
Slovo na úvod
Týmto štvrtým tohtoročným 

číslom Kozárovských novín uza-
tvárame v poradí už 13. ročník 
jeho vydávania. Celý kolektív 
tvorcov sa snažil dať do neho 
najkrajšie okamihy posledných 
dvoch mesiacov v našej obci. Na 
spoločných podujatiach sme 
cítili oveľa intenzívnejšie spo-
lupatričnosť a hrdosť na našich 
umelcov a  na naše šikovné deti. 
Želajme si, aby nám tieto pocity 
zostali čo najdlhšie.  

Krásne prežitie vianočných 
sviatkov a šťastné vykročenie 
do nového roka.

Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Poďakovanie všetkým, ktorí obci 
ochotne pomáhajú

(Pokračovanie na str.3)
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Pod režisérskou taktovkou Filipa Ižolda a jeho manželky Renatky, v spolupráci s FSk Praslica  sa zrodi-
lo nádherné hudobno-dramatické predstavenie Zázrak betlehemskej noci. Bol to dar zo srdca tvorcov  
hry i jeho hercov, ktorý nenechal nikoho chladným. Potlesk postojačky na záver bol veľkým poďakova-
ním divákov. Viac na str.5                                                                                 Snímka: Katarína Holková

Veľmi pozorne sledovanou ak-
ciou je výstavba kanalizácie, ako 
postupuje?  

Verejné obstarávanie na zhoto-
viteľa prác stále prebieha. Je veľ-
ký záujem stavebných spoločnos-
tí o realizáciu kanalizácie v našej 
obci, keďže ide o zákazku za cca 
1,20 milióna eur. V procese ob-
starávania stavebných prác do-
stávame otázky, na ktoré musí-
me odpovedať a to nám natiahlo 
celý proces z pohľadu času. Aby 
sme dodržali zákon a celý postup 
obstarávania, termín na predkla-
danie ponúk sa nám natiahol na 
začiatok januára 2020. Naša sna-
ha spočíva v tom, aby tento po-
stup nebol napadnuteľný a mohli 
sme všetko úspešne zrealizovať 
a ukončiť. 

Aká situácia je pri kladení op-
tickej siete, kedy sa budeme 

Štvrtým číslom Kozárovských novín uzatvárame rok 2019, ktorý je 
už v poradí trinástym ročníkom ich vydávania. Stálou úvodnou rub-
rikou novín je rozhovor so starostom obce na aktuálne témy. Nebu-
de tomu inak ani v tomto čísle. Veríme, že v ňom nájdete odpovede 
na otázky, ktoré vás v týchto dňoch zaujímajú.

môcť pripojiť? 
Pri pohľade na obec a na množ-

stvo výkopových prác (zemina, 
blato), ktoré sa realizovali, na-
stáva otázka, či to bolo celé po-
trebné. Áno bolo. Optické káb-
le sú najmodernejší spôsob pre-
nosu digitálnych dát a naša obec 
sa opäť posunie dopredu v ponu-
ke služieb a kvalite života. V sú-
časnosti je cca 90% optickej sie-
te vybudovanej. V lokalitách Brô-
dok a Horný koniec je možné sa už 
pripojiť a využívať služby spoloč-
nosti Slovak Telekom, ktorá sieť 
prevádzkuje. Sľub investora sie-
te, že to do konca roka 2019 vy-
buduje nie je splnený, ale aj na-
priek tomu je snahou zhotoviteľa 
stavebných prác ukončiť práce v 
januári 2020. Postupne sa bude 
sieť spúšťať do prevádzky a už po 
sviatkoch bude možné sa pripo-

jiť v ďalších lokalitách našej ob-
ce. Bližšie informácie sú na našej 
webovej stránke.

Veľa sa hovorí o zvyšovaní da-
ní a poplatkov, na čo sa máme v 
budúcom roku pripraviť? 

Zodpovedné vedenie samosprá-
vy musí vedieť pristúpiť aj k nepo-
pulárnym krokom. Tak, ako väčši-
na na Slovensku, aj u nás. Pri po-
hľade na predpokladaný ekono-
mický vývoj v roku 2020 bolo po-
trebné pristúpiť k takémuto kro-
ku. Medializované boli rôzne ná-
zory a pohľady. Pravdou ostáva, 
že obce musia mať vyrovnaný ale-
bo prebytkový rozpočet (na roz-
diel od štátu a vlády), musia za-
bezpečiť rôzne prenesené výkony 
štátnej správy, ktoré sú finančne 
poddimenzované a v nekonečnom 
rade zabezpečiť celý chod obce a 
školy. Na obecnom zastupiteľstve 
sme schválili zvýšenie poplatku 
za komunálny odpad v priemere 
z 18 eur na 26 eur za rok a ob-
čana pri zachovaní všetkých do-

Požehnané 
vianočné sviatky, 

šťastie, zdravie, lásku a úspechy 
po celý nový rok 2020

Vám  praje
Ing. Bystrík Ižold

starosta obce Kozárovce
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Päť rokov ubehlo ako voda v Hrone a už je tu čas 
pravidelného stretnutia spolužiakov. Tentoraz je to už 
40 rokov odvtedy, ako  sme plní elánu opúšťali brá-
ny miestnej základnej školy a rozbiehali sa na všet-
ky svetové strany. Spoločné posedenie sme už tra-
dične absolvovali v motoreste Stop, kde sme v druž-
nej debate a pri dobrej hudbe strávili jeden októbro-
vý sobotný večer. Naša vďaka patrila našej triednej 
učiteľke pani Márii Šamovej a samozrejme organi-
zátorom tohto stretnutia. Dúfam, že sa v podobnom 
počte a pri dobrom zdraví stretneme aj pri oslavách 
našej životnej 60-tky o ďalších päť rokov.     

Jubilujúci sedemdesiatnici sa stretli   
26. októbra v obradnej sieni OcÚ , kde ich 
privítal pán starosta Ing. Bystrík Ižold a 

po slávnostnom zápise do pamätnej knihy 
odovzdal prítomným jubilantom blahože-
lania a kvet. Z počtu 35 jubilantov sa stre-

tlo dvadsať. Slávnostný priebeh 
podujatia spríjemnili mladučké 
speváčky v krojoch zo ZŠ Ko-
zárovce. 

Po zápise sa jubilanti zúčast-
nili v kostole na svätej omši, kto-
rú za živých a mŕtvych sedem-
desiatnikov odslúžil vdp. Pat-
rik Adam. Na svojich zomrelých 
spolužiakov si spomenuli zapá-
lením náhrobnej sviečky na ich 
hroboch a minútou ticha im ve-
novali krátku spomienku v Mo-
toreste STOP, kam sa presunuli 
po svätej omši.

Po výbornom jedle, excelent-
ne zaspievali jubilantom spevá-
ci skupiny Matičiar, ktorí sa po-
starali, aby stretnutie bolo ne-
zabudnuteľné.

O.J.

Tohto roku ubehlo 50 rokov od ukončenia  našej 
povinnej školskej dochádzky (1969), keď sme ako 
pätnásťroční opúšťali brány našej starej ZDŠ na kri-
žovatke. Teraz sme už 65-roční a stretávame sa v 
novej ZDŠ – perfektne vybavenej. Môžeme len zá-
vidieť dnešným deťom chodiť do školy. 

Pôvodne nás bolo 54 - dve triedy A a  B. Stretlo 
sa nás 32 spolužiakov, z nich, žiaľ, už 9 spolužia-
kov odišlo na večnosť a ostatní sa nezúčastnili zo 
súkromných dôvodov. Skvelo sme sa zabavili, sto-
ly sa prehýbali pod množstvom jedla. Zaspomínali 
sme si na škôlku aj školu, mladosť, prácu, rodinu a 
teraz už aj dôchodkové časy pri premietaní doku-
mentu a prezeraní fotografií. Každý porozprával, 
čomu sa venuje. 

Rozchádzali sme sa o 3.30 hod  nadránom plní 
dojmov a navzájom si ešte bližší ako pred päťde-
siatimi rokmi.

H.V.

Nezabudnuteľné stretnutie

Stretnutie po 40 rokoch

Stretávka po 
päťdesiatich rokoch 
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Narodili sa
Juraj Kosmály  

syn Martiny a Juraja

Natália Chvojková  
dcéra Martiny a Juraja

Opustili nás
Irena Hlavová 

vo veku 80 rokov

Marián Kováč 
vo veku 73 okov

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Poďakovanie všetkým, ktorí obci ochotne pomáhajú
(Dokončenie zo str. 1)
teraz platných zliav. Zaviedli sme 
novú zľavu na základe % triede-
nia za domácnosť. Daň s pozem-
kov, stavieb a bytov sa v prieme-
re zvýšila od 10 % do max. 20 %. 
Všetky úľavy na daniach boli tiež 
zachované. Zároveň sme schválili 
5000 eur na projekty občanov for-
mou participatívneho rozpočtu. Je 
to novinka, ktorá tu nebola. Takže 
naviac prijaté peniaze zostávajú v 
obci a občania sa budú mať mož-
nosť zapojiť do čerpania týchto fi-
nancií už budúci rok. 

Môžete bližšie vysvetliť novú 
zľavu na základe percenta trie-
denia odpadu? 

Ako som už spomenul, zaviedli 
sme novinku pri zľave na poplat-
ku za komunálny odpad. Na zákla-
de zavedeného elektronického evi-

denčného systému a výsledkov za 
celý rok 2020 vieme od roku 2021 
dať zľavu na poplatku pre domác-
nosť od 25% do 35%. Zľava bu-
de vyhodnotená na základe miery 
triedenia (% separácie) jednotli-
vých domácností. Aj takouto for-
mou chceme motivovať občanov 
k znižovaniu množstva komunál-
neho odpadu a zároveň tým zvý-
šiť mieru triedenia za celú obec. 
Má to vplyv na poplatky za sklád-
ku odpadov.

Občania sa pýtajú na výstavbu 
okolo priehrady, aké stanovisko 
k tomu zaujala obec?

V lokalite priehrady je snaha no-
vých majiteľov pozemkov o vybu-
dovanie rôzne veľkých stavieb ale-
bo stavbičiek. Podľa schváleného 
územného plánu nie je táto lokali-
ta riešená na rekreáciu. Priehrada 

je využívaná rybármi na lov rýb a 
našou snahou je, aby tomu tak bo-
lo aj v budúcnosti. Spoločným úsi-
lím mojej osoby, poslancov obec-
ného zastupiteľstva a štátnych or-
gánov je zachovať podmienky pre 
rybolov a výstavbu čo najviac re-
gulovať a obmedzovať. Je to ťaž-
ké, ale v priebehu roka 2020 ur-
číme podmienky, podľa ktorých sa 
bude v danej lokalite stavať ale-
bo nestavať.

Ubehol už rok od Vášho zvole-
nia za starostu, ako hodnotíte to-
to obdobie?

Priznám sa, že ani neviem ako 
rýchlo to ubehlo. Za ten rok sa po-
darilo veľa pozitívneho ako napr. 
nová biochemická učebňa v ško-
le, kompostéry v každej domác-
nosti, výsadba 115 ks stromov, 
720 m novej kanalizácie danej do 

užívania, budovanie optickej sie-
te v obci... Tiež nám boli schvále-
né ďalšie dotácie a projekty napr. 
rozšírenie hasičskej zbrojnice, vo-
dozádržné opatrenia, Wifi pre te-
ba... Uskutočnili sa rôzne úspeš-
né kultúrne a športové podujatia, 
o ktoré nie je v našej obci núdza. 
Na tomto sa dá naozaj stavať a pri-
náša mi to energiu, s ktorou idem 
ďalej. Nájdeme určite aj zlé a mož-
no nedotiahnuté veci. To ale k ta-
kejto pozícii patrí a nemôžem vy-
hovieť všetkým na počkanie. Kto 
chce, vidí veci pozitívne a kto nie, 
vidí ich negatívne. Chcem hlavne 
poďakovať všetkým, ktorí za ten 
môj prvý rok vo funkcii starostu 
akýmkoľvek spôsobom pomohli 
tejto obci a naďalej nezištne po-
máhajú. Ďakujem.

Pripravila M. Nemčeková

Pozvanie na slávnostný zápis 
do pamätnej knihy obce Kozárov-
ce prijali 8. novembra významní 
občania, ktorí sa dožili životné-
ho jubilea Jozef Orovnický, Voj-
tech Hofferík a Pavel Kopál. Troji-
cu jubilantov privítal starosta Ing. 
Bystrík Ižold a vo svojom prího-
vore priblížil najdôležitejšie oka-
mihy ich životov, ktoré ich spája-
jú s obcou Kozárovce.

Osemdesiatnik Vojtech Hoffe-
rik detstvo a mladosť prežil v na-
šej obci, V prelomovom roku 1968 
síce oficiálne našu obec opustil 
a presťahoval sa do Bratislavy, 
ale po rokoch sa do obce natr-
valo vrátil. Pracoval na rôznych 
pozíciách vtedajších Českoslo-
venských dráh, terajších Železníc 
Slovenskej republiky a vďaka pra-
covným schopnostiam postúpil 
až na Generálne riaditeľstvo ŽSR. 
Na začiatku 90. rokov 20. storo-
čia pomohol, aby naša železničná 
stanica v Kozárovciach mala úro-
veň, aká sa vyžaduje na križovat-
ku železničných tratí a rýchliko-
vú stanicu. 

Ing. Pavel Kopál sa narodil pred 
80 rokmi v obci Veľké Kršteňa-
ny, okres Partizánske. Osud ži-
vota ho na konci 50. rokov 20. 
storočia zavial do nášho regió- 
nu. Nastúpil pracovať do SES 
Tlmače ako konštruktér. V ro-
ku 1963 sa stal naším občanom 
a jeho život sa stal súčasťou na-
šej obce a blízkeho závodu SES. 
Pôsobil na rozličných pracovných 
pozíciách ako konštruktér, meta-
lurg, neskôr ako vedúci metalurg, 
vedúci prevádzky cechu a vedú-

Slávnostný zápis do pamätnej knihy obce 
ci technického úseku. Do pamä-
ti občanov sa zapísal ako autor 
básnických zbierok, ktoré každo-
ročne obohacujú kultúrny a spo-
ločenský život v našej obci. Do-
teraz mu vyšli zbierky V zrkadle 
času stopy ľudských krokov, Z lo-
na času, Život s tvárou človeka, 
Dotyk dávna, Po ceste života, V 
omrvinke dejín, zvečnený v ča-
se. Mnnohé z jeho básni zaznie-
vajú pri niektorých kultúrnych 
podujatiach

Tretí jubilant, sedemdesiatroč-
ný Jozef Orovnický sa narodil v 
Kozárovciach a celý svoj súkrom-
ný i pracovný život prežili v rodnej 
obci. Jeho pracovné úspechy sú 
spojené s blízkym závodom SES 
Tlmače, kde pôsobili na rôznych 
postoch. Okrem toho, že celý život 
žije v obci a aktívne hrával aj fut-
bal, celý jeho život je neodmysli-
teľne spojený s folklórom. Stál na 
začiatku vzniku folklórnej skupi-
ny Praslica, kde aj 20 rokov pô-
sobil. Mužský spevácky zbor Ma-
tičiar si nevieme bez jeho spevu 
ani predstaviť a určite je veľkým 
obohatením aj pre folklórnu sku-
pinu Konopa. Okrem toho v roku 
1998 získal Jánskeho diamanto-
vú plaketu. Jeho meno je späté 
s rôznymi oceneniami a ďakov-
nými listami za mimoriadny prí-
nos pre rozvoj folklóru a tradič-
nej ľudovej kultúry v Kozárovciach 
a regióne.

„Okrúhle výročia sú odjakživa 
príležitosťami, nielen na stretnu-
tia, spomienky a krásne stráve-
né chvíle, ale predovšetkým na 
priania, tak mi prosím dovoľte, 

aby som Vám úprimne zaželal ve-
ľa pevného zdravia, stáleho pocitu 
šťastia, veľa pokoja, či spokojnos-
ti v každej chvíli, no najmä mno-
ho neutíchajúceho elánu do ďal-
šej práce. Veľké ĎAKUJEM Vám za 
všetko, čo ste pre našu obec do-
teraz urobili,“ povedal v príhovo-
re starosta B. Ižold.

Jubilanti sa zapísali do pamät-
nej knihy obce a prijali blahože-
lania k okrúhlemu jubileu a upo-
mienkové darčeky. Slávnosť sprí-
jemnili ľudové piesne v podaní žia-
čok základnej školy.

M. Nemčeková, 
foto autorka

Blahoželanie do Brazílie
V ďalekej Brazílii žije naša rodáčka rehoľná sestra 

Irma Terezia Mrázová. 
Pred nedávnom sa v dobrom zdraví dožila sto rokov.   

Toto významné životné jubileum si pripomenuli aj členovia obecné-
ho zastupiteľstva a pri tejto príležitosti jej poslali blahoželanie.  

Pripojme sa a venujme jej jednu zo svojich modlitieb. 

Na snímke zľava J. Orovnický, P. Kopál, B. Ižold a V. Hofferik.
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• 27. október – MSSk Matičiar sa 
zúčastnila spomienkovej slávnos-
ti pri príležitosti 100.výročia ob-
novenia Matice slovenskej a 150.
výročia úmrtia Š.Moyzesa v ob-
ci Rybník
• 8. november – Pozvanie na sláv-
nostný zápis do pamätnej knihy 
obce Kozárovce prijali významní 
občania, ktorí sa dožili životné-
ho jubilea Jozef Orovnický (70), 
Vojtech Hoferík (80), Pavel Ko-
pál (80). 
• 15. november – TJ lokomotíva 
mala ukončenie futbalovej sezóny, 
kde predseda TJ Ing.Miloš Ďurovič 
zhodnotil uplynulú futbalovú sezó-
ny, vyzdvihol úspechy, ale pouká-
zal i na nedostatky prípadne re-
zervy, ktoré hráči majú. Zúčastni-
li sa tréneri jednotlivých mužstiev, 
starosta obce, hráči.
• 19. november – 45. výročie ŽSSk 
Lipka sa uskutočnilo v Izbe starých 
materí v ZŠ, zišlo sa okolo 25 čle-
niek od tých najstarších až po nové 
členky, kultúrnym programom po-
tešili deti zo ZŠ a jubilantky ocenil 
starosta obce.
• 23. november - Slávnostný zápis 
50 a 60-ročných jubilantov do pa-
mätnej knihy obce Kozárovce 
• 10. november – DS Hron odohral 
divadelné predstavenie Sedem žien 
na krku v Novom Tekove
• 24. november - DS Hron odohral 
divadelné predstavenie Sedem žien 
na krku v Hronskom Beňadiku
• 30. november - DS Hron odo-
hral divadelné predstavenie Se-
dem žien na krku vo Veľkých Ja-
níkovciach
• 1. december – predvianočné ob-
dobie pod názvom Adventný čas 
v Kozárovciach začal na námes-
tí obce pri Betleheme zapálením 
1.adv.sviece a pokračoval kultúr-
nym programom v podaní SZ Te-
be spievam.
• 1. december – MSSk Matičiar a 
FSk Konopa účinkovali na Sloven-
skom adventom večierku v Doro-
gu v Maďarsku, ktorý organizova-
la Komárňansko-ostrihomská žup-
ná slovenská samospráva pod ve-
dením Alžbety Szaboovej.
• 8. december – zapálenie 2.adv.
sviece bolo sprevádzané vystúpe-
ním Acapelly Decórum na námes-
tí v Kozárovciach, vianočnú atmo-
sféru si diváci mohli spríjemniť na 
vianočných trhoch. Pred zotme-
ním zavítal na námestie sv.Miku-
láš, ktorý so svojimi pomocníkmi 
prišiel pozdraviť a obdariť všetky 
dobré deti.
• 5.december – JDS v Kozárovciach 
usporiadala zájazd do DAB v Nitre 
na muzikál Povolanie Pápež 
• 10. december – členovia JDS v 
Kozárovciach usporiadali vianočné 

Kultúrne akcie jednou vetou

Žijeme v dobe, ktorá nabe-
rá stále väčšie obrátky. Každý z 
nás sa niekam náhli, všetko tre-
ba rýchlo urobiť, na nič nemáme 
dostatok času...Aspoň na záver 
roka, keď prežívame tie najkraj-
šie sviatky, by sme mohli troš-
ku spomaliť a uvedomiť si, čo pre 
nás znamenajú. Že Lásku, ktorá k 
nám prišla, máme rozdávať po ce-
lý rok, nielen na Vianoce. A spo-

Stojte, stojte, spomaľte...
lupatričnosť vyjadrovať nielen pri 
rôznych katastrofických a kritic-
kých situáciách; skúsme byť k se-
be milší každý deň. Zastavme sa 
a vnímajme krásne vianočné ko-
ledy, ktoré nás upokoja a správ-
ne sviatočne naladia.

Ponúkame Vám preto možnosť 
započúvať sa do vianočných me-
lódií na vystúpeniach speváckeho 
zboru TEBE SPIEVAM a to:

Adventný čas v Kozárovciach, 
ako nazvali predvianočné obdo-
bie členovia kultúrnej komisie, 
mal tento rok trochu inú tvár ako 
po minulé roky. Jeho cieľom bo-
lo predovšetkým otvoriť poduja-
tia do priestoru a vytvoriť príťaž-
livé miesto pre stretávanie sa ľudí 
rôzneho veku a záujmov.

Námestie sa zmenilo posta-
vením osvetleného betlehema a 
umiestnením veľkého adventné-
ho venca, na ktorom sa postup-
ne zapaľovali sviece. Pri každom 
zapaľovaní bol pre nás všetkých 
pripravený kultúrny darček.

Pri prvej adventnej sviece 1. 
decembra vystúpil náš spevác-
ky zbor TEBE SPIEVAM krátkym 
programom vianočných piesní. 
Pri zapálení druhej sviece 8. de-
cembra bol pripravený program 
na celé popoludnie. Po prvý krát 
sa konali vianočné trhy priamo na 
námestí, ponúkali sa tu vianočné 
darčeky i dobroty. Krásnu atmo-
sféru podujatia dotvárala Acapel-
la Decórum, ktorá už nie je pre Ko-

zárovčanov neznáma. Vyvrchole-
ním programu bol príchod Mikulá-
ša a jeho pomocníkov, na ktorých 
nedočkavo čakali naši najmenších. 
Potešilo ich, že priniesol darčeky 
pre dobré detičky.

Zapálenie tretej sviece na ad-
ventnom venci 15. decembra bo-
lo príležitosťou premiéry hudob-
no-divadelného predstavenia Zá-
zrak betlehemskej noci. V drama-
tickom pásme sa predstavili žia-
ci základnej školy a členovia FSk 
PRASLICA. Popoludní sa v rešta-
uračnej časti domu kultúry stre-
tli najstarší občania obce, kto-
rým spríjemňovala posedenie dy-
chová hudba Kozárenka. Spoloč-
ne potom prijali pozvanie a prešli 
na spomínané predstavenie do di-
vadelnej sály.

Zapálenie štvrtej sviece sa bude 
konať 22. decembra. V kultúrnom 
programe vystúpia detský folklór-
ny súbor VRETIENKO, folklórna 
skupina KONOPA a ženská spe-
vácka skupina LIPKA.

-nem-, foto: M. Kopál

posedenie v Motoreste Stop, účasť 
MSSk Matičiar, deti ZŠ spríjemnili 
dôchodcom predvianočnú atmo-
sféru tancom a vinšami.
• 14. december – Koštovka mla-
dých vín – v Motoreste Stop sa 
uskutočnila ochutnávka mladých 
vín, množstvo prinesených vzo-
riek svedčí o obľube tohto poduja-
tia medzi vinármi. Atmosféru sprí-
jemňovala MSSk Matičiar.
• 14. december – Klub KDH v Ko-
zárovciach zorganizoval zájazd do 
Olomouca na vianočné trhy spo-
jený s návštevou katedrály sväté-
ho Václava.
•  15.  december  –  V ianoce 
Oroszlánskych Slovákov – tohto 
podujatia sa v družobnom meste 
Oroszlány zúčastnil starosta Bys-
trík Ižold a v hlavnom programe 
účinkovala ŽSSk Lipka.
• 15. december – zapálenie 3.adv.
sviece, členovia FSk Praslica a žia-
ci zo ZŠ si pripravili krásne hudob-
no - divadelné predstavenie pod 
názvom Zázrak betlehemskej no-
ci. Svojim dramatickým pásmom 
spríjemnili popoludnie i našim naj-
starším občanom. V reštauračnej 
časti DK spríjemnila všetkým prí-
tomným nedeľné popoludnie dy-
chová hudba Kozárenka.
• 22. december – zapálenie 4.adv.
sviece, kde bude účinkovať DFS 
Vretienko, FSk Konopa a ŽSSk Lip-
ka
• 29. december – SZ Tebe spie-
vam odohrajú vianočný koncert 
v Tlmačoch

25.12.2019 (I. sv. vianočný) na 
sv. omši o 10,00  v kostole v Ko-
zárovciach
29.12.2019 (nedeľa) na sv. om-
ši o 10,00 v kostole na Lipníku, 
po sv. omši koncert spolu s ĽH 
Javorinka
5.1.2020 (nedeľa) na sv. omši o 
8,00 na Psiaroch, po sv. omši krát-
ky koncert
5.1.2020 (nedeľa) o 15,00 kon-
cert v kostole v Čajkove spolu s 
ĽH Javorinka
6.1.2020 (pondelok) o 15,00 kon-
cert v kostole v Rybníku

Srdečne Vás  pozývame a teší-
me sa na stretnutie s Vami!

A pýtate sa prečo nemáme kon-
cert v Kozárovciach? ...lebo doma 
nie je nikto prorokom...

Členovia speváckeho zboru TE-
BE SPIEVAM Vám všetkým prajú 
pokojné Vianoce prežité v kruhu 
rodiny a v dobré zdravie po ce-
lý nový rok.

MV

Adventný čas v našej obci
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Tradícia Betlehemského svetla 
vznikla na Slovensku v roku 1990, 
kedy ho slovenskí skauti po prvý 
krát prevzali od rakúskych skau-
tov, ktorí toto svetlo priniesli až z 
Betlehema. Od tohto roku sa Bet-
lehemské svetlo tradične odpaľu-

Betlehemské svetlo na Slovensku už po tridsiaty krát!
je na ekumenickej slávnosti, kam 
ho vždy prinesie z Baziliky Naro-
denia Pána v Betleheme tzv. Die-
ťa svetla – rakúske dievča alebo 
chlapec, ktorí toto vyznamenanie 
každoročne získava za svoje prí-
kladné správanie a ochotu pomá-

hať druhým. 
Od tých čias, 
táto tradícia 
p r e t r v á v a 
dodnes.  

My, skau-
ti z Kozáro-
viec, sme sa 
tiež rozhodli 
prinášať to-
to svetlo ná-
deje, lásky a 
porozumenia 
do našej ob-
ce, a tak sme 

sa už po druhý krát, 21.12. vy-
brali na našu železničnú stanicu, 
kam nám Betlehemské svetlo už 
tradične priniesli skauti z celého 
Slovenska rýchlikom. Po spoloč-
nom odpálení svetla sme svetlo 
odniesli do kostola, odkiaľ si ho 
môžu počas vianočných sviatkov 
ľudia nielen z Kozároviec preniesť 
aj do svojich domovov. 

Týmto by som vám v mene 
nášho skautského oddielu chce-
la zaželať pokojné, požehnané 
sviatky prežité v kruhu vašich 
najbližších, aby ste boli v novom 
roku šťastní, zdraví, ľúbení a aby 
ste mali vždy dôvod na úsmev. A 
zároveň sa vám všetkým chcem 
poďakovať za prejavenú priazeň 
a účasť na našich podujatiach v 
roku 2019. Ďakujeme.

 DS

Diváci, ktorí zaplnili v nedeľu 15. decem-
bra sálu Domu kultúry v Kozárovciach, prežili 
neopakovateľné chvíle pri sledovaní hudob-
no-divadelného predstavenia Zázrak betle-
hemskej noci. Režisérom, scenáristom a hu-
dobným producentom bol Filip Ižold a jeho 
manželka Renatka, ktorá mala v rukách všet-
ky detaily príprav. Pre realizáciu základnej 
myšlienky spojili talentované deti z miestnej 
školy a členov folklórnej skupiny Praslica pod 
vedením Ing. Miloša Ďuroviča. Z úst F. Ižolda 
zaznelo úprimné poďakovanie aj obecnému 
úradu, základnej škole, Vladimírovi Valovi za 
namaľovanie kulís, Marianne Valovej za ušitie 
kostýmov, ale aj všetkým, ktorí sa akokoľvek 
podieľali na príprave podujatia.

Výsledok dojal prítomných a záverečný 
potlesk postojačky bol ich poďakovaním za 
silný umelecký zážitok. Ako vo svojom prí-
hovore povedala Mgr. Ivana Švoliková, zá-
stupkyňa starostu obce: „Dnes sa na tom-
to javisku  zišli nádherní ľudia, obetaví, lás-
kaví, ktorí zabúdajú na seba, na svoje sta-
rosti a s radosťou rozdávajú lásku.“ Priamo 
po predstavení zasypali diváci tvorcov pod-
ujatia i hercov slovami chvály a v tomto tó-

Zázrak Betlehemskej noci
ne sa ihneď začali šíriť vyjadrenia aj interne-
tom. Zázrak betlehemskej noci nás v nede-
ľu oslovil všetkých a určite ho dlho budeme 
niesť vo svojom srdci. Rovnako ako hrdosť 
na talentovaných malých i veľkých umelcov, 
ktorých v obci máme.

Samozrejme, ihneď zaznela otázka, kedy sa 
bude predstavenie opakovať. Dobrou sprá-
vou je informácia, že sa plánuje repríza 5. ja-
nuára 2020 o 17.00 hod. 

M. Nemčeková, 
foto autorka 
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 Starosta na úvod všetkých 
privítal a v krátkosti priblížil 
históriu Lipky, jej účinkovanie 
na rôznych spoločenských ak-
ciách v minulosti i dnes. Pripo-
menul prvé vedúce skupiny.Pri 
zrode speváckej skupiny stá-
la Anna Jančeková, v diele po-
kračovala Mária Švolíková a ná-
sledne Mária Egyudová. Skupi-
na sa zúčastnila rôznych okres-
ných, krajských a celoštátnych 
vystúpení, ale aj vystupovala 
v zahraničí. Získala rôzne oce-
nenia ale aj prvenstvá. „Mož-
no som nespomenul všetko a 
všetkých, ale dovoľte mi poďa-
kovať za vašu činnosť a za vašu 
reprezentáciu obce. Hlavne ďa-
kujem za to, že ste tu a že aj po 
kratšej odmlke, môžeme dnes 
spoločne osláviť významné ju-
bileum. Voľný čas je vzácnosťou 
a vy si ho viete skrášliť spevom 

LIPKA oslávila štyridsaťpäť rokov
ďalej funguje a spieva,“povedal 
vo svojom príhovore starosta a 
každej členke odovzdal Ďakov-
ný list a kvietok ako poďakova-
nie za  účinkovanie a reprezen-
táciu obce.

Kultúrny program pre prítom-
ných si pripravili deti zo ZŠ pod 

vedením p. učiteľky Sedlákovej. 
Po prípitku sa potom už rozprú-
dila medzi ženami družná de-
bata, pozeranie kroniky, fotiek, 
spomínanie... Nechýbal ani spev 
a krásne piesne, ktoré ženy spie-
vali od srdca.

 Ing. Silvia Benčaťová

Už tradične sa stretávajú naši seniori v decembri v STOPE. Aj 
tento rok. 10. decembra  ich prišiel pozdraviť starosta B. Ižold a 
jeho zástupkyňa I. Švoliková. Potešili ich deti zo základnej školy 
svojim tanečným vystúpením a o dobrú náladu sa počas celého 
popoludnia starali speváci z MATIČIARA a hudobníci.

Prítomnosť starostu mnohí využili a rozhovory s ním o veciach, 
ktoré ich trápia. Potešilo ich, že zastupiteľstvo schválilo pridele-
nie priestorov na ich schôdzkovú činnosť  v polyfunkčnom dome 
a teda aj vznik Klubu JDS v obci. Veľmi peknou tradíciou predvia-
nočného  stretnutia je záverečná pieseň Tichá noc, pri zhasnu-
tých svetlách, len pri rozžatých prskavkách.                   

Text a foto –nem-

Tradičné predvianočné 
stretnutie 

Pri príležitosti 45. výročia založenia ŽSS Lipka sa 19. novem-
bra uskutočnila malá výročná slávnosť, kde medzi pozvanými 
hosťami nechýbal pán starosta Ing. Bystrík Ižold, pán riaditeľ 
ZŠ s MŠ Mgr. Richard Demian a predsedníčka kultúrnej komisie  
Mgr. Ivana Švoliková, PhD.

nádherných piesní. Je to nao-
zaj neoceniteľný počin v živo-
te človeka. Nech Vám to aj na-

Naši seniori JDS nechýbali ani tento rok na okresnom podujatí Mesiac 
úcty k starším v levickom hoteli Astrum. Helena Hamarová na podu- 
jatí z rúk predsedu NSK M. Belicu a krajskej predsedníčky JDS  
A. Oťapkovej prevzala vyznamenanie III. stupňa. Malý darček  
k okrúhlemu jubileu dostala naša členka Anna Ižoldová. 
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• Kadiaľ viedla tvoja životná 
cesta, keď si opustil školské la-
vice v kozárovskej škole?

Po ukončení ZŠ som študoval na 
gymnáziu v Zlatých Moravciach a 
neskôr na Univerzite Konštantína 
Filozofa v Nitre. Viac ako rok som 
pracoval ako učiteľ na VI. ZŠ v Le-
viciach, kde som učil slovenčinu 
a občiansku náuku na 2. stupni. 
Po skončení základnej vojenskej 
služby som sa rozhodol skúsiť nie-
čo iné a koncom roka 2002 som 
odišiel do Bratislavy. Vo febru-
ári 2003 som nastúpil do IKEA 
a pracoval som tam na rôznych 
pozíciách temer 17 rokov. V au-
guste tohto roka som otvoril no-
vú kapitolu v mojom pracovnom 
živote a prijal som ponuku spo-

Ivan Sitár: 
Z Kozároviec nám chýbajú predovšetkým ľudia

Naši rodáci. Narodili sa v Kozárovciach, tu vyrástli a po ukončení 
základnej školy, začali pomaly otvárať dvere do sveta. Mnohí z nich 
sa po štúdiách usadili ďaleko od rodiska, ale puto zostáva. Ešte sa 
vracajú k najbližším, k priateľom a oživujú si spomienky. V tejto rub-
rike sa pokúsime osloviť niekoľkých z nich, aby sme zmapovali ich 
kroky po odchode z Kozároviec a krátko si ich pripomenuli. Tento-
raz sme oslovili Ivana Sitára, ktorý žije vo Švédsku v Malmö s man-
želkou Monikou (tiež našou rodáčkou) a 4 deťmi. Viac nám prezra-
dil v našom rozhovore.

ločnosti Tetra Pak, ktorá vyrába 
kartónové obaly na nápoje a do-
dáva technológie pre potravinár-
sky priemysel.  

• Čo rozhodlo o tvojej ceste za 
prácou v zahraničí a ako si v prá-
ci postupoval?

Na rôznych pozíciách, kto-
ré som počas svojej kariéry vy-
striedal, som sa vždy snažil uro-
biť niečo naviac, nad rámec bež-
ných očakávaní a vytvárať tak pri-
danú hodnotu pre môjho zamest-
návateľa, ale aj pre mňa samot-
ného. Takýto prístup mi pomáha 
pri osobnom rozvoji a je pre mňa 
zdrojom energie a motivácie. Ako-
si prirodzene som sa snažil hľa-
dať možnosti pre ďalší rast do-
ma aj v zahraničí. Samozrejme, 
že veľký vplyv na to, ako sa moja 
kariéra vyvíjala, mali aj „šťastie 
a náhoda“. Šťastie na ľudí, kto-
rí vedia oceniť to, čo robím, a ná-
hoda, vďaka ktorej sa mi darilo 
nájsť pracovné ponuky, ktoré bo-
li zaujímavé.

• Priblíž nám, čo sa ti v novej 
krajine zapáčilo a ako ju vidíš 
dnes po rokoch?

Vo Švédsku žijem už viac než 
sedem rokov. Je to veľmi zaujíma-

vá krajina a myslím si, že 
je v mnohých oblastiach 
právom zdrojom inšpirá-
cie pre iné krajiny. Veľmi 
oceňujem, ako je švéd-
ska spoločnosť organizo-
vaná, ako dôsledne pre-
sadzuje rešpekt k člove-
ku a k hodnotám. Zákony 
a pravidlá sú tu prijíma-
né s cieľom zlepšiť a zjed-
nodušiť každodenný život 
ľudí a v mnohých oblas-
tiach to funguje naozaj 
veľmi dobre. Ďalšia vec, 
ktorú na Švédsku oceňu-
jem je unikátna kombiná-
cia inovatívnosti a poko-
ry, ambícií a vytrvalosti. 

• Na akom poste pôso-
bíš teraz?

Momentálne zastávam pozíciu 
finančného riaditeľa pre sekciu 
udržateľného rozvoja v spoloč-
nosti Tetra Pak a mám na staros-
ti finančný manažment a investí-
cie spoločnosti zamerané na pod-
poru recyklácie odpadov a obno-
viteľné zdroje energie.  

• Ako sa vám – teda aj tvojej ro-
dinke podarilo prispôsobiť nové-
mu prostrediu?

S Monikou máme 4 deti vo ve-
ku od 13 do 8 rokov, takže oni 
všetci už prežili väčšinu svojho 
života mimo Slovenska. Monika 
sa po príchode do Švédska sna-
žila čo najrýchlejšie naučiť jazyk, 
aby splnila všetky podmienky pre 
uznanie a doplnenie vzdelania zo 
Slovenska a získala učiteľskú li-
cenciu. Momentálne pracuje ako 
pedagóg v materskej škole. Asi 
najťažšie boli prvé dva roky, ke-
dy sme my dvaja, aj deti zápasi-
li s jazykovou bariérou a kultúrne 
rozdiely sme vnímali najintenzív-
nejšie. Každá spoločnosť je špe-
cifická a na niektoré veci si tre-

ba zvykať. Napriek tomu, že tu ži-
jeme už sedem rokov, človek sa 
často stretne s niečím, čo je nové 
alebo iné ako na Slovensku. Tie-
to skúsenosti sa prejavujú rôzne, 
napríklad v tom, ako si človek ku-
puje cestovný lístok alebo v tom, 
že solia krupicovú kašu . 

• Ako strávite blížiace sa Via-
noce?

Vianoce plánujeme stráviť v úz-
kom rodinnom kruhu doma v Mal-
mö. Naše Vianoce sú prevažne 
„slovenské“, ale niektoré dobroty 
zo švédskeho vianočného menu, 
ako je za tepla údený losos alebo 
glögg, rovnako nebudú chýbať. 

• Čo vám chýba zo života v Ko-
zárovciach?

Chýbajú nám predovšetkým ľu-
dia, rodina, priatelia, ale aj obyčaj-
ní známi, s ktorými človek prehodí 
len tak pár slov na ulici. Je takmer 
nemožné, aby si človek vytvoril 
rovnaké sociálne zázemie, ako v 
krajine, z ktorej pochádza. 

Pripravila: M. Nemčeková
Foto: archív I. Sitára

Malmö - deti I. Sitára v západnom prístave 

Malmö - pláž a most do Dánska

Sitárovci na titulnej strane IKEA katalógu
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Žiaci 5. a 6. ročníka sa 18. novembra zapojili do certifikovaného pro-
jektu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod názvom Detská po-
licajná akadémia. Každý žiak dostal pracovný zošit Detskej policajnej 
akadémie a pod odborným vedením pracovníkov policajného zboru, 
Mgr. Čakajdovej a Mgr. Horniaka, vypracovával jednotlivé úlohy k da-
nej téme.Zároveň sme sa aj porozprávali o jednotlivých témach. Pani 
policajtka a pán policajt nám ochotne odpovedali na naše otázky.

Zamerania jednotlivých stretnutí: 1. Zoznámenie sa s našou polí-
ciou (Spoznajte políciu. Keď potrebujete pomoc/). 2. Bezpečnosť na 
internete

(Bezpečne na „sieti“, Svet internetu a zákon, Počítač a závislosti),  
3. Každý je iný! (Predsudky, Diskriminácia a rasizmus, Tolerancia), 4. 
Na ceste nie si sám! (Hlavne bezpečne!, Vnímam, vidím, počujem!, Do-
prava pre každého), 5. Stop násiliu! (Čo je to násilie, Som veľký, ale 
nie dospelý, Potrebujem pomoc, Zákon vo vrecku).

Žiaci po absolvovaní všetkých piatich stretnutí dostanú Certifikát 
o absolvovaní daného projektu.

 Mgr. Andrea Mikešová 

Detská policajná akadémia

Aj v tomto roku sa naša škola stala organizátorom okresného kola 
vo vybíjanej najmladších žiakov. Najskôr sa 14. novembra uskutočnilo 
u nás aj jedno zo základných kôl, kde si spolu zmerali sily družstvá zo 
ZŠ s MŠ Kozárovce, ZŠ Tlmače a ZŠ A. Kmeťa, Štefánika 34, Levice.

Z troch základných kôl do okresného finále, ktoré sa konalo 19.11. 
postúpili ZŠ s MŠ Kozárovce, ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice a ZŠ Mie-
rová 67 Želiezovce.

Konečné poradie okresného finále: 1. ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice, 
2. ZŠ s MŠ Kozárovce, 3. ZŠ Mierová 67, Želiezovce.

Za vzornú a úspeš-
nú reprezentáciu ďa-
kujeme žiakom: Matias 
Tomo (4. roč.), Pavol 
Švec (4. roč.), Lukáš 
Pustai (4.roč.), Filip Ši-
meg (4.roč.), Adam Jo-
zef Polák (4.roč.), Ad-
rián Kabát (4. roč.),

Na súťaž sa žiaci pri-
pravovali pod vedením 
p. uč. Mgr. Jozefa Ma-
jera, Mgr. Zuzany Še-
bovej a Mgr. Kornélie 
Kmeťovej.

Okresné kolo vo vybíjanej 

Medzinárodný deň tolerancie 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie tím odborných pra-

covníkov v zložení školský psychológ a sociálny pedagóg aplikoval na 
prvom stupni ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sériu ak-
tivít pre žiakov zameraných na scitlivovanie voči odlišnostiam, em-
patiu a toleranciu medzi ľuďmi. Deti sa aktívne zapájali a kooperovali 
na hodinách za cieľom spoznať iný uhol pohľadu na medziľudské roz-
diely a spôsob myslenia, či konania, ktorý je charakterizovaný zná-
šanlivosťou. Psychologická práca so žiakmi bola primeraná veku de-
tí, boli rozvinuté a upevnené základné princípy spolužitia a demokra-
tického postoja voči každému, bez rozdielov. Spokojnosť sa odzrkad-
ľovala v úsmevoch nejedného školáka.

 Mgr. Martina Učníková, DiS. školský psychológ

Naši žiaci sa 
8.11.2019 zú-
častnili obvod-
ného kola vo 
florbale na ZŠ 
Školská 14, Le-
vice, kde všet-
k y  p r í t o m n é 
školy porazi-
li a postúpili do 
okresného kola, 
ktoré sa konalo 
26. novembra v 
športovej hale 
T18 v Leviciach. 
Do OK postúpilo 
6 ZŠ z okresu a 
hralo sa na dve skupiny, Naša škola si vyžrebovala ZŠ Hronské Kľa-
čany a 4. ZŠ Levice. Víťazi skupín hrali finále na druhom mieste o 3. 
miesto a posledné školy zo skupín o 5 miesto.

Naša škola hrala v skupine nasledovne: Kozárovce - Hr. Kľačany 5 
: 2, Kozárovce - 4.ZŠ 1 : 0. Postúpili sme do finále, kde sme sa stretli 
s 2. ZŠ Levice a porazili sme ju 7 : 1. Naši žiaci vyhrali okresné kolo a 
postúpili na krajské kolo. Reprezentovali nás : Demian Gabriel /9,r/, 
Červenák Dávid /9.r/, Krištof Timotej /9.r/, Janovický Damián /9.r/, 
Lackovič Oliver /8.r/, Kotora Samuel /8.r/, Fabian Tomáš /8.r/, Gre-
gor Jerguš /7.r/ a Solčánsky Šimon /8.r/

Mgr. Jozef Majer

Z okresného kola na kraj

Deti zo školskej družiny mali 29. novembra Noc v škole. Spoločne 
sme strávili čas, zasmiali sa a upevnili sa kamarátstva medzi deťmi.  
Večer sme začali spoločenskými hrami, pokračovali spoločnou veče-
rou a po nej nás čakala už asi najviac očakávaná diskotéka. Deti sa na 
nej vytancovali, vybláznili a my pani vychovávateľky tiež. Po nej, sme 
si  už trochu unavení, ale spokojní, pozreli rozprávku a potom sme sa 
pobrali do spacákov. Noc nám ubehla ani nevieme ako rýchlo a ráno 
si po spokojné deti prišli rodičia.                                    

 Lucia Volfová

V pondelok 28. októbra prišiel očakávaný deň pre deti, ale aj ich 
rodičov. Odvážni žiaci 2. ročníka sa pobalili a prišli prežiť nezabud-
nuteľnú noc v škole.

Noc v škole

Noc v škole
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Jednou z najkrajších situácií v školskej práci je, keď môže učiteľ 
praktickou ukážkou potvrdiť, čo žiakov učí, čomu verí a čo sa snaží 
vložiť do ich sŕdc. Takouto ukážkou spojenia teórie a overenia si po-
zornosti detí formou pracovných listov o ZDRAVOM TELE bola i be-
seda s Mgr. Monikou Mezeiovou, ktorú naši žiaci s radosťou a veľkým 
nadšením privítali v našej základnej škole. A keďže najlepšou takti-
kou je pripraviť sa na to, že sa človek ocitne v situácii, keď mu drogu 
niekto ponúkne, dôležitá je pomoc od ľudí z najbližšieho okolia. Tým, 
že M. Mezeiová ukázala deťom, že sa môžu sami rozhodnúť neužívať 
drogy,  poukázala na správny spôsob života, ktorý je pozitívny, zdra-
vý a môže byť aj zábavný. Jej rozprávanie bolo popretkávané rôzny-
mi  aktivitami do ktorých sa každé dieťa chcelo zapojiť. Svoj názor na 
užívanie drog a jeho následky na zdravie človeka vložila cez rôzne ak-
tivity do príbehu, ktorý všetkých zaujal, každý sa doň aktívne zapá-
jal a ihneď reagoval na všetky otázky. Tí najšikovnejší boli odmenení 
drobnou sladkosťou. A čo bolo cieľom tohto podujatia? Naučiť žiakov 
pýtať sa, diskutovať a učiť sa od dospelých. Čomu ? Vytrvalosti. Tr-
pezlivosti. Odhodlaniu. Snahe. Odvahe. A v neposlednom rade chuti 
zdravo žiť bez drogy, akou sú cigarety či alkohol.

Zdravý životný štýl

V rámci Týždňa boja proti dro-
gám sa na škole uskutočnila pro-
tidrogová prevencia interaktív-
nou formou za vedenia školské-
ho psychológa a sociálneho pe-
dagóga. Aktivita bola zameraná 
na žiakov druhého stupňa, kedy 
mali študenti možnosť aktívne sa 
zapájať do procesu orientovaného 
na zážitok. Na chodbách ZŠ po-
skytovali vystavené expozície ná-
povedu, ktorá sa stala súčasťou 
aktívneho poznávania škodlivos-
ti návykových látok. Cieľom tých-
to sedení so žiakmi a zapojením 
aktivít do vyučovacieho procesu 
bolo vytvoriť protidrogovú atmo-
sféru v školskom prostredí, kto-
rá podnieti každého dospievajú-
ceho prehodnotiť svoje konanie 
v živote. Nakoľko sú v súčasnos-
ti vystavení účinkom drog mla-
diství čoraz v skoršom veku, bo-
lo v záujme odborných pracovní-
kov pripraviť adekvátne vzdeláva-
nie s tvorivým a činným charak-
terom. Podľa slov samotných žia-
kov im primárna prevencia zame-
raná na drogy priniesla množstvo 
nových zaujímavých informácií s 
cieľom poukázať na škodlivosť a 

Aj my, maličkí, sme chceli podporiť Medzinárodný deň školských 
knižníc, ktorý sme nazvali Čítajme spolu... Veď čítame radi. Ale ešte 
radšej počúvame, keď nám niekto číta. Preto nás nápad, priviesť do 
našej základnej školy herečku ochotníckeho divadla Hron v Kozárov-
ciach tetu Alexandru Valkovičovú, veľmi potešil.

Vypočuli sme si v jej podaní starú, slovenskú ľudovú rozprávku Zlatá 
priadka. A môžeme vám povedať, že to stálo za to, veď akoby na nás 
hovoril ozajstný škriatok Martinko Klingáč. Herecký a spevácky ta-
lent tety Alexandry sme ocenili veľkým potleskom a príjemné popo-
ludnie v škole ukončili spevom slovenských ľudových piesní. Tešíme 
sa na ďalšie spoločne strávené chvíle pri peknej rozprávke. 

Čítajme spolu

Protidrogová prevencia
vysokú návykovosť drog,  oceni-
li nápaditosť a inovatívnosť témy, 
prepracovanosť materiálov k té-
me, pridanú hodnotu aktivít na 
hodine a množstvo iného.

Spätné väzby od žiakov
„Mne sa páčilo, keď sme vystri-

hovali z časopisov obrázky, ktoré 
by sme mali dať tým čo sa dávajú 
na cestu drogovať, aby uctievali 
sviatky, chodili do prírody a aby 
zabudli drogovať a pochopili, že 
drogovanie nie je zdravé a škodí 
to na tele, aj na duši.“ (6.A)

„Naučila som sa, že treba po-
máhať druhým aj keď sú buď chorí 
alebo keď vyzerajú inak. Že veci sa 
nevyriešia krikom, ale všetko sa 
dá vysvetliť normálnym hlasom. 
Drogy ťa zmenia, vyber si stranu – 
ja si vyberám tú lepšiu.“ (5.A)

„Spoznal som veľa iných drog; 
pred tým si vždy vyzeral lepšie!; 
len jedna dávka môže spôsobiť 
závislosť; nebude vás chcieť ro-
dina a priatelia. Páčilo sa mi to a 
do života mi to dalo ponaučenie, 
že nebudem drogy radšej skú-
šať.“ (7.A) ...

Mgr. Martina Učníková, 
DiS. školský psychológ

Žiaci 3. a 4. ročníka a špeciálnych tried I. stupňa ZŠ sa 7. novem-
bra zúčastnili besedy s mjr. Mgr. Evou Čakajdovou z Krajského riadi-
teľstva policajného zboru v Nitre. Beseda bola zameraná na doprav-
nú výchovu. Porozprávali sme sa o dopravnej výchove všeobecne a 
o bezpečnom správaní na železnici. Hravou formou sme si zopakova-
li dopravné značky, povinnosti chodcov a cyklistov. Pozreli sme si aj 
Oliho príbeh, o ktorom sme sa potom porozprávali.

 Mgr. Andrea Mikešová

Beseda s policajtkou 
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Medzinárodný deň školských knižníc
Štvrtý októbrový pondelok je od 

roku 1999 každoročne venovaný 
školským knižniciam. Vyhlásila ho 
prezidentka Medzinárodnej asoci-
ácie školského knihovníctva Blan-
che Wools, aby podporila vzťah 
žiakov ku knihám, školským kniž-
niciam a vyzdvihla ich prínos pre 
vzdelávanie detí a mládeže. Počas 
tohto dňa prebiehajú v priesto-
roch knižníc škôl rôzne poduja-
tia, ktorými si pripomíname, aké 
dôležité pre náš život je čítanie. 
Cieľom tohto podujatia je u detí 
vzbudiť záujem o knihu, vybudo-
vať si kvalitný a pozitívny vzťah 
k nej, rozvíjanie čitateľskej gra-

motnosti takisto zohráva v tom-
to smere významnú úlohu.

Pri tejto príležitosti sme pripra-
vili niekoľko zaujímavých aktivít, 
ktoré prebehli počas tohto dňa v 
našej školskej knižnici. Keďže ten-
to rok uplynulo 145 rokov od na-
rodenia významného slovenské-
ho spisovateľa Jozefa Gregora-Ta-
jovského, pripomenuli sme si ho 
aj týmto spôsobom. Žiaci ôsme-
ho ročníka sa na hodine literatúry 

oboznámili s jeho dielom, vybrali 
si poviedku Maco Mlieč a rozhodli 
sa, že zážitok z nej sprostredku-
jú svojim mladším spolužiakom. 
Rozdelili si úlohy, pozreli modernú 
verziu poviedky, spracovali ju do 
anglického jazyka, pripravili pexe-
so o poviedke, niekoľko otázok v 
angličtine i slovenčine, aby zisti-
li, čo všetko si mladší spolužiaci 
zapamätali a ako na nich samot-
ná poviedka  zapôsobila. 

Ďalšou aktivitou, ktorá prebeh-
la v tento deň v knižni bolo číta-
nie rozprávky Vianočná koleda v 
anglickom jazyku. Žiakom šieste-
ho ročníka ju prečítal deviatak Jú-

lius Dean. Šiestaci potom navr-
hovali a vytvárali obal na knihu s 
týmto motívom. 

Medzi ďalšie činnosti, ktoré sa 
zrealizovali v školskej knižnici pat-
rili napríklad výroba záložiek do 
kníh, vedomostný kvíz o knihách 
či skupinové čítanie. Žiaci si okrem 
dobrého pocitu a pekného zážit-
ku odniesli  knižky, ktoré sa chys-
tajú prečítať.

Mikuláš v škole
K prvým zimným sviatkom, na ktoré sa deti každoročne veľmi tešia, 

patrí aj sv. Mikuláš. Na našej základnej škole si  6. decembra pre neho 
a jeho pomocníkov pripravili program žiaci všetkých tried, ale žiaci 1.-
4. ročníka a špeciálnych tried I. stupňa ho aj predviedli vo veľkej te-
locvični. Za odmenu dostal každý  žiak veľký balík sladkostí.

V piatok 8. novembra  žiaci ôs-
meho ročníka navštívili medzi-
národný knižný veľtrh Bibliotéka, 
ktorý sa každoročne koná v Bra-
tislave. Toto podujatie s niekoľ-
koročnou tradíciou ponúka svo-
jim návštevníkom okrem možnos-
ti zakúpenia kníh množstvo sprie-
vodných akcií a bohatý program 
pre deti všetkých typov škôl i pre 
dospelých.  

So žiakmi sme prešli stánky vy-
davateľstiev, zúčastnili sa bese-
dy a diskusie s naším popredným 
spisovateľom Danielom Hevierom, 
ktorý deťom prečítal úryvok zo 
svojej novej knihy. Naším dlho-
dobým cieľom je vzbudiť u de-
tí záujem o knihy a aktívne číta-
nie,  podporovať čitateľskú gra-
motnosť či zvyšovať  ich literárne 
povedomie. Veríme, že sme k to-
mu prispeli i touto aktivitou, pre-
tože Bibliotéka je považovaná za 

Naši žiaci na Bibliotéke
sviatok milovníkov kníh a kultúry 
všeobecne. 

Aktívne sme sa tiež zapojili do 
interaktívneho vzdelávacieho di-
vadelného predstavenia s názvom 
Dobré miesto na život. Herci sa 
prostredníctvom humoru, hyper-
boly a paródie pokúsili priblížiť 
deťom obsiahlu a závažnú tému 
globálneho bývania, viesť ich k ak-
tívnemu občianstvu a motivovať či 
zaktivizovať ich konanie spoloč-
ným hľadaním riešenia a reakcií na 
simulované situácie a ich uplatne-
nie v reálnom živote.

Keďže na tomto veľtrhu mali 
vlastné pódium i Rozhlas a televí-
zia Slovenska, odkiaľ vysielali nie-
koľko svojich pravidelných rozhla-
sových i televíznych programov, 
mohli sme možnosť nahliadnuť, čo 
všetko príprava i samotná reali-
zácia relácie obnáša  - multime-
diálna výchova v praxi.

Od Lucie do Vianoc...
Pre krátkosť dňa a dĺžku noci bol 13. december považovaný za naj-

strašidelnejší deň v roku. A to najmä kvôli duchom. Ženy sa odieva-
li do bieleho a pomocou husacích pier vymetali kúty domácností od 
zlých síl. V tento deň oslavujú meniny všetky Lucie a tie z celej na-
šej školy prišli medzi nás, aby z každej triedy odohnali a povymeta-
li všetky zlé sily. A čo keby sme sa aspoň trošku polepšili? Na budúci 
rok by mali menej práce....
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Čas v našej materskej škole priam beží a 
strieda sa jedna aktivita za druhou. Deti ma-
jú z plánovaných aktivít vždy veľkú radosť a 
to nás poháňa stále vpred. Niet nad úprimnú 
detskú radosť. 18. októbra sme si pripomenu-
li DEŇ STROMOV A KRÍKOV, ktoré sú pre náš 
život mimoriadne dôležité. V dopoludňajších 
hodinách sme deťom priblížili význam ochrany 
životného prostredia. Pomocou obrázkov deti 
vyhľadávali stromy a kríky v areály materskej 
školy a zbierali ich plody do pripravených vre-
cúšok. O každom strome sme sa niečo nové a 
zaujímavé dozvedeli. Ľudová múdrosť hovo-
rí: „Každý deň jablko, od lekára ďaleko...“, a 
preto sme si aj my 21. októbra tak ako kaž-
doročne pripomenuli DEŇ JABLKA.  Celý deň 
sa v našej materskej škole niesol v duchu ja-
bĺk. Rôznymi tvorivými, výtvarnými aktivita-
mi sme si pripomenuli význam tohto ovocia. 
Deti si mohli vypočuť príbeh o jabĺčku i zatan-
covať si na pieseň Červené jabĺčko. Aktivitu 
sme zakončili pochutnaním si na jabĺčkach.  

ZA DVERAMI MATERSKEJ ŠKOLY
28. októbra sa kona-
la aktivita pod názvom 
STRAŠIDIELKOVÝ DEŇ 
a TEKVIČKY. Tekvičky 
si tento rok mohli vyro-
biť deti doma so svojimi 
rodičmi, ktoré nám po-
tom priniesli do mater-
skej školy. Každá tek-
vička bola odmenená 
a skrášľovala nám naše 
priestory. Počas stra-
šidielkového dňa prišli 
deti oblečené v kostý-
moch a maskách. Pre 
deti boli pripravené 
rôzne stanovištia i prekážková dráha odva-
hy. Túto aktivitu sme zakončili spoločným 
fotením s vyrobenými tekvičkami. Posledná 
aktivita v tomto mesiaci bola venovaná na-
šim starým rodičom, pre ktorých sme pri-
pravili krásne popoludnie plné tanca, básní a 

piesní. Z vystúpenia detí mali všetci obrov-
skú radosť. 5.novembra sme si pripomenu-
li MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL. 
Keďže v tento deň naša materská škola osla-
vovala, pre deti boli pripravené rôzne dopo-
ludňajšie tvorivé aktivity, ktoré si deti ne-
smierne užívali. Nechýbala i sladká odme-
na. Na záver sme si všetci spoločne zatan-
covali na hymnu materských škôl. 27. no-
vembra sa uskutočnila aktivita MAMA, OC-
KO CVIČTE SO MNOU, na ktorú boli pozva-
ní rodičia spoločne s deťmi. Mohli sme spo-

lu všetci stráviť jedno krásne športove popo-
ludnie plné zábavy a súťaží. Na záver boli de-
ti i rodičia odmenení medailou i zaslúženým 
diplomom. Mesiac november sme zakonči-
li aktivitou DEŇ VESELÝCH ZÚBKOV. Deti sa v 
priebehu tejto aktivity oboznámili so správ-
nym postupom čistenia zubov. Dozvedeli sa 
čo našim zubom škodí a čo naopak prospie-
va. Na vyrobenom modely si deti mohli správ-
ne čistenie zubov i vyskúšať. Na záver sme si 
všetci spoločne zatancovali na pieseň „Vese-
lé zúbky“ a všetky deti boli za odmenu a ši-
kovnosť obdarované zubnou kefkou. Ani sme 
sa nenazdali a ocitli sme sa v mesiaci decem-
ber. Tento mesiac neodmysliteľne patrí k naj-
krajším sviatkom v roku. Aj my sme si sedem-
násty december spríjemnili VIANOČNÝM PO-
POLUDNÍM, kde nás prišiel navštíviť i MIKU-

LÁŠ. Najskôr sa deti zo všetkých troch tried 
predstavili krásnym programom plným tan-
ca, piesní i vinšovných básní, ktoré si s pa-
ni učiteľkami i pánom učiteľom pripravili pre 
všetkých hostí. Po občerstvení, za ktoré ďa-
kujeme rodičom, nám na okno zaklopal Mi-
kuláš so svojimi pomocníkmi. Priniesol nám 
darčeky plné sladkostí, ktoré si deti zaslúžili 
a mali z nich veľkú radosť. 

Na záver by Vám chcel kolektív materskej 
školy popriať len to, aby boli pre Vás tieto 
sviatky žiarivé a radostné. Nech všetky Vaše 
želania a sny stanú sa skutočnosťou a nech 
Vás pocit radosti naplní počas celého nastá-
vajúceho roka. Tešíme sa na ďalšiu spolu-
práci s Vami v novom roku 2020. 

Bc. Monika Žemberyová

Deň jablka

Deň veselých zúbkov Strašidielkový deň s tekvičkami

Mama, ocko, cvičte so mnou

Vianočné popoludnie
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Komárňansko-ostrihomská žup-
ná slovenská samospráva nás po-
zvala 1. decembra, na prvú ad-
ventnú nedeľu na Slovenský ad-
ventný večierok do mesta Dorog, 
ktoré sa nachádza vo východnej 
časti Komárňansko-ostrihomskej 
župy v údolí obklopeného vrchmi 
Piliš a Gereče. Od r.1845 sa tu do-
lovalo uhlie až do r.1970.

V programe účinkovali muž-

ská spevácka skupina Matičiar, 
folklórna skupina Konopa z Ko-
zároviec a ešte naši priatelia Jo-
zef Suchý, spevák – heligonkár z 
Novej Bane a gajdoš Dominik Ga-
raj z Veľkej Lehoty.

Podujatie sa konalo v honos-
nom Kultúrnom dome Józsefa At-
tilu. Divadelná sála na I. poscho-

dí, prístup po širokom mramo-
rovom schodisku, vystlanom ko-
bercami a vyzdobenom obrazmi 
s vysokou kultúrnou hodnotou. 
Pre menej zdatných, starších bol 
k dispozícii aj moderný výťah. Sa-
motná sála mi pripomínala histo-
rické časy ešte z minulých tisíc-
ročí. Obrovský priestor, nádherné 
obrazy, parádne kreslá, kapacita 
hľadiska cca 400 sedadiel. Nako-

niec som sa dozvedel, že pôvodná 
stavba kultúrneho domu je z roku 
1928. Naozaj, klobúk dole, že sa 
im ho podarilo zrekonštruovať a 
udržiavať v takomto stave.

Program začínal zapálením pr-
vej adventnej sviečky na advent-
nom venci, príhovorom Sloven-
skej  samosprávy, samozrejme tl-

močeným do slovenčiny. Organi-
zátorom podujatia bola nám už 
známa predsedníčka Oroszlán-
skej samosprávy Alžbeta Szaboó-
vá, takže nebol žiaden problém v 
komunikácii. Bola nám predsta-
vená aj jej zástupkyňa, ktorá tiež 
krásne rozprávala slovenčinou. 
Nesmiem ešte zabudnúť na dcé-
ru A.Szaboóvej, ktorá bola zvole-
ná do celoštátnej Slovenskej sa-

mosprávy.
Prvá pieseň bola Daj Boh šťas-

tia  tejto zemi striedavo sloven-
sky i maďarsky. Už po začiatoč-
ných melódiách nás veľmi príjem-
ne prekvapilo publikum svojou 
reakciou a hlavne búrlivým po-
tleskom. Bolo to pre nás povzbu-
dením, aj preto sme sa museli sna-

žiť čo najviac. Hľadisko bolo zapl-
nené skoro do posledného miesta. 
Každá naša pieseň bola vnímaná 
divákmi veľmi živo, spievali s na-
mi a bolo vidieť, že sa bavia. Me-
dzi našimi piesňami a tancami, vy-
stúpili naši kamaráti heligonkár a 
gajdoš, reakcia divákov opäť vy-
nikajúca. Bol to pre nás príjemný  
pocit, keď v sále spieva a tlieska 
takmer 400 divákov. Všetky na-
še dámy dostali od organizátorov 
nádherné kytice.

To ale ešte nebolo všetko po 
programe v divadelnej sále sa di-
váci presunuli na prízemie do ďal-
šej obrovskej sály (predpokladám, 
že tanečnej) kde boli prestreté 
stoly s občerstvením. Organizá-
tori nás poslali medzi nich, aby 
sme im aj tam zaspievali a zahra-
li zopár pesničiek. Nebolo ich zo-
pár, bolo ich veľa, ale nás tešilo, 
že si rozkazovali slovenské pes-
ničky a aj s nami spievali. Nielen 
spievali, mali chuť aj tancovať a 
mali sme čo robiť, aby sme si ne-
urobili hanbu.

Celkom na záver nás pozvali do 
ďalšej časti KD, kde bolo prestre-
té na stoloch priam hodovanie. 
Naozaj široký výber jedál a ná-
pojov. Keď sme sa najedli a dopl-
nili pitný režim, znova sa natiahli 
harmoniky a spoločné spievanie 
nemalo konca. Musím sa priznať, 
že sa nám odchádzať nechcelo. 
To znamená, že sme sa tam cítili 
skvele a pozvanie aj v budúcnos-
ti neodmietneme.

  Ján Švolik

Spievali na Slovenskom adventnom večierku

V nedeľu 15.decembra, na tretiu adventnú ne-
deľu, starosta Kozároviec  Ing. Bystrík Ižold a ŽSS 
Lipka oslávili spolu s našimi priateľmi, z mesteč-
ka Oroszlány, zapálenie tretej adventnej sviečky. 
Program začal príhovorom predsedníčky sloven-
skej samosprávy Alžbety Szaboóvej a primáto-
rom mesta Oroszlány. K prítomným sa v advent-
nom čase prihovorila aj evanjelická farárka Etela 
Farkašová. Nechýbali ani dlhoroční a zakladajú-
ci členovia oroslánskych Slovákov, ktorí boli pri 
tejto príležitosti slávnostne ocenení.

ŽSS Lipka spestrila kultúrny program blokom 
vianočných kolied a vinšov, a prítomných nala-
dila na vianočnú atmosféru. V závere programu 
zaznela spoločná Tichá noc. Lipku na harmoni-
ke sprevádzal Slavomír Baláž. 

Po oficiálnej časti sme spolu s priateľmi z 
Oroszlány zaspievali ešte zopár ľudových pies-
ní. Atmosféra tohto podujatia bola veľmi srdečná, 
priateľská a plná prianí do nového roka.

Radostné a požehnané vianoce a všetko dob-
ré v novom roku 2020 

Praje ŽSS LIPKA
-sb-

ŽSS Lipka u priateľov v Oroszlány
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bana, upršanú procesiu na svia-
tok Najsvätejšieho Kristovho Te-
la a Krvi (Božie telo) v Hronskom 
Beňadiku, ďalšiu procesiu tento-
raz v Tekovskej Breznici pri prí-
ležitosti pripomienky na vyhore-
nie obce v roku 1856, na Orovnici 
sv. omšu venovanú poďakovaniu 
za tohoročnú úrodu a sv. omšu v 
Levoči pri príležitosti púte  oby-
vateľov obce Kozárovce na Mari-
ánsku horu.

Neobišli sme ale ani svetské 
hrania. Ako prvé by som spome-
nul domáce hrania v Kozárovciach 
ako tradičné pochovanie basy ten-

toraz v kultúrnom dome, stavanie 
mája, lampiónový sprievod na Veľ-
kú Skalu, jarmok na námestí, po-
zdravili sme krátkym vystúpením 
stretnutie dôchodcov organizova-
né Jednotou dôchodcov Sloven-
ska pri príležitosti 20. výročia za-

loženia tejto organizácie a prav-
depodobne odohráme aj tradič-
né vianočné stretnutie v kultúr-
nom dome.

V lete sme boli pozvaní na kon-
cert do parku v Nitre, ktorý sme 
odohrali tentoraz celý za priaz-

nivého počasia. Odmenou nám 
bol vďačný potlesk prítomných 
divákov.

Keby som mal v krátkosti zhod-
notiť rok ako celok tak pravdepo-
dobne nás v roku 2019 nik neo-
pustil a ani nik nový do kolektí-
vu neprišiel. Zdravotné problémy 
nášho kapelníka Milana mu zne-
možnili účasť na niektorých hra-
niach a aj touto cestou mu praje-
me, nech sa v novom roku všet-
ko na dobré obráti a nech sa nám 
uzdraví a tiež všetci čakáme ako 
sa vyvinie situácia okolo nášho 
harmonikárka Ferka, ktorý ako ste 
si určite všimli v poslednej dobe už 
s nami nehrá pravdepodobne tiež 
pre zdravotné problémy a aj jemu 
prajeme skoré uzdravenie. 

Na záver, keď už pri tom zdra-

ví, by som chcel veľa tohto zdra-
via a spokojnosti v živote zaželať 
všetkým čitateľom Kozárovských 
novín a špeciálne terajším a býva-
lým členom dychovej hudby.

Miroslav Kopál,
DH Kozárenka

Aj v roku 2019 pokračovala čin-
nosť dychovej hudby Kozárenka 
vystúpeniami nielen doma, v Ko-
zárovciach, ale aj v okolitých de-
dinách. Medzi tradičné hrania pat-
rili pohreby. V roku 2019 opusti-
li tento pozemský svet dve veľké 
osobnosti Kozárovskej dychovej 
hudby, Vincent Závodský a Matej 
Teplan. Obaja patrili dlhé roky ku 
kolektívu, obaja boli majstrami v 
hre na klarinet resp. krídlovku a 
oboch na poslednej ceste vypre-
vadila aj dychová hudba.

Okrem týchto smutných hraní 
sme odohrali „štandardné“ cir-

kevné hrania. Sv. omšu na Háji pri 
príležitosti púte k Morovej kapln-
ke v prvú májovú nedeľu, hranie 
pri príležitosti vysviacky zrekon-
štruovanej fary v Hronskom Be-
ňadiku, sv. omšu na Pustej Ho-
re pri príležitosti sviatku sv. Ur-

Dychová hudba Kozárenka v roku 2019

Dychová hudba pri kaplnke Sv.Urbana na Pustej Hore

Pred Bazilikou minor v Hronskom Beňadiku

Dychová hudba počas procesie v Tekovskej Breznici Pred sochou Panny Márie na Mariánskej Hore v Levoči
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V predchádzajúcich číslach našich novín sme sa, pokiaľ ide o obec-
nú kroniku, venovali už všetkým rokom, ktoré sa končia na číslicu 
9 a o ktorých boli vedené záznamy. Preto som sa v dnešnom čísle 
rozhodol zamerať na záznamy v Pamätnej knihe železničnej stani-
ce v Kozárovciach. Do tejto knihy sa zapisovali rôzne udalosti, kto-
ré boli zapisované do dopredu stanovených nadpisov. Boli to slu-
žobné záznamy o počtoch prepravených ľudí a tovaru, v tom ktorom 
roku, ďalej záznamy o počasí, opravách alebo investíciách, neho-
dách na trati a pod. Pokúsim sa vybrať pár zaujímavých záznamov 
z „deviatkových“ rokov.

V roku 1919 je to zápis o sta-
ve budovy stanice, po tom ako 
maďarskí boľševici po obsade-
ní južného Slovenska a násled-
nom nútenom odchode opustili 
našu stanicu. Zápis bol urobený 
3. júla 1919 a spomína sa v ňom 
opustená budova stanice s rozbi-
tými oknami. Na budove boli sto-
py po guľkách, dvere boli vyláma-

né a okolo budovy bolo veľa ne-
poriadku a porozhadzovaných pa-
pierov. Je tu spomínaná aj, vtedy 
opustená budova krčmy pri želez-
ničnej stanici, kde sa nachádzali 
časti zničeného inventáru zo že-
leznice. Spomína sa aj odstráne-
nie tabule s maďarským označe-
ním obce Garamkovácsi.

Tu by som predsa len doplnil 
pár slov z obecnej kroniky ktoré 
v roku 1933 zapísal miestny kro-
nikár. „O tom, že v r.1919 boľše-
vici vpadli na územie RČS málo-
kto vedel, až keď vo svätodušnú 
nedeľu obsadili rybnícke vŕšky a 
vojsko čsl. Pustú horu. Čsl. dob-
rovoľníci vylámali pivnice, opili sa 
a potom zle nakladali s obyvateľ-
mi. Mládenca Filipa Žemberyho 
chytili a potom na Olichove obe-
sili. V notárskej kancelárii všetko 
zničili, rozhádzali, do matričných 
kníh porobili nemiestne zápisy a 
mnoho dôležitých listín roztrhali. 
Keď však boľševici obsadili Kozá-

rovce, starostu menovaného žup-
ným úradom zosadili a vymenova-
li si človeka svojho Štefana Ková-
ča. Jozefa Kabáta, ktorý v opitos-
ti vykrikoval na boľševikov, chce-
li zastreliť, avšak na príhovor Já-
na Besseho a zastupiteľstva ob-
ce ho pustili. Vtedy zomrel i Karol 
Majer na otravu krvi, súc ranený 
do pleca. Niekoľko obetí boľše-

vického vpádu je pochovaných v 
miestnom cintoríne. Tak obec, ako 
i okolie bolo spustošené (zvlášť 
železničný most).“

Preskočme 10 rokov a vráťme 
sa na železnicu. Roku 1929 kraľuje 
zápis o návšteve vtedajšieho pre-
zidenta Masaryka v Kozárovciach 
a jeho kúpaní v blízkom Hrone. Zá-
pis uvádzam v plnom znení:

„Dňa 26.9.1929 prišiel pán pre-
zident Masaryk zo svojho letovis-
ka v Topoľčiankach s istou spoloč-
nosťou na troch automobiloch a 
jedným nákladným autom ku Hro-
nu naproti stanici sa kúpať. Prišli 
o 11,30 a vracali sa o 18,20. Pri-
viezli so sebou tiež jedno kanoe, 
na ktorom sa tiež vozili. Prítom-
ný bol tiež pán minister národ-
nej obrany Udržal, minister za-
hraničia Dr. Beneš, dcéry pána 
prezidenta Dr. Alica Masaryková 
a Olga Revillidová s deťmi a eš-
te viac iných hostí. Celá spoloč-
nosť pri Hrone obedovala z do-

vezených zásob. Pán prezident 
sa pri Hrone tiež rozprával s nie-
koľkými miestnymi roľníkmi, kto-
rí tam práve pracovali. Prednosta 
stanice Říha bol zavolaný pánom 
vrchným policajným inšpektorom 
Chorvátom, aby spoločnosť infor-
moval o hĺbke a vhodnosti mies-
ta pre kúpanie, zvlášť pre deti a 
zvlášť pre dospelých.“

Ďalej sa v tomto zápise spomí-
na, že po prvý krát bol v Kozárov-
ciach namiesto cukrovej repy vy-
sadený tabak a prvé dva vagóny 
boli vypravené do zberne v No-
vých Zámkoch.

V roku 1939 sa už uvádza aj šta-
tistika prepravených osôb a tova-
ru. Pri tejto preprave bol zazna-
menaný jej nárast oproti minulé-
mu roku. Dôvodom bola aj evaku-
ácia osôb z obsadeného územia 
južného Slovenska. Dňa 18.2.1939 
bol otvorený prechod do Maďar-
ska pričom osoby sa colne vyba-
vovali v Kozmálovciach a tovar v 

Kozárovciach. Začatie 2.sv.voj-
ny bolo poznamenané zvýšený-
mi presunmi nemeckých vojakov 
a výhybňa Slanský Dvor bola pl-
no obsadená vojskom.

1.3.1939 bola zriadená prvá ná-
kladná autodoprava medzi Kozá-
rovcami a Pukancom.

V roku 1949 bol znovu sprie-
chodnený zničený železničný most 
cez Hron, ktorý bol 14.9.1949 
odovzdaný do prevádzky. Pre-
prava tovaru a osôb stále stúpa, 
až na prepravu kameňa, pretože 
kameňolom robil v lete komorový 
odstrel a tri týždne sa kameň ne-
nakladal, a keď aj bolo kameňa do-
statok, nebolo vagónov a ľudí.

V tomto roku došlo aj k smr-
teľnej nehode na trati. Nákladný 
vlak vypravený z Kozároviec na-
razil medzi Veľkými Kozmálovcami 
a Levicami na predtým vypravený 
vlak, ktorému sa cestou pokazil 
rušeň. Výsledkom bol jeden mŕtvy 
a zničený rušeň a 5 vozňov.

Keďže v roku 1949 bolo dosta-
tok vlahy úroda okopanín a obil-
nín bola dobrá. 

V roku 1959 už začína pokles 
prepravy v nákladnej doprave. Po-
čet prepravených osôb zostáva 
oproti minulému roku nemenný. 
Úbytok nastal najmä v preprave 
obilnín, keďže sever Slovenska už 
túto komoditu nenakupoval v tu-
najšom okolí.

V roku 1969 už aj osobná pre-
prava vykazuje pokles oproti 
predchádzajúcemu roku. Ľudia 
začínajú vo väčšej miere využí-
vať autobusovú prepravu.

Dňa 6.6.1969 navštívil tunajšie 
služobné miesto minister dopra-
vy Šebesta. Informoval sa o práci 
stanice, výstavbe novej príjmacej 
budovy a elektrifikácii.

V roku 1979 došlo k zmene na 
poste náčelníka stanice. Doteraj-
šieho náčelníka Ladislava Šamu, 
ktorý odišiel do dôchodku nahra-
dil Juraj Kuštár.

Podľa záznamov začal rok 1979 
veľmi silnými mrazmi, zamŕzalo 
uhlie vo vagónoch a elektrárne 
nemohli vyrábať elektrinu. Na-
stala energetická kríza a výrob-
né podniky pracovali len na mini-
málny výkon. Veľké mrazy trvali 
celý január. Leto bolo mierne bez 
veľkých horúčav. 

Nárast dopravy bol zaznamena-
ný zo strojární v Tlmačoch kde do-
končili novú výrobnú halu pre vý-
robu komponentov jadrových elek-
trární. Naopak pokles zaznamenal 
podnik Kveta Nová Baňa. Pokraču-
je úbytok prepravených osôb.

V roku 1989 sa pracovalo na 
elektrifikácii a prestavbe budo-
vy železničnej stanice. Bola odo-
vzdaná nová trafostanica, nová 
prístavba, kde bol vestibul a ča-
káreň, WC, kancelárie a kotolňa. V 
tomto roku pri hodnotení splnenia 
plánu ma zaujala jedna informá-
cia. Plán pobytu miestneho vozňa 
bol splnený na 103%. Podľa vte-
dajších zverejňovaných informá-
cií by sa zdalo, že by mohli byť s 
týmto číslom železničiari spokoj-
ní, veď plán prekročili. Ale chyba 
lávky, toto bol jeden z málo ukazo-
vateľov kedy na 100% bolo vlast-
ne zle. Vysvetlenie bolo naporú-
dzi hneď v zápise „nesplnenie z 
dôvodu nepristavenia rušňa, ke-
dy vozne stáli v stanici naložené 
72 hodín“.

Podklady k tomuto článku po-
skytol prednosta stanice Ing. Igor 
Benčať, ktorému by som sa chcel 
za to poďakovať a zároveň mu za-
blahoželať za ocenenie, ktoré ten-
to rok získal. Ocenenie sa volá „Ti-
tul ministra dopravy a výstavby“ 
a udeľuje sa najlepším pracovní-
kom vo svojom obore. 

Spracoval Miroslav Kopál

Železničná stanica na dobovej fotografii
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Vinohradnícky spolok Kozárov-
ce usporiadal v sobotu 14. de-
cembra v Motoreste Stop koš-
tovku mladých vín, na ktorú pri-
niesli kozárovskí vinári 72 vzo-
riek, čo je zatiaľ od vzniku spol-

ku najviac. Vína hodnotili všetci 
účastníci ochutnávky, ale samot-
né poradie stanovili renomovaní 
degustátori a to už tradične Jo-
zef Nízl, predseda vinohradnícke-
ho spolku z Nemčinian, Ing. Jozef 
Uhnák, predseda spolku z Rybní-
ka a pani Darina Lábošová, labo-
rantka vinárskych závodov Levi-
ce a skúsená degustátorka (na-
pr. vienále Topoľčianky) 

Ako hostia boli pozvaní staros-
tovia z Kozároviec Ing. Bystrík 
Ižold, starostka Rybníka Ing. Da-
niela Trňanová, ako aj starosta z 
Nemčinian, ktorý sa však ospra-
vedlnil. Z domácich hostí sa zú-
častnili mužská speváčka skupi-
na Matičiar a členovia dychovej 
hudby Kozárenka.

Hodnotilo sa starým 20 bodo-
vým systémom, ktorý sa najviac 
hodí na hodnotenie mladých vín. 

Najväčšou skupinou bielych vín 
bola regionálna odroda Pesec-
ká Leánka. Skupinu vyhodnoco-
val Jozef Uhnák a Ján Majer zís-
kal za nádhernú vzorku 20 bo-
dov, čo bolo najviac v tento ve-
čer. Nasledovala skupina rizlin-
gov – vlašský a rýnsky. Tu boli 
dve rovnaké hodnotenia a víťaz-
mi sú Mikuláš Betin a Viliam Tvr-
doň. Aj Veltlín zelený mal dvoch 
víťazov a to Gaži a syn a Ing. Vik-
tor Sitár. V skupine vín burgund-
ské a chardonnay sa stal víťazom 
Gaži a syn. Aj skupinu aromatic-
kých vín Pálava, Muškát Moravský, 
Milia, Devín, Souvignon a Aurélius 
vyhralo víno Devín od Gaži a syn. 
Na záver bielych vín sme ochut-
nali jednu vzorku vína našich sta-
rých otcov Otello od Viliama Šim-
koviča, ktoré nám chutilo. 

Po bielych nasledovali vína ru-
žové, kde sa najlepšie umiestnil 

Koštovka mladých vín 2019
Ing. Ján Benculák s André rosé. 

Červené vína sme rozdelili na 
dve skupiny. Prvú tvorili klasic-
ké odrody červených ako Fran-
kovka, Svätovavrinecké a André. A 
druhé boli červené novošľachten-

ce, Dornfelder a Alibernety.  Žiaľ, 
prvú skupinu červených vín, ktorú 
hodnotil Jozef Nízl, sme na jeho ná-
vrh nehodnotili. Tieto vína boli hl-
boko pod naše očakávanie. Mnohé 
neboli technologicky zvládnuté a 
niektoré zrejme niesli aj príznaky 
nesprávneho spracovania hrozna 
poškodeného ľadovcom. Táto sku-
pina naštrbila celkovo dobré hod-
notenie mladých vín tohto roční-

ka. Myslím si, že na budúcoročnom 
školení, ktoré mávame pravidelne 
pred oberačkami na tému ako vy-
robiť dobré víno v danom ročníku, 
sa budeme musieť zaoberať zvlášť 
technológiou spracovania červe-

ných odrôd. 
Druhá skupina červe-

ných vín, kde dominova-
li najmä slovenské no-
vošľachtence Dunaj a 
Hron, aspoň z časti napra-
vila záver našej koštovky. 
Najviac bodov - 19 získal 
Dunaj Gaži a syn. 

Tohtoročná koštovka 
nám ukázala slabinu, kto-

rá kvári nielen nás v Kozárovciach, 
ale o ktorej hovoria aj predsedovia 
okolitých vinohradníckych spol-
kov a to je, že si nevieme nájsť čas 
na dôsledné sledovanie kvasné-
ho procesu a jeho etáp a nevieme 
včas reagovať na prípadný zlý vý-
voj. A čo je ešte horšie, nemáme 
čas alebo možno ani chuť, zavolať 
sused suseda, kamarát kamará-
ta do pivnice, aby sme okoštova-
li, čo sa deje v sude. Lebo ak víno 
pijem sám, neviem hneď rozoznať, 
že sa uberá zlým smerom. 

Záverom chcem vyjadriť nádej, 
že ocenené vína, budú reprezen-
tovať náš spolok na jarných súťa-
žiach a že si udržíme trend z po-
sledných rokov a získame medai-
lové umiestnenia.

Štefan Gaži
predseda VSK

Opäť po roku 14. decembra sa 
podarilo miestnemu klubu KDH 
v Kozárovciach zorganizovať 
a navštíviť vianočné trhy. Ten-
tokrát to bolo v Olomouci. Olo-
mouc, niekdajšie hlavné mesto 
Moravy, ktoré leží na rieke Mora-
va. Dnešná stotisícová metropo-
la, ktorá vždy patrila medzi naj-
významnejšie kráľovské mestá v 
Čechách. 

I keď bolo počasie tento deň 

Vianočný Olomouc
miestami viac sychravé, prešli 
sme si kľukatými uličkami histo-
rického centra a navštívili veľko-
lepú katedrálu svätého Václava, v 
ktorej bol kedysi pochovaný kráľ 
Václav III., a tiež tu bol korunova-
ný Matej Korvín za českého krá-
ľa. Táto pôvodne románska bazi-
lika bola postavená v roku 1107, 
a v súčasnosti sa môže pochváliť 
druhou najvyššou kostolnou ve-
žou v Českej republike (100,65 m). 

V katedrále sa nachádzajú aj re-
likvie svätého Jána Sarkandera, 
mučeníka z obdobia reformácie. 
V jej vnútri sme mohli vidieť Lo-
retánsku kaplnku, Kaplnku sv. Já-
na Krstiteľa, sv. Stanislava, Chó-
rovú kaplnku sv. Cyrila a Metoda, 
viaceré náhrobné kamene, gotic-
kú sakristiu, freskovú výzdobu 
a v neposlednom rade kryptu. V 
krypte sú pochovaní biskupi a ar-
cibiskupi, dokonca aj srdce ra-
kúskeho arcivojvodu Rudolfa Já-
na Habsburského. Tiež sme mali 
možnosť vidieť výstavu betlehe-
mov. Po prehliadke katedrály sme 
prešli do centra, kde sa nachá-
dzala krásna goticko-renesanč-
ná radnica, i orloj s robotníkmi, 
na ktorých momentálne prebie-
hala oprava, ako aj najväčší mo-
rový stĺp v strednej Európe. 

Vianočné trhy, nám ponúkli rôz-
ne ručné výrobky, miestne špe-
ciality ako napríklad moravský 
koláč frgál, olomoucké tvarôž-
ky, či lahodné vína. Domov sme 
odchádzali s peknými zážitkami 
naplnenými dúškom predvianoč-
nej atmosféry. Ďakujeme za pek-
ný výlet.

M. Hlavová

Najuspešnejší vinár na hodnotení Ján 
Majer vpravo
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Na podujatí, ktoré sa uskutočni-
lo 13. decembra, si mohli prítom-
ní jeho obrazy pozrieť a zakúpiť a 
zároveň tak podporiť novozalože-
nú kozárovskú bežeckú tradíciu. 
Zišli sa tu priatelia a známi, ale aj 
priaznivci športu a umenia. Ne-
chýbal ani starosta obce Kozá-
rovce Bystrík Ižold. „Táto akcia 
je stretnutie, nie vernisáž. Je to 
dôvod, aby sa stretli ľudia zhru-
ba rovnakej krvnej skupiny, aby sa 
porozprávali, podebatovali, zatan-
covali si, zaspievali. Aj keď toto je 
na rozdiel od ostatných akcií pod-

Bežecká liga začne novoročným behom
V Kozárovciach založili bežeckú tradíciu. Stojí za ňou muž, ktoré-

ho baví nielen beh, ale roky sa venuje aj kreatívnej aktivite, akou je 
maľovanie. Michal Šusták však sám hovorí, že zorganizovať beh vy-
žaduje aj množstvo príprav a financií. Rozhodol sa preto, že niekto-
ré zo svojich obrazov ponúkne na predaj a výťažok z nich poputu-
je v prospech najbližšieho kozárovského behu s názvom Novoroč-
né mosty. 

ujatie tak trochu charitatívne. Na-
šiel som si nového koníčka, a tým 
je organizovanie behov. Zorgani-
zovať beh, na to treba aj financie. 
Tak som sa rozhodol, že kto bude 
mať záujem o obraz, môže si ne-
jaký zakúpiť. Výťažok z dnešné-
ho večera bude venovaný na naj-
bližšie bežecké podujatia v obci,” 
spomenul M. Šusták.

Skromný chlapík, ktorý nedá-
va do popredia svoje obrazy ani 
fakt, že za organizáciou behov 
stojí práve on spolu s ďalšími po-
mocníkmi, založil aj kozárovskú 
bežeckú ligu, ktorá bude v roku 
2020 zahŕňať štyri bežecké prete-
ky: Novoročné mosty (4. 1.), Jarné 
kritérium (21. 3.- bodovacie prete-
ky), Sokolí kros (20. 6.) a Beh Slo-
venskej brány (17. 10.). Najbližší z 
nich - Novoročné mosty - rozšíril 
aj o nordic walking kategóriu na 
5 km. Okrem nej bežci pobežia 5 
km a 10 km trať, ktorá vedie cez 
mosty Čaradického potoka. Tak, 
ako mosty spájajú dva brehy rie-
ky, či potoka, tak Novoročné mos-
ty majú spojiť všetkých priazniv-
cov behu a pohybu napriek zim-
ným podmienkam. Ako pán Šusták 
vraví, ide o vzájomnú podporu a 
povzbudenie bežcov, aby vytrvali 

v tom, čo robia a streli sa.
„Každý bežec a paličkár (nordic 

walking) dostane odznak a fajno-
vú tašku. Je na ňom obraz od Vin-
centa van Gogha, Most v Arles - 
ako symbol behu Novoročné mos-
ty. Bude usporiadaná kozárovská 

bežecká liga, čo znamená štyri 
preteky za rok,” hovorí zaniete-
ný bežec M. Šusták.

Výťažok z večera v hodnote 
250€ poputuje na podporu be-
žeckej ligy v Kozárovciach.

-msvec-, foto autorka

V dánskom Odense sa v dňoch 24.-27.októbra konali 11. Majstrov-
stvá Európy WUKF. Tohto významného podujatia sa zúčastnili aj ka-
ratisti z karate klubu Tlmače Katarína Žemberyová, Michal Kabát a 
Jerguš Henrich Gregor. Spolu získali dva tituly majstra Európy, jeden 
titul vicemajstra Európy, jedno bronzové umiestnenie a jedno pia-
te miesto.Najúspešnejšou pretekárkou bola Katka Žemberyová, kto-
rá sa stala majsterkou Európy v kumite +65kg a vicemajsterkou Eu-
rópy v kumite open (všetky váhy). Náš Michal Kabát za Katkou vôbec 
nezaostával a získal titul majstra Európy v kata goju ryu a bronzové 
umiestnenie v kata open (všetky stýly). Jerguš Henrich Gregor obsa-
dil 5. až 8. miesto v kumite 13r.

Michal Kabát majstrom Európy


