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Slovo na úvod
Po tieto dni sa dostáva do
každej domácnosti v našej
obci ďalšie číslo Kozárovských novín. Noviny prinášajú najnovšie udalosti
zo života našej obce.
So
starostom Ing. Jozefom
Majerom sme sa porozprávali o novom spôsobe vyrubovania stočného, teda
na tému, ktorá na začiatku
roka rezonovala v našich
domácnostiach. Nezabudli
sme ani na okamihy ohrozenia obce spôsobeného
zátarasou Hrona ľadovými
kryhami, teda na dni, ktoré
nás dostali na stránky novín a ostatných médií. Svoje
obľúbené rubriky nájdu aj
milovníci miestnej histórie
a folklóru.
Väčší priestor sme tentoraz vyhradili jubileu nášho
divadelného súboru HRON,
ktorý si vo februári pripomenul 60. výročie svojho
vzniku. Súčasne sa v našej
obci v tomto mesiaci položia základy novej tradície
- okresnej prehliadky ochotníckeho divadla, z ktorej
najlepší postúpia na krajskú
prehliadku v Tlmačoch. Dva
dni budú priestory nášho
domu kultúry patriť hosťujúcim súborom, verme, že im
ako diváci vytvoríme očakávanú príjemnú atmosféru.
Držať palce budeme, samozrejme, nášmu súboru, ale
náš potlesk a uznanie bude
určite patriť všetkým, ktorí
ochotníckemu divadlu vedia
obetovať svoj talent i všetok
voľný čas.
Redakčná rada úprimne
ďakuje všetkým, ktorí ochotne prispeli svojimi príspevkami, fotograﬁami i pohotovými informáciami pri tvorbe
tohto čísla novín.
Monika Nemčeková
šéfredaktorka

• V hre Jej pastorkyňa sa v roku 1962 predstavili Emília Švolíková, Katarína Holečková, Ladislav Mráz, Jana
Soboňová r. Ďurovičová, Michal Holečka, Terézia Majerová r. Hudecová, Júlia Psárska r. Bučková, Helena Valentínyová, Václav Demian, Barbora Valkovičová r. Vajdová, Michal Salenka a Mária Krajči-Kotorová.

60. výročie založenia divadelného súboru HRON

Bohatá tradícia písaná srdcom a nadšením
Dátum 20. február 1949 je dňom
zrodu divadelného krúžku HRON,
ktorý obetaví nadšenci a milovníci
ochotníckeho divadla v Kozárovciach uviedli do života. Predchádzali tomu aj zložité debaty, návrhy
a rozhodnutia, ako to už pri nových
veciach býva. Nadšení ochotníci
Gašpar Švolik, Milan Beniak, Ondrej Šmatlík a Stanislav Žembery požiadali písomne o prihlášky
a zaslanie stanov z Ústredia slovenských divadelných ochotníkov
z Turčianskeho Sv. Martina. Bolo
im vyhovené a tak na prvej schôdzi
20. februára 1949 bol založený
Divadelný krúžok HRON. Bol zvolený riadny výbor, ktorý sa riadil
stanovami ako aj ostatná členská
základňa.
Ak chceme vedieť, čo založeniu
krúžku predchádzalo, musíme sa
vrátiť do dávnejšej minulosti, aby

sme si spomenuli aj na tých, ktorí
pred 87 rokmi položili prvé základy ochotníckeho divadla v našej
obci. Nielen v obecnej kronike, ale
i v pamäti a v spomienkach našich
najstarších občanov žije dodnes
vôbec prvé divadelné predstavenie
BLUDÁR, ktoré v roku 1922 s veľkým úspechom zahral našim občanom spolok OMLADINA.
Divadelná činnosť spolku OMLADINA bola bohatá a trvala celé
desaťročie. Svoj repertoár zameriaval na hry s ľudovou tematikou
a účelne zhodnocovala aj získané
ﬁnančné prostriedky. Po výstavbe
kultúrneho domu v roku 1931 súbor OMLADINA zaniká a divadelnú
činnosť preberajú do svojej náplne náboženské spolky mladíkov
a dievčat. Táto situácia, počas ktorej sa nemohli hrávať hry, v ktorých
by spoločne vystupovali chlapci

a dievčatá, trvala ďalšie desaťročie. Repertoár v tomto období
tvorili hry náboženského charakteru s výlučne mužským, alebo ženským obsadením. Okrem toho je
toto obdobie poznamenané aj tým,
že príjmy z divadelných predstavení išli mimo obec a nie na rozvoj divadelných aktivít, inventáru a pod.
Začiatkom štyridsiatych rokov po
dlhej dobe miestni ochotníci uviedli
už „miešanú“ hru MÁRNOTRATNÝ
SYN v réžii Alojza Turanského.
V týchto rokoch prišla na svet prvá
opereta v našej obci - POZOR NA
VLAK.
Nová a významná etapa v našom ochotníckom divadle nastáva,
keď na tunajšiu školu prichádza
na miesto učiteľa Peter Kozinka.
Uviedol sa hrou STRÍDŽA Z POD
HÁJA a mnohými ďalšími.
(Pokračovanie na 4. str.)






Rozhovor so starostom Ing. Jozefom Majerom

O likvidácii odpadových vôd
• Zmenil sa spôsob vyrubovania aj ceny stočného, mohli by
ste nás informovať o zmenách?
- Samozrejme, aj keď nemôžme
hovoriť o nejakých novinkách, či
čerstvých zmenách. Celý proces
začal ešte v roku 2007. Bolo zrejmé, že pri dovtedajšom spôsobe
fungovania bude predstavovať proces zneškodňovania odpadových
vôd obrovský ekonomický problém.
Preto sme podnikli sériu opatrení, kde jedným z prvých krokov
bola naša požiadavka (stanovená
zákonom) na Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví o stanovenie
maximálnej ceny za odvedenie
a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou. Rozhodnutím úradu
bola táto cena stanovená na 18,89
Sk/m3 bez DPH (21,63 Sk vrátane
DPH t.j. 0,72 €). Následne obecné
zastupiteľstvo minulý rok na svojom
februárovom a aprílovom zasadnutí
rozhodlo o tom, že po najbližšom
odpočte meradiel sa cena stočného zmení na 20,00 Sk/m3 vrátane
DPH t.j. 0,66€ a od druhého polroka aj zmenu spôsobu vyrubovania
stočného. Bolo to spôsobené tým,
že predchádzajúci spôsob stanovovania množstva odpadovej vody na
základe údajov meradla na dodávku pitnej vody, umožňoval fakturovať iba zlomok celkového množstva
odpadový vôd, ktoré boli skutočne
odvedené a vyčistené. Minulý rok
sa teda menila cena stočného aj
spôsob vyrubovania poplatku, preto
boli isté problémy koncom roka pri
softvérovom spracovaní faktúr. Tento rok to už nehrozí.
• Môžeme očakávať ďalšie zvyšovanie ceny aj v tomto roku?
- Nepredpokladám to a nie som
ani zástancom takéhoto opatrenia.
Veď napokon je to nepopulárne
a kto by to teda robil rád? Je potrebné si tiež uvedomiť, že ani pri stanovení paušálu či ceny sme nešli na
hranicu možností, skôr naopak. Ak
však máme systém v prevádzke so
započítaním skúšobnej prevádzky

desaťročie, je zrejmé že náklady na
prevádzku a údržbu budú rásť. Celý
proces odvádzania a čistenia vôd
je v našich podmienkach navyše
náročný na spotrebu energie. Podmienky sme sa snažili nastaviť tak,
aby sme eliminovali vysoké straty.
Ak je prevádzka systému stratová,
dopláca na to celá obec, inak povedané dotovanie prevádzkovej straty
je na úkor budúcich investícií. To je
samozrejme neprípustné a dlhodobo neudržateľné.
• Nie všetci majú možnosť pripojenia na kanalizačný systém,
čo s tými, ktorí bývajú na uliciach
bez vybudovanej kanalizačnej
siete?
- Rovnako majú možnosť likvidovať svoje odpadové vody na našej
čističke a využiť služby nášho fekálneho voza. Legálne podnikáme
a máme živnosť na nakladanie
s odpadmi - vývoz fekálií, odpad
zo žúmp a septikov. Aby sme tento spôsob čo najviac zaviedli do
praxe v obci, bolo ešte minulý rok
stanovené vytiahnutie žumpy v našej obci za paušálny poplatok 500,Sk vrátane DPH (16,59€). Je teda
nanajvýš na zamyslenie, ak naše
služby pravidelne využívajú ﬁrmy
či občania okolitých obcí, a u nás,
napriek cene na hranici nákladov
záujemcovia pribúdajú iba pomaly.
Okrem ekonomického hľadiska je
tu nemenej dôležitý faktor ochrany
životného prostredia, preto by sa
každý mal zamyslieť prečo nevyužíva legálny a najlacnejší spôsob
likvidácie odpadových vôd.
• Existujú názory aj o iných
spôsoboch likvidácie odpadových vôd, aký je váš názor?
- Totožný s rečou zákona. Povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu je priamo daná zákonom
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, platí už od
roku 2002 a jasne deﬁnuje povinnosť pre vlastníka nehnuteľnosti,
na ktorej vznikajú odpadové vody,
pripojiť nehnuteľnosť na verejnú

Ponuka na prenájom
Obec Kozárovce ponúka na prenájom nebytové priestory po bývalej
predajni potravín v centre obce. Objekt je pripojený na všetky inžinierske
siete vrátane kanalizácie a telefónnej linky. Vykurovanie plynovými radiátormi, vonkajšie klimatizačné jednotky. Znížený strop – kazety, podlaha
– dlažba. Pred objektom je možné parkovanie pri štátnej ceste.
Prehliadka objektu je možná počas stránkových hodín Obecného úradu po predchádzajúcom dohodnutí termínu (osobne na OcÚ u V. Nováčekovej, alebo na číslach 036/6340600 a 0918 489 630) Cena nájmu
dohodou (orientačná požiadavka cca 30-40 € za m2 a rok).
Obec nie je platiteľom DPH. Záujemcovia môžu zaslať žiadosť so špeciﬁkovaním účelu, ceny a prípadne ďalších podmienok písomne na adresu:
Obec Kozárovce č.685 Kozárovce 935 22 alebo aj emailom na adresu:
starosta@kozarovce.sk
Uzávierka prihlášok záujemcov o prenájom je 15.4.2009.

kanalizáciu. Výnimkou je len stav,
že vlastník nehnuteľnosti disponuje
povolením príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, resp. že
jeho kanalizačná prípojka by bola
považovaná za vodnú stavbu. Teda
v miestach kde existuje verejná kanalizácia jednoznačne preferujem
jej využitie. V lokalitách kde nie je
nateraz vybudovaná doporučujem
využívať naše služby v oblasti vývozu a následného zneškodňovania
odpadových vôd. Samozrejme, že
v takýchto lokalitách jednoznačne
neodmietam ani využitie domových
ČOV. Treba si však uvedomiť, že
v prípade zriadenia domovej ČOV
ide o vodnú stavbu a jej prevádzka
tiež nie je zadarmo a v konečnom
dôsledku komplexne problém likvi-

dácie odpadových vôd rieši iba centralizované čistenie. Preto budem
zástancom dobudovania kanalizačnej siete. Napokon na väčšiu časť
obce už máme platné stavebné povolenie, na zostávajúcu časť hotové
projekty a na zabezpečenie ﬁnancií
žiadosť o dotáciu na environmentálnom fonde. Spomeniem ešte
dva názory, s ktorými sa občas
stretávam. Prvý z miesta s vybudovanou kanalizáciou argumentuje,
že zriadenie kanalizačnej prípojky
je drahé, druhý z ulice, kde kanalizácie chýba, že by sa okamžite
pripojil, len keby sa mohol... Týmto
len ch cem dokladovať, že problémy vždy budú, ja však budem rád
a urobím pre to všetko, aby sme riešili len ten prvý. Zo širšieho pohľadu
je nutné spomenúť aj fakt, že nezadržateľne plynie čas, kedy Slovensko musí splniť kritériá únie na odkanalizovanie aglomerácií. Je síce
pravda, že problém (aj prednosť)
majú sídla nad 10 000 obyvateľov,
my sme však pripravení zabojovať
o peniaze tiež.

Z redakčnej pošty
Chcel by som využiť túto príležitosť z viacerých dôvodov. Dňa 22.1.2009
Kozárovce zasiahla udalosť, ktorá u nás bude rezonovať ešte nejaký ten
čas. Zasiahla nás povodeň v takom rozsahu a takou rýchlosťou, ako asi
nikto neočakával. Našťastie pre nás občanov, ktorých sa to priamo dotýkalo, reakcia na túto situáciu bola dostatočne rýchla a dôrazná. Práve
preto by som sa týmto chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastňovali
pri záchranárskych prácach. Nebudem tu menovať všetkých jednotlivo, pretože by sa mohlo stať, že na niekoho zabudnem a to by som nechcel, pretože im patrí ozajstná vďaka za pomoc. Ale chcem, aby ľudia
vedeli, že sa tam zúčastnilo veľa dobrovoľníkov a čo je pre mňa a našu
obec potešujúce je, že to boli nielen starší občania, ale aj mnoho mladých
ľudí, ktorí podali pomocnú ruku. Na začiatku som spomenul, že to bude
z viacerých dôvodov. Ten prvý dôvod je poďakovanie za obetavú prácu
všetkým dobrovoľníkom a členom Dobrovoľného hasičského zboru v Kozárovciach. Druhý dôvod je ukázať ľuďom, že ktokoľvek môže priložiť ruku
k dielu, pomôcť môže akékoľvek združenie, spoločenstvo či jednotlivec
v obci. A posledný dôvod je ísť príkladom ľuďom v obci, aby aj oni prispeli
svojimi podnetmi, príspevkami v Kozárovských novinách k rozvoju kultúrneho a spoločenského života v našej obci.
M.V.
XXX
Mimoriadnou situáciou a jej riešením v obci v súvislosti s ľadovou kalamitou sa zaoberalo i 14. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva , na
ktorom starosta vyslovil pochvalu a poďakovanie za pomoc ORPZ Levice,
OOPZ Tlmače a Žarnovica, Prezídiu PZSR a prezidentovi PZSR, Ministrovi vnútra SR, pyrotechnikom PZSR,OÚ Levice, OÚŽP Levice, Armáde
SR, ORHaZZ Levice a Zlaté Moravce, Prezidentovi HaZZ SR, DHZ a OHZ
Kozárovce, IRS s.r.o OZ Povodia Hrona a dolného Ipľa Levice, Technickým službám Tlmače s.r.o., PD Kozárovce, ČESATO Bratislava – Leonard
Černák, Motorestu STOP, ŽSR, OcÚ Kozárovce, mestu Tlmače, obci Tekovské Nemce, občania Kozároviec, ktorí neváhali a prišli na pomoc pri
výzve obecného rozhlasu, ako i poslancom OZ a zamestnancom, ktorí sa
zúčastnili preventívnych a záchranných prác.

Zbierka šatstva

Obec Kozárovce na základe výzvy Občianskeho združenia Diakonie
Broumov organizuje humanitárnu zbierku :
letného a zimného šatstva (dámske, pánske, detské)
posteľnej bielizne, uterákov, utierok, záclon, látok
domácich potrieb, riadov, hrncov
peria, perín, prikrývok, vankúšov a diek
Nie je možné darovať – obnosené topánky, kožuchy, kabáty, chladničky, televízory, nábytok, počítače, bicykle, detské kočíky.
Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec alebo krabíc, aby sa cestou
nepoškodili. Môžete ich priniesť od 16.marca do 3.apríla 2009 na Obecný úrad v Kozárovciach počas stránkových hodín.
Ďakujeme za Vašu pomoc.






Kozárovce v ľadovom objatí

Večer 22. 1. 2009
Na ceste od Hronského Beňadika
do Kozároviec som zažil adrenalínovú situáciu. Cestoval som domov
autom z Prievidze. Cesta ubiehala celkom príjemne, miestami boli
úseky nad Handlovou s hustejšou
hmlou, ale nič nenasvedčovalo
tomu, že by som sa mal na ceste
domov zdržať.
Z diaľnice som zišiel pri Hronskom
Beňadiku a ešte som stihol ubezpečiť manželku, že o chvíľu som doma.
Pri výjazde z obci Psiare som mal
pocit, že snehová masa v poli, ktorú som mal po ľavej ruke, sa hýbe.
Ona sa aj hýbala, bola tlačená silou
prúdu rieky Hron. Dostal som sa do
úseku, asi necelý jeden km od rodných Kozároviec, kde sa cez cestu
už liala voda s masou ľadu a snehu.
Úsek cesty bol zaplavený cca 200
metrov. Auto idúce predo mnou strhol prúd do priekopy na pravej strane. Z priekopy mu svietili koncové
svetlá a voda hrozivo stúpala a za-

plavovala ho. Posádku auta nebolo
vidieť. Toto sa stalo možno pred 1520 minútami ako som tam prišiel.
Ostal som v dileme, či sa pustiť s
autom do rozbúrenej vody a pokúsiť prebrodiť zaplavený úsek, ale
zároveň riskovať, či nedopadnem
ako auto predo mnou. Voda hrozivo stúpala. Podľa môjho odhadu
výška vody na zaplavenom úseku
mohla byť v rozmedzí 40 - 50 cm.
Cúvať na danom úseku sa nedalo,
lebo cesta sama osebe je tu veľmi úzka a teraz ešte z jej okrajov
ukrajovala ľadová voda. Na pomoc
prišla polícia, ktorá v rozbúrenom
toku rieky reﬂektormi hľadala auto
a jeho posádku. Ukázal som im,
kde sa nachádza auto, ktoré strhla voda. Obrátil som svoje auto a
uvoľnil som miesto záchranárskemu autu. Cestou späť som už musel prejsť po zaplavených úsekoch
cesty, ktorá stále stúpala. Cesta sa
stala neprejazdnou. Voda zaplavila
okolité polia a priblížila sa k želez-

List pre batoľatá
Zdravím všetky batoľatá, bábätká a detičky. Volám sa Materské
centrum a nachádzam sa v budove
školy v Kozárovciach. Na starosť
ma má taká milá teta Staňa Ižoldová.
Už vás omrzeli doma všetky
hračky a mamina sedí iba doma pri
káve? Pekne sa oblečte, vezmite
kočík, maminu a rýchlo ku mne!
Sú tu super hračky, šmýkalka
a schody do neba. Plyšoví macíkovia, bábiky aj autíčka vás už
netrpezlivo čakajú. Vy sa tu vyšantíte, zahráte a stretnete nových
kamarátov. Vaša mamina sa zase
pochváli ako dobre papáte, kakáte, spinkáte a či už viete povedať
„mama“ a „tata“.
Keď sa mamine nebude chcieť,
vytiahnite z domu ocina, dedka
alebo babku...
Aby som vás mohlo stále prekvapiť niečím novým, dospelí sa
dohodli na mesačnom príspevku
3 €.
Tak teda rýchlo ku mne vždy
v pondelok, utorok a štvrtok od

15.30 do 18.00 h som tu len pre
vás. Pozdravujem deti, ktoré sem
chodia pravidelne a teším sa aj na
nováčikov.
Vaše Materské centrum
(Kto má záujem môže MC podporiť 2 % z dane. Viac informácii
p. Ižoldová)

ničnej trati a neskôr ju aj zaplavila.

Noc 22. 1. 2009

Nastala rušná noc pre záchranárov, policajtov, hasičov, obyvateľov,
pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku a pre krízový
štáb. Na pomoc bola povolaná aj
armáda. Na koordináciu prác osobne dohliadal minister vnútra SR.
Voda v nočných hodinách stúpala
smerom do dediny a začala zaplavovať záhrady, uväznila v bytovke
tri rodiny. Hasiči museli odčerpávať vodu z pivníc. Hasiči, vojaci
spolu s dobrovoľníkmi z radov občanov napĺňali vrecia s pieskom,
ktorými budovali umelé hrádze.

Ráno 23. 1. 2009

Po východe slnka sa ukázalo, že
koryto rieky Hron sa premiestnilo
o cca 200 - 300 m a v pôvodnom
koryte ostali nánosy ľadovcov, krýh,
konárov, stromov a plastov... Na
pomoc prichádzali ďalší občania s
lopatami odhodlaní pomôcť.
„I napriek tomu, že ľudia zažili
krušnú a dramatickú noc, ukázali
sa ako správni obyvatelia a pomáhali jeden druhému. Som pozitívne prekvapený, pretože keď
sme v rozhlase vyhlásili, aby nám
občania prišli pomôcť, zhromaždili sa ľudia s lopatami a pomáhali,“ - dodal pre portál aktuality.sk
starosta Kozároviec Jozef Majer.

Po obede 23. 1. 2009

V Kozárovciach sa zhromaždila

všetka dostupná technika, pásový
vyprosťovák (kačica), ratrak, objavil
sa tu aj vrtuľník. Krízový štáb predbežne rozhodol o tom, že nakopené
ľadové kryhy odpáli pomocou výbušnín v nasledujúci deň. Napriek tomu,
že voda na ceste medzi Kozárovcami a Hronským Beňadikom opadla,
cesta zostala 24. 1. 2009 uzatvorená až do odvolania. V tejto lokalite
bolo nebezpečné sa zdržiavať.
V Kozárovciach sme zažili viacero povodní a záplav. V rokoch
1878, 1974, 1976, 1979, 1981,
1995, 2002 a teraz 2009. Problém,
ktorý nastal v zimnom období bol
zapríčinený zátarasou z ľadových
krýh, nie dažďami.
Karol Ižold, 24. január 2009
snímky: J. Bedej

ˇ
Spolocenská
rubrika

Narodili sa

6.12.
Nelly Janka Laurincová
- Jozef a Jana Laurincoví
25.5.
Tichomír Tomus
- Monika a Tichomír Tomusoví
12.12.
Soﬁa Ďurkovičová
Miroslava Ďurkovičová
Ďurianová a Juraj Ďurkovič
16.12.
Dorota Sarah Gregorová
- Viktória a Martin Gregoroví
18.12.
Nikola Jenisová
- Miroslava a Martin Jenisoví
9.1.
Daniel Kupča
- Silvia a Daniel Kupčoví

Opustili nás
15.12.
Alžbeta Kabátová
29.12.
Vincent Mráz
9.2.
Ľudmila Dvoráková



Bohatá tradícia písaná srdcom a nadšením
obci. Úspešní mladí ľudia odcháV tomto období sme na našom
(Pokračovanie z 1. str.)
javisku uviedli ďalšiu operetu. Bola
Najväčší úspech zaznamenadzajú za štúdiom, za zamestnaním.
li naši ochotníci, keď sa pod jeho
to opereta od R. Štolbu NA LETVychádza aj nový zákon, Matica
vedením prebojovali na 23. celoNOM BYTE. Nesmiernu zásluhu
slovenská je poverená inými úloslovenské ochotnícke závody, ktoré
hami a prestáva riadiť ochotnícke
na uvádzaní operiet u nás má pán
sa konali v júni 1948 v Turčianskom
divadlo, ktoré si musí hľadať nové
profesor Mikuláš Koštál. Uviedol
Sv. Martine s hrou J. G. Tajovského prístrešie. A to sa našlo práve
a nacvičoval spevy, zostavil a vieŽENA a na tejto súťaži čestne obv miestnej OSVETOVEJ BESEDE. dol orchester zložený z našej jazzostáli.
To boli aj roky, keď do divadelnévej hudby, ktorú doplnil vynikajúcimi
Po spoločenských zmenách v ro- ho života v našej obci vstupuje muzikantmi z okolia.
ku 1948 sa rozhodli mladí nadšenci
ambiciózna mládež a zaplavuje to
Koncom 50-tych rokov sa režisér
skromné javisko novými divadelnýdivadelného života zjednotiť divaa herec Michal Salenka s našimi
ochotníkmi predstavil s drámou J.
delnú činnosť, zvyšovať divadelnú
mi hrami a postavami. Z tohto obúroveň a príjmy z predstavení vedobia 50-tich rokov to boli hry – ZA G. Tajovského NOVÝ ŽIVOT a Minovať na rozvoj malan Kováčik nateriálnych podmienok,
študoval legendu
najmä javiska, pretoo Omarovi a Fatiže iné zdroje na tento
me VEČNÝ PLAúčel neboli.
MEŇ.
Ihneď po založení
Začiatkom 60divadelného krúžku
tych rokov sa
HRON sa začal namladá generácvičovať ŽENSKÝ ZÁcia ochotníkov
KON a 10. apríla 1949
vrátila z vojenskej
základnej
sa uskutočnila prvá
služby a pustila
premiéra a o týždeň
úspešná repríza.
sa s chuťou do
Dôležitým medzníroboty. Divadelkom pre náš krúžok
ný súbor HRON
bol I. celoslovenský
zjazd
divadelných
ochotníkov v Turčianskom Sv. Martine. Tu • Veselohra Hľadanie v oblakoch.
bolo rozhodnuté, že Zľava: Ladislav Mráz, Barbora Valsa divadelní ochotní- kovičová r.Vajdová, Vojtech Hoffeci začlenia do Matice rík, Štefánia Peticová, Michal Salenslovenskej a preto sa ka, Jana Soboňová r. Ďurovičová.
7. augusta 1949 konalo v našej obci zakladajúce Valné
FRONTOM, BAzhromaždenie, ktorého súčasťou
CUCHIVIE DVOR,
sa stal i Divadelný ochotnícky krúDIVÁ BÁRA, KOžok HRON pri MO MS v KozárovZIE MLIEKO, ŽIVÝ
ciach. Členovia krúžku na záver
KÚTIK, DETVANroka 1949 pripravili uvedenie hry
ČEK A HOPSAJUNÁCI, ako i jednoaktovku POSA VO SVETE
LOVICA VÍNA - POLOVICA VODY. NESTRATIA SA,V roku 1950 to bolo v réžii P. KoJURO
DANDIN.
zinku KONSKÉ PRIEZVISKO od A.
V týchto hrách
P. Čechova, s ktorým sa zúčastnili
účinkovali
popri
Okresných divadelných závodov
starších osvedče- • Mikuláš Hlava a Ladislav Mráz v komédii S brokovv Zlatých Moravciach a obsadili 3. ných ochotníkoch nicou na manžela.
aj mladí ľudia, najmiesto. V marci 1950 sa členovia
pod vedením Milana Kováčika, ktomä z telovýchovnej jednoty.
krúžku tešili aj z nového horizonrý bol správcom OB, režisérom, výPravidelnejšia činnosť nastáva
tu i ďalších rekvizít a scénických
tvarníkom i hercom, uviedol na naše
doplnkov, ktoré napomáhali ku po tom, ako sa súbor dostáva pod
javisko ALŽBETU BÁTHORYČKU.
patronát Osvetovej besedy. Výber
kvalitnejším predstaveniam. ĎalV titulnej úlohe s najagilnejšou členhier, repertoár súboru sa neustále
šia veľmi úspešná hra v réžii Petra
rozširuje a hrávajú sa najmä hry kou súboru Barborou Valkovičovou,
Kozinku na novej pôsobivej scéne
našich klasikov – BAČOVA ŽENA, ktorá až do skončenia svojho účinbol KAMENNÝ CHODNÍČEK od
kovania bola skvelou herečkou vo
NÁŠ PÁN MINISTER, DROTÁR,
Ferka Urbánka. Režisér Milan BeSVIATOČNÝ VALACH, PÁVA, všetkých predstaveniach, v ktorých
niak pripravil hru V. Katajeva BELIE
STRATIL SA HLÁSNIK CIBUĽA, účinkovala. Ďalšími hrami v tomSA PLACHTA USAMELÁ a veľmi
to období bola VERONA od Ruda
KRUTOHLAVCI, to sú tituly hier
úspešnú inscenáciu hry J. HolléKazíka a hra SKÚŠKY ČERTA BEz tohto obdobia. Spomenúť treba aj
ho KUBO, s ktorou naši ochotníci
LÍNKA, kde hlavnú postavu stvárnil
s úspechom vystúpili v Rudne nad prestavbu dreveného javiska, ktorá
mladý Emil Ševc. Režisérom týchsa uskutočnila v roku 1957. MateHronom a v Tekovských Lužanoch.
to predstavení bol Milan Kováčik.
riál darovalo miestne JRD. Práce
Opereta VY KRÁSNE TATRY MAzabezpečoval osvetový pracovník Milan Salenka režíroval hru SVALEBNÉ v réžii Júliusa Holečku so
DOBNÝ ZÁVOJ, kde sa predstavili
, režisér a herec väčšiny v tej dobe
živou hudbou vedenou Mikulášom
aj mladé talenty, z ktorých vynikla
uvádzaných hier Milan Kováčik. Na
Koštálom bola prijatá spontánne
Jana Ďurovičová.
a bola veľkým úspechom Kozárovnovej elektrickej inštalácii, ktorá sa
HĽADANIE
V
OBLAKOCH
ských ochotníkov.
urobila na javisku, mal najväčšiu
od Ivana Bukovčana bola ďalšia
Po roku 1951 prichádza utlmenie
zásluhu vtedajší predseda školskej
úspešná veselohra v réžii Michala
činnosti divadelného života v našej
a kultúrnej komisie Ľudevít Mráz.




Salenku. Po prvýkrát v histórii sme
uskutočnili 10 repríz, čo bol dovtedy v ochotníckom živote unikát.
S ochotníkmi z Čajkova sme uzavreli neformálnu družbu a vymieňali
si predstavenia. V roku 1961 sme
uviedli hru KEĎ CHLEBOM VONIA
ZEM a v roku 1962 hru JEJ PASTORKYŇA, ktorá mala šesť repríz.
Kostýmy sme mali zapožičané z Divadelnej šatnice z Martina a z Československej televízie z Bratislavy.
V hlavných úlohách sa predstavili
Jana Ďurovičová, Barbora Valkovičová, Ladislav Mráz a dnes už
nebohý výborný ochotník Václav
Demian. Úspech zaznamenala
aj hra J. Palárika DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH. Výborné
boli herecké výkony Emílie Ďurovičovej, Cyrila Beniačika, Gašpara
Švolika, Barbory Valkovičovej a už
nebohých Štefana Kováča a Michala Bučku. Ďalšími úspešnými hrami
boli PODPAĽAČOVA DCÉRA a hra
BLÁZNIVÁ HODINA: Na záver roka
divadelný súbor uviedol Karvašovu
POLNOČNÚ OMŠU v réžii Milana
Kováčika.
V roku 1964 sme uviedli veselohru SPOLOČNÝ BYT a pri 15.
výročí divadelného súboru HRON
ľudovú spevohru FRAJERÔČKA,
kde účinkovalo 24 hercov a ľudová
hudba Štefana Lakatoša z Levíc.
V hlavných úlohách sa predstavili
Anka Lipovská a už nebohý Michal
Valentíny. V roku 1965 sme zahrali
hru CIGÁNČA v hlavnej úlohe s Ruženou Kupčovou. V tomto období
dnes už nebohý Pavel Ábelovský
i Cyril Beniačik pôsobili ako správcovia Osvetovej besedy a pomohli
pri prekonávaní ťažkostí a problémov. V roku 1966 v réžii Milana
Kováčika súbor uviedol veselohru
TRAMPOTY S LÁSKOU a režisér
Michal Salenka pripravil hru VEĽKÉ
RYBY a v roku 1967 PYTLIAKOVU
ŽENU.
S veselohrou FARAÓNI sme
po prvý raz na súťaži získali cenu
- magnetofón, ktorý nám veľmi pomohol pri skúškach a predstaveniach. Prvé víťazstvo v okresnej
súťaži v Kalnej nad Hronom sme
získali za hru PANI ÚSVITU v réžii Michala Salenku. Hlavnú úlohu
stvárnila Barbora Valkovičová, ďalej
Elena Benčatová a nebohý Mikuláš
Hlava.
V roku 1969 bol už po druhý raz
inscenovaný KAMENNÝ CHODNÍČEK. Jeseň roku 1969 priniesla
znovu na naše javisko operetu VY
KRÁSNE TATRY MALEBNÉ. Za
prítomnosti autora Františka Kováčika, režiséra nebohého Júliusa Holečku, ako aj pána profesora Koštála, sa podarilo vytvoriť nádherné
predstavenie, na ktoré sa spomína
dodnes. Bolo odohraných 14 predstavení a po druhý raz sme sa stali
víťazmi okresnej súťaže. Po tretí
raz sme získali okresné prvenstvo
v roku 1971 s veselohrou TRI LETUŠKY V PARÍŽI v réžii hosťujúceho Jozefa Horniaka z Levíc. Najviac
čo do počtu repríz hraným predstavením bola komédia SEDEM ŽIEN






ná hra uvedená v starom kultúrnom
dome.
Po otvorení a zriadení nových
priestorov nového Domu kultúry sme ako prvú hru inscenovali
komédiu LEN NIJAKÚ PANIKU,
v spolupráci s režisérom Antonom
Živčicom. Treba spomenúť, že
aj s inscenáciou ŽENBA ĎURA
ŠUPLATU sme sa zúčastnili Krajskej súťaže v Topoľčanoch. Ďalšími uvedenými hrami v tomto období bol NOVÝ ŽIVOT - JASLIČKY
a VIANOČNÁ LEGENDA v réžii
Barbory Valkovičovej.
Ani dobré materiálne podmienky,
výborné javisko a pekné prostredie
nás nevedeli priviesť k tomu, aby
• Komédia Ošklbaný páv. Hore: Barbora Valkovičová r. Vajdová,
Ladislav Mráz, Mária Furdová r. Smrťková, Anton Živčič DAB
Nitra, Valéria Mrázová r. Valentínyová.
Dole: Cyril Beniačik, Dušan Hamar, Alexandra Valkovičová
a Ján Hudec
(Dokončenie zo 4. str.)
NA KRKU v réžii Ladislava Mráza,
ktorý priniesol text tejto komédie
z divadla E. F. Buriana z Prahy, sa
uskutočnilo 17 predstavení i mimo
hraníc nášho okresu.
V roku 1975 sme uviedli predstavenie OKLAMANÝ MANŽEL v réžii
Michala Salenku. Rok 1976 bol prelomovým rokom pre náš ochotnícky
súbor. Za pomoci Viliama Polónyho
a súboru Novej scény v Bratislave, ktorí nám veľmi pomohli, sme
uviedli veselohru DÁMY A HUSÁRI. Zvíťazili sme na okresnej súťaži
v Kalnej nad Hronom a odohrali 14
predstavení a boli sme za svoje výkony preradení do B-kategórie súborov Západoslovenského kraja.
Zúčastnili sme sa Krajskej súťaže v ŠOPORNI a Darina Kupkárová získala cenu za herecký výkon.
Rok 1977 znamenal spoluprácu
s Poetickou scénou z Bratislavy
a uvedenie hry C. Coldoniho MIRANDOLÍNA. Odohrali sme celkom
10 predstavení. V roku 1978 sme
v réžii Ladislava Mráza uviedli hru
V. Šukčina ENERGICKÍ ĽUDIA.
Texty, výber hudby i kulisy nám
poskytlo Divadlo SNP z Martina.
S hrou sme sa zúčastnili k Krajskej
súťaže na Myjave. V roku 1978
sme založili aj mládežnícky súbor,
ktorý v réžii Barbory Valkovičovej
uviedol veselohru PLOTY STAVAŤ
NETREBA.
Rok 1979 bol významným pre
všetkých ochotníkov v obci. Oslávili sme 30. výročie založenia divadelného súboru HRON. Za účasti
hostí, divadelníkov spolu 120, sme
pripravili hodnotné oslavy našej
práce. Bola uvedená hra Miroslava
Horníčka DVAJA MUŽI V ŠACHU,
kde po prvý raz s nami spolupracoval a réžiu mal profesionálny umelec, terajší riaditeľ Divadla A. Bagara v Nitre, Ján Greššo. S hrou sme
vystúpili i na Krajskej prehliadke na
Myjave. Stali sme sa členmi Stálej
ochotníckej scény v Leviciach, čo
nám prinieslo mnohé výhody najmä
materiálne.

Osemdesiate roky
už boli na uvádzanie
hier
chudobnejšie,
bola inscenovaná dráma MATKA. V tomto
období bola úspešná
spolupráca s profesionálnym
hercom,
členom Divadla A. Bagara v Nitre, Antonom
Živčicom, ktorý u nás
režíroval hry ŽENBA ĎURA ŠUPLATU
a OŠKLBANÝ PÁV. To
bola zároveň posled-

• Valéria Mrázová r. Valentínyová a Barbora Valkovičová r. Vajdová v hre Dvaja muži v šachu (1979).

naša ochotnícka činnosť pokračovala v nových podmienkach tak ako
doteraz. Možno to bolo aj tým, že
vynikajúca herecká generácia odchádzala, starla a mladí ľudia nenachádzali v ochotníckom divadle svoj
zmysel. Problém bol aj v prevádzke
Domu kultúry, kde v zimných mesiacoch, keď ochotníci najviac tvoria, neboli vytvorené podmienky pre
nacvičovanie. A tak bolo niekoľko
rokov hluchých, až prišiel rok 2008
a po ťažkej a namáhavej divadelnej
drine sa zrodila inscenácia HROB
LÁSKY, aby ochotníci potvrdili, že
sú tu a chcú naďalej rozvíjať svoju
činnosť a pokračovať aj po slávnom
60. výročí založenia divadelného
súboru HRON pri MO MS v Kozárovciach.
Čo dodať na záver? Z dostupných zdrojov som sa pokúsil, vážení priatelia, zmapovať 60 rokov
ochotníckeho divadla v Kozárovciach. Vzdať hold všetkým tým hercom, režisérom, technikom, ale aj
vám, milým divákom, ktorí ste nás
povzbudzovali. Spomenúť i tých,
ktorí nie sú už medzi nami. Zvlášť
priateľa, režiséra a herca Michala
Salenku, ktorý nás opustil a z toho
divadelného neba nás sleduje, ako
my pamätníci, mladá generácia,
a vy, vážení diváci, spomíname na
uplynulých 60 rokov ochotníckeho
divadla v našej obci, ale najmä, ako
chceme v tejto krásnej a záslužnej
práci pokračovať do budúcnosti.
Želám vám všetko dobré a niekedy
dovidenia na javisku.
Ladislav Mráz

Zoznam zakladajúcich členov
Divadelného krúžku HRON - 20. februára 1949

Zoznam divadelných hier uvedených
Divadelným súborom HRON počas jeho
60-ročnej činnosti s počtom repríz:

Predseda:
Gašpar Švolik
Podpredseda:† Helena Mrázová - Šmatlíková
Tajomník:
† prof. MUDr. Milan Beniak
Pokladník:
† Ondrej Šmatlík
Júlia Bučková - Švolíková
Dramaturg: † Štefan Kováč
Hospodár:
† Viktor Červenák
Réžia:
Jolana Bučková - Kubíková
Členovia:
Ing. Stanislav Žembery
† Michal Boháč
† Štefan Mráz
† Laurinec Smrťka
Angela Švoliková - Žemberyová
Katarína Senešiová - Kotorová
† Anna Ďurovičová - Vízyová
† Terézia Kabátová - Švoliková
† Mária Krajčiová - Švoliková
Terézia Betinová - Benčaťová
† Mikuláš Majer
Jozef Mráz
† Jozef Betin
Helena Hlavová - Pustaiová
Milan Kováčik
† MUDr. Ladislav Kováčik

Ženský zákon (3), Junáci (3), Polovica vína - polovica vody (3), Konské priezvisko (4), Kamenný chodníček (4), Belie sa plachta osamelá (3), Kubo (4), Vy
krásne Tatry malebné (5), Za frontom (3), Kozie mlieko (4), Bačova žena (3), Na letnom byte (4), Drotár
(4), Náš pán minister (3), Živý kútik (5), Detvanček
a hopsasa vo svete nestratia sa (4), Krutohlavci (3),
Stratil sa hlásnik Cibuľa (3), Nový život (4), Alžbeta
Bátoryčka (4), Statočný valach (4), Cigánča (3), Podpaľačova dcéra (3), Dobrodružstvo pri obžinkoch (4),
Pytliakova žena (4), Divá Bára (3), Večný plameň
(3), Páva (4), Kamenný chodníček - 2. premiéra (3),
Svadobný závoj (3), Trampoty s láskou (4), Pani úsvitu (5), Ženský zákon - 2. premiéra (6), Vy krásne Tatry
malebné - 2. premiéra (14), Verona (4), Skúšky čerta
Belinka (3), Hľadanie v oblakoch (8), Keď chlebom
vonia zem (3), Jej pastorkyňa (6), Bláznivá hodina
(3), Polnočná omša (3), Spoločný byt (10), Frajerôčka (5), Veľké ryby (6), Faraóni (7), Tri letušky v Paríži (11), Sedem žien na krku (17), Oklamaný manžel
(10), Dámy a husári (14), Mirandolína (10), Energickí
ľudia (6), Unesený (3), S brokovnicou na manžela (7),
Ploty stavať netreba (3), Matka (3), Ošklbaný páv (5),
Ženba Ďura Šuplatu (3), Len nijakú paniku (4), Nový
život (3), Jasličky (3), Vianočná legenda (3), Hrob lásky (2).

Víťazstvá v okresných súťažiach:
1. Pani úsvitu
2. Vy krásne Tatry malebné
3. Tri letušky v Paríži
4. Dámy a husári
Krajské súťaže: Myjava 2x, Šoporňa 1x, Topoľčany
1x

Počet hier a predstavení:
1. Barbora Valkovičová
2. Ladislav Mráz
3. Michal Salenka
4. Mikuláš Hlava

31 hier
28 hier
16 hier
15 hier

202 predstavení
188 predstavení
102 predstavení
100 predstavení






Fašiangy, Turíce....
.....otvárajte brány, uličnie šranky, ideme s Hajnálom, veď sa fašiangy...
Touto piesňou sa začal fašiangový sprievod našich Matičiarov z dolného
konca dediny. Na vyzdobenom koči viezli basu, vyﬁntené a upravené koníky dotvárali pestrú atmosféru sprievodu, ku ktorému sa pridali aj prizerajúci
sa občania.
Spevom a veselosťou sa ozývala dedina, tóny Imrovej harmoniky sa
niesli ulicami, „ šranky“ sa otvárali, ľudia s fľaškami vína a slaninkou častovali účinkujúcich. Fašiangový sprievod prichádzal spevom k Stopu, kde ich
privítal pohárom dobrého vína Vincko Pivarči. V Stope potom pokračovala
dobrá nálada spevom, hudbou, tancom a už tradičným pohostením. Tak
ako každý rok, aj tentoraz dobrá nálada Matičiarov a fašiangujúcich trvala
do neskorých večerných hodín, až pokiaľ veselie neukončilo pochovanie
basy.
.....už sme basu pochovali, aj pesničky dospívali....
Mária Micheľová

KOZÁROVSKÝ HRONFEST
Nitransky samosprávny kraj, Regionálne osvetové
stredisko Levice, v spolupráci s obcou Kozarovce usporiadajú I. ročník okresnej prehliadky neprofesionálneho
činoherného divadla dospelých a divadla mladých. Ide
o súťažnú prehliadku divadelných kolektívov okresu Levice, s postupom na krajskú prehliadku Divadelné dni
pod Slovenskou bránou, ktoré sa uskutoční v Tlmačoch
1.- 3. mája 2009. Spomínaným podujatím v Kozárovciach organizátori
nadväzujú na viac ako desaťročnú prestávku, naposledy bola okresná
súťažná prehliadka organizovaná v Tlmačoch, v spolupráci s MO MS.
Po zrušení Okresného osvetového strediska v Leviciach po r.1991 totiž
takýto typ podujatia nikto v okrese neorganizoval. Jednotlivé výkony bude
hodnotiť porota, zložená zo skúsených teatrológov - Dária Fehérová,
Miklós Forgács a Štefan Jurča. Moderovanie celého podujatia organizátori zverili Martinovi Kabátovi.
Organizátori podujatia veria, že sa zakladá nová tradícia, ktorá nadviaže na silné korene ochotníckeho divadla v Kozárovciach. Festival je súčasne peknou symbolickou kyticou kozárovskému ochotníckemu divadlu,
ktoré si tento rok pripomenulo 60. výročie založenia divadelného súboru
Hron pri MO MS.

KOZÁROVSKÝ HRONFEST
21. – 22. marca 2009 v kultúrnom dome v Kozárovciach

Budú nás reprezentovať
Folklórna skupina Praslica naštartovala rok 2009 veľmi úspešne.
Na regionálnej súťaži folklórnych
skupín organizovanej Krajským
osvetovým strediskom v Nitre, pod
názvom Nositelia tradícií bola odbornou porotou Praslica zaradená
do krajskej súťažnej prehliadky
folklórnych skupín, ktorá sa uskutočnila 21. februára 2009 v obci
Jarok pri Nitre. Za Nitriansky kraj
tu súťažilo sedem folklórnych skupín. Práve Praslica bola odbornou
porotou, vedenou Mgr. Jozefom
Buričom z NOC Bratislava, vybraná ako víťaz do Celoštátnej prehliadky folklórnych skupín, ktorá
sa uskutoční 23.-24.mája. 2009
v Liptovskom Mikuláši. Ako nám
povedala vedúca folklórnej skupiny Mária Ďurovičová, na súťaži
sa predstavili s novým programom
Zimné večery. Vystupovalo sa im

ľahko, vďaka veľmi dobrému zabezpečeniu podujatia i príjemnej
atmosfére.
Prasličiari sa v tomto roku opäť
objavili aj na televíznej obrazovke. V programe Na ľudovú nôtu
ich mohli diváci STV 2 vidieť
19. a 24. februára. Predstavili sa
programovými blokmi Máje, Tance
z Kozároviec, Regrútska odobierka, Svadba a Krštenie.
Minulú sobotu sme ich videli
zhromažďovať sa v centre obce
a tak sme sa vyzvedali, kde to
vlastne boli .Dozvedeli sme sa, že
mali tradične sústredenie, na ktorom si každoročne opakujú jednotlivé programy, vylepšujú techniku
a stmeľujú kolektív. Verme, že sa
im bude dariť nielen v Liptovskom
Mikuláši a že ich čoskoro budeme
mať možnosť vidieť aj na domácej
pôde.

SOBOTA, 21.3.: 11,00 hod. - Divadelný ochotnícky súbor Domadice,
Anna Mikulová: Posledná kvapka, réžia: Erika Píšiová dráma, vhodné od 15 rokov
14,00 hod. - Divadelná skupina Gymnázia Andreja Vrábla Levice
Ferko-Drgonec-Meszároš: Záhadné zmiznutie superagenta 00 na Slovensku, komédia, réžia,úprava: Petr Meszároš, vhodné od 12 rokov
16,00 hod. - Divadielko Jednosmerka Levice, Lucia Šuľová: Memento
mori (alebo nech smrť odpočíva v pokoji), réžia: Lucia Šuľová, dráma
18,30 hod. - DS Hron pri MO MS Kozárovce, R.Urbánek: Hrob lásky,
réžia: Ladislav Mráz, dráma
NEDEĽA, 22.3.: 10,30 hod. - Divadielko za korunu pri MsKS Levice,
Gerald Durell: Ostrov v nebezpečenstve alebo ako Audrey s Petrom
objavili vtáka, réžia, úprava: Erika Píšiová, komédia,vhodné od 10 rokov
14,00 hod. - Celkom malé divadlo Žemberovce, na motívy hry I. Stodolu Bačova žena, úprava: Petr Meszároš, réžia: Edo Šebian, Balada
o Eve, dráma, vhodné od 14 rokov
16,00 hod. - Hosť festivalu, Divadlo Hľadanie Tlmače, Christo Boytchev: Orchester Titanic, smutná komédia, vhodné od 15 rokov
17,15 hod. - Slávnostné vyhlásenie výsledkov
Zmena programu vyhradená
Vstupné: dobrovoľné

Pripravujeme

Obec Kozárovce, Regionálne osvetové stredisko a Úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja, Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry, pripravujú prehliadku toho najlepšieho, čo vzniklo na území kraja, na poli neprofesionálnej kultúry. Prehliadka sa nazýva „ Srdce, duša, radosť...“, lebo tieto
slová najlepšie charakterizujú voľno časovú aktivitu našich spoluobčanov.
Účastníci prehliadky sú tí najlepší z najlepších, víťazi regionálnych, celoslovenských, európskych, ba i svetových prehliadok všetkých žánrov kultúry
od folklóru, cez poéziu a divadlo až po hip - hop, máme sa teda na čo tešiť. Predpokladaný termín konania je piatok, 22. mája 2009 v Dome kultúry
Kozárovce.






Daňový súpis obyvateľstva z roku 1715
V roku 1703 vydal František II.
Rákóczi v poľskom exile uhorskému obyvateľstvu výzvu do boja za
slobodu. Roľníkom sľuboval oslobodenie od poddanských povinností, šľachte nezávislosť od panovníka a všetkým náboženskú slobodu.
Z rekvirovanej medenej strechy na
košickom dóme dal Rákoczi raziť
svoje mince. Začalo nové kurucké
povstanie proti Habsburgovcom,
ku ktorému sa pridala aj Tekovská
stolica. Kurucké oddiely do konca
tohto roku ovládali takmer celé Slovensko. V roku 1704 vydal nariadenie: „Neposlušných, bezočivých,
zaťatých, všetku slobodu si nárokujúcich, ale zbrani sa vyhýbajúcich
roľníkov treba trestať.“ V roku 1705
vydal zas úpravu: „Pri príležitosti
terajšej revolúcie poddaní vystrčili
rohy, nechcú platiť cenzus, ani plniť
služobnosti, preto ich treba donútiť vojenskou mocou.“ Na sneme,
ktorý sa konal roku 1707 na poli
pri mestečku Onód, vyhlásil Rákoczi detronizáciu Habsburgovcov
z uhorského trónu. Na tom istom
sneme Rákocziho prívrženci zabili
zástupcov Turčianskej stolice, lebo
Turiec protestoval proti vysokým
daniam, clám a monopolistickým
nariadeniam. V roku 1709 kapitulovali Kuruci na levickom hrade
a vyhodili ho do vzduchu. Cisárske
vojsko obsadilo Levice a územie po
Svätý Beňadik , čím sa kurucké vojny v tomto kraji skončili.
Celú Tekovskú stolicu sužoval
mor. Prenášal sa inﬁkovanými blchami. Neničil len ľudí, ale aj dobytok.
Prejavoval sa prudkým horúčkovitým ochorením,
bielymi škvrnami na pokožke
a neskôr otvorenými ranami.
Ľudia hromadne
umierali.
Mor sa prenášal inﬁkovaným
bacilom, ktorý
sa šíril z človeka na človeka
priamym
stykom a kosil celé
rodiny. Mor zúril
ešte dva roky
a zapríčinil smrť
asi
desatiny
obyvateľstva.
Rákoczi krátko pred koncom
povstania ušiel
do Poľska. V roku 1711 bol podpísaný v rumunskom
meste
Satu Mare Satumarský mier,
ktorý
ukončil
p r o t i h a b s b u rské stavovské
povstanie. Po
osemročných
bojoch a krvi-

prelievaní slovenské mestá a dediny ostali zruinované, vypálené a
vyplienené. Z miliónového národa
prežilo len 700 000 obyvateľov.
Povstanie a pridružený mor si vyžiadali 300 000 životov. Na viacerých miestach vypukol hladomor.
Biedne obyvateľstvo ostalo ešte
biednejšie. Po skončení povstania
Františka II. Rákocziho sa v priebehu niekoľkých rokov pomery v
krajine upokojili. V roku 1715 nariadil uhorský snem, aby bol vykonaný celokrajinský súpis ľudí, ktorí
vlastnili majetok a platili dane. Bol
to vlastne prvý celouhorský súpis
poddaných. Aby sa zamedzilo podvodom, sčítanie vykonávali úradníci
cudzej stolice. Súpis nebol vykonaný veľmi presne. Obyvatelia zo strachu, že budú zaťažení ďalšími daňami a službami, priznávali menšiu
výmeru obrábanej pôdy a aj richtári,
ktorí pri tejto činnosti s vrchnosťou
spolupracovali, dávali skreslené
informácie o počte rodín vo svojich obciach, takže je oprávnené
predpokladať, že v skutočnosti bolo
obyvateľstva i obrábanej pôdy vždy
o niečo viac.
Daňový súpis obyvateľstva z roku 1715 zaznamenal v Kozárovciach týchto občanov schopných
platiť dane:
Joannes Hugyecz; Georgius
Hlava; Mathias Gyuricz; Joannes Bucska; Joannes Beres; Stephanus Jamnik; Paulus Jamnik;
Georgius Scubal; Joannes Janto;
Nicolaus Druch; Georgius Kotora;
Andreas Holecska; Emericus Tu-

lya; Jacobus Petrik; Michael Szitar senior.; Michael Szitar junior.;
Georgius Bencsan senior.; Mathias
Kabat; Georgius Gabris; Joannes
Szmrtka; Andreas Jamrik; Andreas
Krajcsin; Michael Szolona; Michael
Szmatala; Georgius Bencsar junior.; Andreas Jamrik senior.;
Mathias Kotora; Michael Joannes; Andreas Holecska; Georgius
Szemberonszki; Mathias Brozgyek; Stephanus Szustak; Mathias
Szustak; Andreas Kovács; Andre-

as Hlava; Georgius Smaonla; Stephanus Sztracs; Georgius Holeska
junior.; Georgius Hugyecz; Paulus
Csaraczki; Michael Kovács; Andreas Dernyi; Michael Glebavi;
Nicolaus Mudak; Nicolaus Viszokanszki; Michael Szrnka; Mathias
Hlinka; Joannes Gulyas; Nicolaus
Sztracska; Stephanus Jamrik; Joannes Svecz; Josephus Hudak;
Mathias Font; Valentinus Ocsuszki;
Michael Meszar; Andreas Vajda;
Paulus Holecska.
Peter Ižold
Zdroj:
Az 1715-ös országos összeírás.
Budapest. Arcanum 2004

Z kroniky obce - rok 1979
Začal sa rok 2009, preto sa v našom príspevku porozhliadneme, čo
sa udialo v našej obci nie tak dávno,
konkrétne pre tridsiatimi rokmi.
Kronikárkou v roku 1979 bola
učiteľka Terézia Valentíniová, ktorá vtedy vyučovala na Základnej
deväťročnej škole slovenský jazyk.
Rok 1979 charakterizovala ako pokojný bez mimoriadnych udalostí
a zmien. Celkový počet obyvateľov
k 22. decembru 1979 bol 2233,
z toho 70 Rómov. V priebehu roka
sa narodilo 32 detí z toho 14 dievčat
a 19 chlapcov. Zomrelo 24 občanov
a manželstvo uzavrelo 23 párov. Na
vojenskú službu nastúpilo 15 brancov. Podľa záznamu v kronike bol
január chladný a teploty boli na –
18°C. Deti mali preto prázdniny do
29. januára. Do polovice februára
sa udržala polmetrová vrstva snehu. V máji teploty dosahovali 28°C
až 30°C. November a december
bol daždivý, ale bez snehu.
V roku 1979 sa uskutočnila úprava Čaradického potoka v intraviláne obce. Dno potoka bolo vyložené
kameňom a po stranách sa uložili
betónové dlaždice. Postavili sa
dva železobetónové mosty. V tomto roku sa budovala aj súčasná
priehrada. Staviteľom boli Hydromeliorácie Nitra.
Medzi oslávencami sa spomínali Michal Kúkel (60 rokov), Milan
Kováčik (50 rokov) a Michal Boháč
(50 rokov). Michal Kúkel ako vedúci
poľnohospodárskeho dvora v Kozárovciach odchádzal do dôchodku.
Kronikárka zachytila aj vtedajšie zvyklosti zaužívané pri privítaní narodených detí, občianskych
sobášoch a pohreboch, rozlúčke
s brancami, sľube vernosti žiakov
deviateho ročníka.
Telovýchovná jednota Lokomotíva Kozárovce mala v tomto roku
štyri družstvá. A -družstvo dospelých hralo v krajskom kole I. B triedy
a jeho trénerom bol Mikuláš Hlava.
B -družstvo dospelých súťažilo v IV.
triede okresu Levice, trénerom bol
Mikuláš Betin. Dorastenecké družstvo hralo I. B triedu Západoslovenského kraja. Trénoval ich Miku-

láš Hudec. Žiacke družstvo hralo
okresnú súťaž a trénoval ich Ľudovít Šusták. Vtedajším predsedom
TJ Lokomotívy bol Ing. Jozef Vajda,
o údržbu vozidiel sa staral a šoféra
robil Jozef Straca.
V obci pôsobilo viacero organizácií. Predsedom organizácie Socialistického zväzu mládeže bol Vladimír Kabát. Členovia brigádovali na
viacerých miestach v obci, zúčastnili sa stolnotenisovej súťaže, nacvičili divadelnú hru a zorganizovali
volejbalový turnaj. V lete uskutočnili tradičný splav Hrona a niekoľkí
absolvovali Medzinárodný výstup
na Rysy. Predsedníčkou miestnej
pobočky Československého červeného kríža bola Katarína Henželová. Členky sa zúčastnili viacero
prednášok a pomáhali pri prácach
v rámci obce. Okrem toho navštevovali rómske rodiny a poučovali
ich o hygiene. Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža zorganizovali stretnutie dôchodcov. Viaceré
členky darovali krv. V Kozárovciach
existovala aj miestna organizácia
Slovenského zväzu drobnochovateľov na čele s Jozefom Polcom. Zväz
spravoval malú liaheň hydiny.
Zvláštna časť v kronike je venovaná oslavám 30. výročia vzniku divadelného súboru Hron. Tieto sa konali
17. februára. Okrem vtedajších a bývalých členov ochotníckeho divadla
sa na slávnosti zúčastnili predstavitelia okresu Levice a Krajského
osvetového strediska z Bratislavy.
Pri tejto príležitosti mládežnícky divadelný súbor zahral hru s názvom
Ploty stavať netreba a starší ochotníci divadelnú hru Dvaja muži v šachu.
Špeciálne miesto v kronike mala
vtedy 83-ročná Eleonóra Mrázová,
rod. Švolíková (Puľova). Spomína
sa v súvislosti s limbačkovými čepcami folklórnej skupiny Praslica,
ktoré vyrábala a opravovala ako
jediná v dedine.
Na konci kroniky je zmienka
o úmrtí vtedajšieho prezidenta Československej socialistickej republiky
generála Ludvíka Svobodu.
Peter Ivanič






Telovýchovná jednota s novým vedením
Výbor TJ Lokomotíva Kozárovce
zvolal na nedeľu 22. februára výročnú členskú schôdzu. Predseda
TJ Daniel Ďurovič privítal všetkých
prítomných a predniesol podrobnú
hodnotiacu správu, ako i správu
o hospodárení v uplynulom roku.
Po jej odznení Daniel Ďurovič spolu s výborom TJ podal demisiu. Na
čelo organizácie boli navrhnutí noví
funkcionári - Milan Kúkel, Ing. Miloš Ďurovič, Štefan Holečka, Dušan
Mráz, Milan Švolik, Richard Demian
a Ján Havran. Nový výbor si za svojho predsedu zvolil Dušana Mráza.
Novozvolený predseda vo svojom
príhovore najskôr poďakoval Ing.
Danielovi Ďurovičovi, ako aj členom
bývalého výboru TJ za dlhoročnú
prácu. Podčiarkol, že bývalý predseda bol pri kormidle kozárovskej
TJ vyše dvanásť rokov a za ten čas

Fejtón

urobil nesmierne veľa práce. „ Stačí
pohľad od vstupnej brány na areál,
na všetky mužstvá, na hráčov, na
všetko čo sa týka nášho futbalu. Je
to najmä jeho zásluha, že sa mladí
ľudia venujú tomuto športu vo výborných podmienkach. Za toto mu patrí
veľká vďaka“, povedal Dušan Mráz.
V ďalšej časti svojho príhovoru sa
venoval prezentácii cieľov a zámerov nového výboru TJ. V jarnej súťaži, žiaľ, čaká mužstvo dospelých boj
o záchranu, vyslovil však presvedčenie, že po zlepšenom prístupe hráčov
to nebude nedosiahnuteľným cieľom
a v súťaži sa zachránime. Mužstvo
dorastu naopak bude bojovať o tie
najvyššie priečky a zostáva len veriť, že na konci tohto súťažného ročníka sa budú naši chlapci radovať
z titulu majstra okresu. Našou dôležitou úlohou bude zapájať do nášho

Ja verzus kohút

Je verejne známe, že človek je tvor ľudský - omylný ...ale je ním aj
kohút??
Človek okrem to, že je omylný sa strašne ľúbi aj sťažovať. Nepoznám
nikoho kto by sa aspoň raz za deň nepoľutoval...aj ja patrím medzi ľudí
tak prečo sa neposťažovať?? Kto by to bol povedal, že v takom malom
sa môže skrývať niečo tak ohromujúce.... Po namáhavom vysvečkovom
strese prišli konečne vytúžené jarné prázdniny a ja som sa tešila, že sa
konečne vyspím. No, náš kohút lilipután - to sú tí maličkí - si to zaumienil
trošku ináč... prešiel cez ohradu až pod náš balkón, kde je mimochodom
moja izba a z celého hrdla sa o pol šiestej rozhodol oznamovať, že je
ráno. Počuli ste už niekedy kotkodákať takého liliputána? To nie je obyčajné „kikirikí“ ako u normálneho kohúta, ale také škrípajúce...Na naše
nešťastie tým nakazil aj susedovho psa, a tak si založili kapelu „Kto ju
zobudí skôr“... Poviete si je to jeho robota oznamovať nové ráno, ale prečo práve pod mojím oknom??Poviete si, veď to bolo iba raz. Nie ono to
býva každý víkend...Poviete si, tak spávaj v inej izbe... Prečo sa mám
sťahovať kvôli nejakému kohútovi?? Áno, lebo sa chcem vyspať...ale ja
som taká tvrdohlavá. No, zatiaľ to budem musieť nejako vydržať. A Greenpeace odkazujem, že ujo kohút tak skoro na pekáči neskončí, lebo
musí najprv splodiť pár malých liliputích kuriatok.
E. Ďubeková

najmladšieho
tímu - mužstva žiakov
ďalších mladých hráčov
a pod vedením nového
trénera Ivana
Bátovského
vybudovať
úspešný kolektív, v ktorom sa budú
proﬁlovať neskoršie posily mužstiev
dorastu a dospelých.
Predseda tiež predstavil realizačné tímy družstiev. S družstvom
dospelých budú pracovať Mgr. Richard Demian a Ing. Milan Priecel,
s dorastom Miloš Benčať a Ing.
Daniel Ďurovič a so žiakmi Ivan Bátovský a Vladimír Skačan. Hlavnými
usporiadateľmi našich domácich
zápasov budú Ing. Viktor Sitár a Jozef Žembery. Všetkým zaželal veľa
trpezlivosti a hlavne veľa úspechov,
k čomu im bude výbor TJ vytvárať
tie najlepšie podmienky, aby čoskoro nový vietor a chuť vyhrávať potešila všetkých futbalových fanúšikov
v našej obci.
„ Vo všetkých záujmových činnostiach v našej obci, či už v oblasti kultúry, športu i ďalších sa pracuje dosť
ťažko. Niektorí ľudia vidia v našom
záujme pomôcť veci len to najhoršie.
Treba však vidieť, že nový výbor TJ
Lokomotíva, tak ako aj aktívni ľudia
v miestnej kultúre, hasiči, poľovníci,
rybári a pod. pracujú vo svojom voľnom čase, bez nároku na akúkoľvek
mzdu. Pracujú aj vtedy, keď sa ostatní venujú svojim záľubám, záhradkám, počítačom alebo sedia v miestnych pohostinstvách. Je veľmi ľahké

kritizovať, obviňovať, ale veľmi zložité zabojovať, obetovať svoj čas
a schopnosť, aby sa nám darilo čo
najlepšie reprezentovať našu obec.
Preto sa obraciam na vás, skúste
novému výboru pomôcť, podporte ich, aby sme sa všetci spoločne
mohli tešiť z úspechov a výsledkov našej spoločnej práce“, vyzval
na záver prítomných novozvolený
predseda TJ.
D.M.

Pomôžme stolnému tenisu

Stolný tenis v Kozárovciach je momentálne pre ľudí v obci, ktorí sledujú výsledky
trošku sklamaním. Musím však podotknúť,
že v súčasnosti je to záležitosť pár statočných, ktorí sa zo všetkých síl snažia reprezentovať obec. Bohužiaľ, mládež o tento
šport neprejavuje veľký záujem. Je to teda
len na nás starších, aby sme naše deti priviedli k športu a vychovali nám generáciu
nástupcov, ktorí by mohli zlepšiť reprezentáciu obce v okrese. Pomôcť by mohli
najmä rodičia, ktorí by získali svoje deti pre
tento šport a podporili ich zdravé využívanie voľného času. Dúfam, že tento článok
prispeje k tomu, aby sa u nás objavil záujem o tento krásny šport a nestane sa to, že
stolný tenis v Kozárovciach znovu na niekoľko desiatok rokov zanikne, ako sa to už
raz v 70. rokoch stalo.
M.Valach

Pohostinstvo „Don Carlos“ Kozárovce

Akcie, oslavy, výročia, posedenia....
V príjemnom prostredí
nefajčiarskeho
salónika, akcie podľa
vášho želania!
Zabezpečíme usporiadanie spoločenských
podujatí ako sú ﬁremné
posedenia, stretávky,
narodeninové oslavy,
smútočné posedenia,...




Rezervácie, objednávky:
Prostredníctvom tel.
kontaktu:
Hitka 0905 255 539
alebo osobne v pohostinstve.
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