste boli majer zdedili!“ Starý otec vstal od stola a miernym hlasom povedal: „Veďže nerob
krik, mamka! Naši mladí majú práve
výročie svadby, nuž sme si trochu
„dovolili“. Veď sa celý rok dosť narobia na majetku. Poď, vypi i ty na
ich zdravie!“ Nuž, tak sa kedysi žilo
a gazdovalo na majetku. Naša stará
mať bola „globalizátorom“ a nebola
sama. Takých žien, čo držali pevnú
ruku na gazdovstve, bolo v našej
obci desiatky.
Valéria Nehézová



Hradisko Festunok

(Starších názvoch „Festung“, alebo „Hradze“)
Hradisko je výbežkom pahorkatiny, dvíhajúcej sa medzi riekou Žitavou a Hronom. Nachádza sa medzi
Tlmačmi a Kozárovcami, na pravom
brehu Hrona, katastri obce Kozárovce. Tieto kopce boli kedysi súčasťou
Štiavnického pohoria, od ktorého
ich oddelil Hron. Rieka svojou eróznou činnosťou v týchto miestach vytvorila zaujímavý geograﬁcký útvar,
známy pod pomenovaním Slovenská brána. Jeho zvyšky boli také výrazné a nápadné, že ich zachytili aj
kartograﬁ z konca 19. a zo začiatku
20. storočia.
Hradisko Festunok je situované
pri vstupe z juhu do Slovenskej brány, ktorej jednu stranu tvorí Tlmačská skala so spomenutým hradiskom a druhú vrch Kusá hora. Kopec
s hradiskom (výška 24m nad hladinou Hrona) má charakter skalného
poloostrova, vybiehajúceho a príkro
sa zvažujúceho z troch strán do
inundačného územia Hrona. Hradisko sa skladalo z dvoch častí:
jednej novšej, valmi a priekopami
dobre opevnenej a druhej staršej,
bez opevnenia. Staršie neolitické
hradisko bez opevnenia (alebo azda
i s opevneniami, ktoré však neskorší stavitelia porušili) malo všetky

• Plastický nákres hradiska Festunok podľa záznamu Ing. Janáška

výhody aké poskytuje vysoko sa
dvíhajúca terasa, chránená z dvoch
strán prirodzeným, príkrim svahom
(smerom k Hronu) a na strane tretej
temer kolmou skalou.
Hradisko bolo zložené z obvodového valu v tvare nepravidelného
štvoruholníka, s rozmermi hlavných
osí 150x190 m pozostávalo z mohutného valu, ktorý na južnej strane
prebiehal miernym oblúkom ponad
príkry svah skalného vŕška. V severovýchodnej časti bolo opevnenie
prerušené vstupom do hradiska,
ktorý bol zabezpečený jednak valom
vysunutým pred opevnenie, jednak
výbežkom stojacim mimo obvodového valu posunutým dovnútra hradiska a pripájajúcim sa severným
koncom k hlavnému obvodovému
valu. Tak vznikla v partii vstupu akási predsieň s dvoma vstupnými bránami, z ktorých prvá bola široká 10
a druhá 6m. Zvláštnosťou hradiska
v Kozárovciach je svojrázne riešenie jeho vstupu systémom dvojitej
brány, vytvorenej jednak prerušením obvodového valu na východnej strane, jednak výbežkom valu
smerom na východ a malým predsunutým valom postaveným paralelne s východným valom tesne nad
terénnym zlomom. Vnútorná časť
medzi oboma bránami, ktorá tvorí
akúsi predsieň hradiska a cez ktorú
viedla cesta naň, bola vydláždená
drobnými kameňmi. Riešenie vstupu do hradiska dvojitou bránou pri
jednoduchom valovom opevnení nie
je zatiaľ známe z iných lokalít.
Severnú a západnú časť opevnenia tvoril súvislý mohutný val s výraznou priekopou na vonkajšej strane: priekopa pokračovala v krátkom
úseku aj na južnej strane. Druhotne
bolo opevnenie prerušené len v ju-

hozápadnej časti a to kvôli ľahšiemu
prístupu do areálu voľakedajšieho
hradiska aj z južnej strany. Val mal
na vonkajšej strane výšku 5-6m (od
dna priekopy) a na vnútornej strane
2-3m. Priekopa bola vykopaná len
na severnej, západnej a časti južnej
strany, t.j. tam, kde opevnenie nebolo chránené aj svahom alebo skalným zrázom (mala priemernú hĺbku
1,5-2m). Celková dĺžka valu na jeho
hrebeni činila 560m a plocha hradiska 1,84ha. Opevnenie na časti východnej (pri vstupe), severnej a západnej strany pozostávalo z drevo
zemného valu a z kamenného múru
na vonkajšej strane. Drevo zemná
časť, široká 320-330 cm, pozostávala z nasypanej hliny a vrstiev
drevených brvien, kladených na
spôsob roštovej konštrukcie naprieč
i pozdĺž valu. Na spodku valu boli
poukladané veľké lomové kamene. Drevo zemná konštrukcia bola
s najväčšou pravdepodobnosťou
z vnútornej strany zakončená stenou z pozdĺžnych trámov držaných
zvislými kolmi. Kamenný múr na
vonkajšej strane, postavený z lomových kameňov – andezitového tufu
a ojedinele i pieskovca – kladených
nasucho, bol 140-150cm široký, takže celková šírka obidvoch častí valu
činila 470-500cm. Uprostred hradiska bol obetný kameň asi 2m dlhý,
1m široký a 1m vysoký, ktorý ležal

smerom od východu na západ. Okolo obetného kameňa bol malý val.

• Rekonštrukcia valu na základe
archeologického výskumu od A.
Habovštiaka - 1968
Nálezy keramiky nasvedčujú, že
poslednými obyvateľmi boli Slovania. Opísaný spôsob budovania
opevnenia bol u západných Slovanov bežný – s menšími obmenami,
ktoré boli podmienené jednak konﬁguráciou terénu, jednak zdrojmi
stavebného materiálu. Na území
Slovenska sa valy s drevenou roštovou konštrukciou a kamenným
múrom na vonkajšej strane zistili na
viacerých lokalitách so slovanskými
hradiskami. Hradiská s podobným
charakterom opevnenia sú známe
aj z Moravy, Čiech a Poľska.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
Použitá literatúra a pramene:
Š. Janšak- Staré osídlenie Slovenska,1928
A. Habovštiak- Hradisko z 9.-10.
storočia v Tlmačoch,1973
Kronika obce Kozárovce
Peter Ižold

Dve víťazstvá, štyri prehry
Naši futbalisti v posledných šiestich
kolách zaznamenali dve víťazstvá
a štyri prehry. Na domácom ihrisku
sme nestratili ani bod, bohužiaľ vonku sa nám žiaden bod nepodarilo,
napriek veľkej snahe získať. Mrzieť
môže najmä zápas v Leviciach, kde
sme po spornom góle prehrali 1:0.
Dúfame, že sa nám podarí vyhrať
vonku už v našom najbližšom zápase v Hronských Kľačanoch, preto
príďte povzbudiť naše mužstvo.

1. Kozárovce
2. N. Tekov
3. Čajkov
4. Podlužany
5. Tlmače
6. Hr. Kľačany
7. Lok
8. Hr. Kosihy
9. Žemberovce
10. Rybník

1. Tlmače
2. Levice
3. Želiezovce
4. Čajkov
5. S. Tekov
6. Plášťovce
7. Podlužany
8. Žemberovce
9. Kozárovce
10. N. Tekov
11. N. Dedina

14
14
14
14
16
13
15
15
15
16

Tešiť nás môže fakt, že mužstvo
dorastu je po dobrých výsledkoch
na 1. mieste pred Novým Tekovom
a mužstvo žiakov máme v strede tabuľky na 10. mieste.
M.V.
Nový Tekov – Kozárovce 2:0
Kozárovce
– Šárovce 2:1
Levice
– Kozárovce 1:0
Starý Tekov – Kozárovce 2:1
Kozárovce
– Podlužany 3:1
Tlmače
– Kozárovce 5:0
Kozárovce
– Želiezovce 1:1
MO Dorast SZ
Tabuľka:

11
11
9
8
6
6
6
3
3
2

2
2
3
2
3
0
0
2
0
2

1
1
2
4
7
7
9
10
12
12

61:12
55:13
59:25
26:17
31:27
34:48
49:74
35:64
19:62
26:53

Oblastné majstrovstvá
Tabuľka po 26. kole:

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

24
23
23
15
15
13
11
9
8
7
8

2
2
1
6
2
4
4
4
6
5
1

0
1
2
5
9
9
11
13
12
14
17

141:10
131:14
103:23
59:20
69:45
61:55
42:56
38:67
41:44
32:68
42:84

35
35
30
26
21
18
18
11
9
8

(14)
(14)
(9)
(5)
(-3)
(-3)
(-6)
(-10)
(-12)
(-16)

74
71
70
51
47
43
37
31
30
26
25

(35)
(32)
(31)
(12)
(8)
(4)
(-2)
(-8)
(-9)
(-13)
(-14)

Kozárovské noviny - dvojmesačník občanov obce Kozárovce. Adresa redakcie: Obecný úrad Kozárovce, 935 22. E-mail: noviny@kozarovce.sk. Šéfredaktorka: PhDr. Monika Nemčeková. Redakčná rada:
Mária Orovnická, Mgr. Mária Együdová, Andrea Čavojcová, PhDr. Peter Ivanič, PhD., Ing. Daniel Ďurovič.
Graﬁcké spracovanie a tlač: SB PRESS s.r.o. Tlmače. Registračné číslo: RP 300/2007.

