
Slovo na úvod
Opäť sa stretávame. Pre-

žívame opatrné vracanie sa 
do tradičných koľají. Aj keď 
to ešte nie je celkom ako pred 
rokmi, predsa nás to teší. Na-
dýchli sme sa. Minulú nede-
ľu sme po dlhom čase mohli 
v kostole počas pobožnosti 
spievať. Deti a mládež prázd-
ninujú naplno. My, dospelí si 
však kladieme otázku, či sa 
nový školský rok začne v ta-
kejto optimistickej nálade, 
alebo už v septembri sa za-
čnú prijímať opatrenia a ško-
lákom bude hroziť dištančná 
výuka.

V novom čísle Kozárov-
ských novín sme sa snaži-
li zachytiť atmosféru týchto 
dní a udalosti, ktoré sa v ob-
ci udiali od marca. Do obsahu 
novín prispeli školáci, folklo-
risti, poslanci, historici, vino-
hradníci, hasiči, športovci…
Veríme, že si každý nájde nie-
čo zaujímavé.

Do vyjdenia ďalšieho čís-
la našich novín želáme všet-
kým pekné leto, veľa oddychu 
a načerpania nových síl.

Monika Nemčeková
šéfredaktorka
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do tradičných koľají

ročník XV. • číslo 2 • júl 2021OBČASNÍK OBČANOV OBCE KOZÁROVCE

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 2)

V obradnej sieni obecného úradu sa konala vo štvrtok 1. júla milá 
slávnosť. Stretli sa tu všetci, ktorí pripojili pomocné ruky a svoj čas 
pri boji voči šíreniu COVD-19 a nevyhnutnej preventívnej aktivite 
v našej obci. Každý svojou mierou účasti sa podieľal na spoločnom 
úsilí zastaviť šírenie pandémie a pomôcť pri povinnom testovaní.

Ocenenie za pomoc v boji 
proti šíreniu pandémie

a kde sa pohyboval, kto je v ob‑
ci nakazený a vlastne prečo sa 
to celé musí takto obmedzovať. 
Prvý krízový štáb v obci bol zvo‑
laný 12. marca a začal sa zaobe‑
rať riešením situácie ohľadom ne‑
viditeľného nepriateľa v podobe 
ochorenia COVID-19. Zavrela sa 
škola, obchody, prevádzky, fir‑
my, obmedzila sa doprava a naša 
obec na pár týždňov spomalila. 

Starosta obce B. Ižold vo svo‑
jom príhovore krátko zhrnul, čo 
všetko sa dialo u nás od 16. mar‑
ca, kedy sa celé Slovensko pono‑
rilo do núdzového stavu. „V Kozá‑
rovciach to bolo najskôr svojpo‑

mocné šitie rúšok zamestnanca‑
mi obecného úradu a šikovnými 
občanmi. Ďalej sledovanie tla‑
čových konferencií Úradu vlá‑
dy a hlavného hygienika, nespo‑
četné množstvo telefonátov kto 

Aké aktivity sa podarili v obci 
v prvom polroku, najmä po po-
stupnom uvoľňovaní opatrení?

Tá najčastejšia aktivita v prvom 
polroku bolo testovanie obyvate‑
ľov na prítomnosť ochorenia CO‑
VID-19 v našom dome kultúry. 
Celkove 16 krát sme realizova‑
li toto testovanie AG testami. Po 

Po období, kedy sa v obci nekonali podujatia, stretávali sme sa len 
netradične v obmedzených počtoch, konečne sa uvoľňujú opatrenia 
a naozaj sa život okolo nás pomaly vracia do starých koľají. Na aktu-
álne témy sme sa aj tentoraz rozprávali so starostom obce.

postupnom uvoľňovaní opatrení 
bolo snahou obnoviť aktivity na 
poli kultúry a športu. Na začiatku 
júna sme zorganizovali Deň detí, 
aj keď s obavami a obmedzenia‑
mi, ale potešenie bolo o to väčšie. 
Detská radosť zaplnila areál nášho 
futbalového štadióna. Absolvova‑
li sme výročia Vretienka a Kono‑

py a koncom júna sme sa rozlúčili 
s našimi deviatakmi. Ocenili sme 
nášho p. Jána Majera, 80-ročné‑
ho dobrovoľného hasiča. A neza‑
budli sme na ľudí, ktorí pomáhali 
počas testovania v našej obci. Do 
toho prijatie 60 ročných jubilantov 
a tri svadby. V športe sa obnovila 
činnosť futbalistov a zároveň sa 
tešíme z obnovy nácvikov našich 
folkloristov, spevákov i divadel‑
níkov. Dá sa povedať, že hlavne 
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Participatívny rozpočet obce

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Harmonogram 
separovaného zberu

August
17. august 2021 - plasty, kovy

September
20. september 2021 - plasty,                  
                                      kovy
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Aktivitami sa opatrne vraciame do tradičných koľají
v júni sme sa vrátili do starých ko‑
ľají spred obdobia korony. Uvidíme 
ako dlho to vydrží.

Kedy skutočne začnú práce 
s kanalizáciou, ako dopadlo vý-
berové konanie na zhotoviteľa 
stavby?

Začnem od konca. Na začiatku 
júla sme ukončili výberové konanie 
na zhotoviteľa. Zapojilo sa sedem 
stavebných spoločností. V súčas‑
nosti prebieha kontrola podaných 
cenových ponúk a dúfam, že za‑
čiatkom augusta budem môcť po‑
tvrdiť víťazného zhotoviteľa stav‑
by. Zatiaľ budem opatrný vo vy‑
hláseniach, aby sa nič nepokazilo. 
Ak nič a nikto nespochybní proces 
výberu zhotoviteľa, tak v priebe‑
hu septembra alebo októbra za‑
čneme s prácami na kanalizácii 
v našej obci. O tejto skutočnosti 
budeme informovať občanov, aby 
vedeli kedy a kde budeme postup‑
ne pracovať.

Obec sa snaží separovať a aktív-
ne chrániť životné prostredie, ale 
sú občania, ktorí vypúšťajú žum-
pu do potokov, čo s tým?

Separovanie je jedna vec a vy‑
púšťanie žumpy do potoka druhá. 
Na tému separovanie sme sa bavili 
minule, takže budem apelovať na 
možné vypúšťanie žúmp do poto‑
ka. V prvom rade, keď niekto uvi‑
dí takúto činnosť, treba zavolať na 
OcÚ alebo mne a upozorniť na kon‑
krétneho občana, ktorý porušuje 
zákon vypúšťaním odpadových vôd 
do potoka. Pokiaľ je to len o tom, 
že niekto niečo povedal a videl, ne‑
pomôžeme si. Obec vlastní vozidlo 
na čerpanie odpadových vôd – fe‑
kál, takže nemôže sa nikto vyho‑
voriť, že nemá možnosť. Polovica 
obce má kanalizáciu a ostatní sú 
odkázaní na túto službu. Výhovor‑
ka, že keď nemám kanalizáciu, tak 
nebudem platiť za fekál, neobstojí. 
Zo zákona máte mať žumpu a tú si 
musíte dať vytiahnuť. Na vine nie 
je obec. Postupne budeme vyzývať 
tých občanov, ktorí nemajú kanali‑
záciu, aby dokladovali vytiahnutie 
odpadových vôd zo žumpy. Pokiaľ 
to nebudú vedieť zdokladovať, hro‑
zí pokuta.

Novinkou pre občanov budú 
aj nádoby na zber kuchynského 
oleja.

V najbližších dňoch budeme dis‑
tribuovať do domácností 5 l a 2 l 
nádoby na použitý kuchynský olej. 
Na dvore obecného úradu máme 
na to zberné nádoby a každý me‑
siac ich zmluvná spoločnosť vy‑
čistí a zoberie olej na ďalšie spra‑

covanie. Ak sa nám podarí aj toto 
úspešne separovať a občania budú 
využívať tieto nádoby na použitý 
olej, zvýši sa nám miera triedenia 
v obci. Má to vplyv na výšku zákon‑
ného poplatku za uloženie odpadu 
na skládke. Takže čím viac oleja 
bude v zberných nádobách, tým 
lepšie pre všetkých.

Na zastupiteľstve sa hovori-
lo o plánoch revitalizácie obce 
a rozširovaní zelene v centre ob-
ce a Horného konca.

Na začiatku jari som dal zamerať 
geodetmi celý Horný koniec, aby 
sme následne získané dáta mohli 
posunúť projektantom ohľadne 
spracovania štúdie revitalizácie 
Horného konca. Ide o novú vizua‑
lizáciu celej tejto časti obce. Aleja 
z tují, ktorá v súčasnosti je pozdĺž 
cesty, začína byť na konci svojej 
životnosti a skôr je už prekážkou 
ako ozdobou. Určite sa rozdelíme 
na dva tábory za a proti, ale zhod‑
neme sa v tom, že táto najstaršia 
časť obce si zaslúži nový šat a nové 
krajinné riešenie. Hovoríme o ze‑
leni, takže obavy o dláždení nie sú 
na mieste. Štúdia bude prezento‑
vaná na zastupiteľstve, takže dis‑
kusia nás ešte čaká. V centre ob‑
ce sa budeme tiež snažiť vysadiť 
stromy, aby sme vytvorili tieň aj 
na našich námestiach.

Ako bude obec stíhať vodičov 
za parkovanie po novom?

Od 1. mája 2021 došlo k nove‑
lizácií zákona č. 8/2009 o cestnej 
premávke, kde sa rozšírili právo‑
moci obce v oblasti sankcionova‑
nia držiteľov vozidiel za porušenie 
zákazu zastavenia a státia. Bude‑
me môcť zasielať rozkazy s poku‑
tou priamo na adresu držiteľa vo‑
zidla, bez nutnosti prejednávať toto 
porušenie osobne s vodičom. Túto 
možnosť mal doteraz len Policaj‑
ný zbor SR. Výška sankcie je pev‑
ne daná sumou 78 € a je príjmom 
obecného rozpočtu. Ak držiteľ po‑
kutu uhradí do 15 dní od doručenia 
rozkazu, stačí, že uhradí dve tretiny 
z tejto sumy, teda 52 €. V najbliž‑
ších týždňoch prebehnú školenia 
zamestnancov OcÚ na túto prob‑
lematiku a následne sa zameriame 

na porušovanie zákazu zastavenia 
a státia v našej obci.

Čo nás čaká v oblasti spoločen-
ského života v obci v lete a čo plá-
nujeme na september - október?

Ešte v júli nás čaká okresné kolo 
dôchodcovských hier, ktoré orga‑
nizujeme spoločne z OO JDS Levi‑
ce. Koncom augusta sa dúfam po‑
darí Strieborná prúdnica Pohro‑
nia a možno súťaž vo varení gulá‑
šov v hasičskom areáli na Brôdku. 
V septembri sú hody, takže bude 

snahou urobiť kultúrny program 
na tento víkend. Beh Slovenskou 
bránou je naplánovaný na začiatok 
októbra a zároveň v októbri oslá‑
vime 50. výročie otvorenia našej 
základnej školy. Futbalisti a stolní 
tenisti by mali tiež obnoviť svoju 
hráčsku činnosť a začať súťažne 
reprezentovať našu obec. Všetko 
závisí od epidemiologických pod‑
mienok v našom okrese a na ce‑
lom Slovensku.

Pripravila M. Nemčeková

Ocenenie za pomoc v boji 
proti šíreniu pandémie
Aby toho nebolo málo, tak podve‑
čer 20 apríla sme dostali informá‑
ciu, že máme prvého pozitívneho 
v našej rómskej osade. Následne 
zvolaný krízový štáb obce uzavrel 
danú lokalitu a bolo pretestova‑
ných cca 200 miestnych obyvate‑
ľov. V lete minulého roku sa zda‑
lo, že nepriateľ sa stiahol a pre‑
hral, ale opätovne zaútočil na je‑
seň a od októbra bolo nariadené 
obmedzenie pohybu. A to, čo sme 
zažili na jar, sa v jeseni prejavilo 
ešte vo väčšej sile. Pamätný je ví‑
kend 31. 10. až 1. 11. 2020, kedy 
na území celého Slovenska a aj 
v našej obci prebehlo prvé ploš‑
né testovanie na ochorenie, aké 
doteraz nikto poriadne nevidel 
a nepoznal. Mysleli sme si, že raz 
maximálne dvakrát. Áno, v roku 
2020 v našej obci sme testovali 
len dvakrát. Ale v januári tohto 

roku to vypuklo na novo a celko‑
vo sme sa stretli v dome kultúry 
pri testovaní 16 krát. Každý týž‑
deň telefonáty lekárom a zdra‑
votníkom, vojakom, dobrovoľní‑
kom a členom nášho DHZ. Ema‑
ily medzi starostom a okresným 
úradom obor krízového riadenia. 
Piatkové stretnutia v garáži v Le‑
viciach pri prevzatí testov a kaž‑
dý víkend „posedenia“ v stán‑
ku kultúry v našej obci. Súčasne 
sme mali menšie stretnutia aj pod 
stanmi na parkovisku pri Motores‑
te Stop. Toto celé za rok a niečo 
nás všetkých spojilo do jedného 
kolektívu,“ povedal starosta.

Po slávnostnom zápise všetkým 
zúčastneným im starosta odo‑
vzdal ďakovný list a pamätnú me‑
dailu. Na záver sa im ešte raz po‑
ďakoval za všetko, čo za spomí‑
nané obdobie pre našu obec a jej 
obyvateľov urobili.

Ďakujeme všetkým, ktorí v tomto roku podali zaujímavé návr‑
hy projektov v rámci Participatívneho rozpočtu obce Kozárovce. 
Do hlasovania sa zapojilo 322 občanov Kozároviec. Počet platne 
odovzdaných hlasovacích lístkov bol 322.

Poradie projektov, počet hlasov, schválená suma:
1. Detské ihrisko pri ZŠ a MŠ Kozárovce – 154 hlasov – 5000 €
2. Viacúčelové ihrisko pri p. Pivarčim – 55 hlasov – 0 €
3. Kozárovská koštovka – 54 hlasov – 0 €
4. Revitalizácia dychovej hudby Kozárenka – 42 hlasov – 0 €
5. Geocaching -putovanie chotárom obce – 11 hlasov – 0 €
6. Oddychové zóny Brôdok a cintorín – 6 hlasov – 0 €

Na návrh finančnej komisie, okrem Detského ihriska pri ZŠ a MŠ 
Kozárovce, sa Obecné zastupiteľstvo rozhodlo podporiť z rozpočtu 
obce aj projekt Geocaching -putovanie chotárom obce.

V týchto dňoch sa dokončujú už obe detské ihriská, ktoré bo‑
li podporené v rámci Participatívneho rozpočtu obce Kozárovce 
v roku 2020 (ihrisko na Brôdku) a v roku 2021 (ihrisko pri škole).

Martina Holečková
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Spoločenská rubrika
(apríl – júl 2021)

Narodili sa
Dominika Haringová, 

dcéra Veroniky a Pavla
Emília Bukviarová,  

dcéra Lenky a Martina
Patrik Havran,  

syn Andrey a Jána
Alan Chvojka,  

syn Juraja a Martiny
Tobias Mikula, 

syn Kataríny a Mateja

Povedali si áno
Simona Mrázová 
a Ivan Nikmon

Monika Žemberyová  
a Branislav Janček

Martin Tužinský  
a Katarín Masárová

Ing. Katarína Ďurovičová  
a Matej Mikula
Mária Majorová  

a Ján Kabát
Viktória Oravcová  
a Martin Šrámek

Veronika Bedejová  
a Denis Bede

Tímea Lesia Ďurovská  
a Michal Švolík

Opustili nás
Juraj Skladaný,  
vo veku 65 rokov

Katarína Záhorská,  
vo veku 79 rokov
Mária Csákiová,  
vo veku 83 rokov

Ján Smrťka,  
vo veku 70 rokov
Matúš Sedliak,  

vo veku 89 rokov
Barbora Valkovičová, 

vo veku 84 rokov
Pavel Nehez,  

vo veku 85 rokov

K sviatosti 1. sv. prijímania pristúpilo 23. mája 2021 osem detí. Na snímke zľava: Jakub Lintner, Tibor Ska-
čan, Adam Balážik, Kristína Švolíková, Ela Báťová, Mary Ann Mladá, Ester Švoliková, Michal Tošál. V poza-
dí zľava: triedna učiteľka Mgr. Zuzana Šebová, správca farnosti vdp. Patrik Adam, katechétka sr. Tarzícia.

Smútočné oznámenie
Dňa 2. 4. 2021  

nás navždy opustila 
naša rodáčka 

Mária Krásnohorská
vo veku 86 rokov.

Česť jej pamiatke.

Smútiaca švagriná  
s rodinouV obradnej sieni obecného úradu sa 12. júna 20211 stretli šesťdesiatnici. Na krátkej slávnosti ich prijal 

starosta B. Ižold. Po zápise do pamätnej knihy pokračovali účasťou na svätej omši a návštevou cintorína, 
kde si uctili pamiatku zosnulých rovesníkov a triednej učiteľky Terézie Valentíniovej. Napokon si zaspo-
mínali a zabavili sa v priestoroch motorestu Stop.

Sviatosť birmovania 16. mája 2021 v Kozárovciach vyslúžil generálny vikár Nitrianskej diecézy mons. Pe-
ter Brodek. Sviatosť prijalo 40 mladých ľudí.
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Konečne sme sa dočkali! Vo štvrtok 17. júna sme sa zišli v izbe starých 
materí na malom posedení, aby sme oslávili „NAŠU“ 40-ku. Vretienko 
už má 40 rokov. Po krátkom príhovore pána starostu Bystríka Ižolda 
a našej vedúcej tety Orovnickej sme dostali na pamiatku krásne spo‑
mienkové poháre s nápisom Vretienko 2020 a teta Orovnická kyticu. 
Mohli sme nahliadnuť do kroník, ktorých máme neúrekom, a pripome‑
núť si, ako naši predchodcovia začínali. Po slávnostnom otvorení sme 
sa pustili rovno do hodovania. Na začiatok bol malinovkový prípitok. 
Mali sme krásnu výzdobu a ešte krajšiu tortu, ktorú nám delili pani 
učiteľka Ivka Švoliková a Marienka Hlavová. Potom bola tancovač‑
ka a chlebíčky, čipsy a tyčinky. Všetko zmizlo raz dva tri. Oslava bola 
malá, ale o to srdečnejšia a dúfame, že sa na jeseň stretneme znovu 
a budeme pokračovať v nácvikoch. Vretienkári za všetko ďakujú aj za 
to, že sa mohli spolu takto stretnúť.                                 

M.Orovnická, foto I. Švoliková

Nedávno sa na našom námestí zjavila kovová kocka, ktorá už v tých‑
to dňoch je takmer úplne naplnená vrchnáčikmi. Prečo práve kocka? 
A prečo do nej hádžeme vrchnáčiky? Pre koho sú určené?

Už niekoľko rokov v našej základnej škole zbierajú žiaci pod taktov‑
kou pani učiteľky Márie Együdovej plastové vrchnáčiky. Aby sme ich 
v našej obci vyzbierali viac, oslovili sme pani riaditeľku Strednej od‑
bornej školy technickej v Tlmačoch pani Ing. Janu Mrázovú a požia‑
dali ju o vyrobenie zbernej nádoby. Študenti tejto školy sa rozhodli, že 
to nebude typické srdce, ale pre našu obec vytvoria niečo jedinečné 
a tak sa zrodila naša „zberná kocka“.

Možno ste ani nevedeli, že plastové vrchnáčiky sa vyrábajú z kvalit‑
ného tvrdého plastu, takže ide o drahšiu surovinu ako bežné plastové 
fľaše. Preto je dobré ich zbierať samostatne a takto môžu pomáhať, 
tým ku ktorým bol osud menej láskavý. V našej obci zbierame vrch‑
náčiky pre Peťka Lintnera, ktorý sa narodil s Downovým syndrómom 
a so svojou rodinou žije na Lipníku. Peťko sa vďaka hipoterapii cíti 
lepšie nielen fyzicky, ale prináša mu do života nové svetlo a úsmev 
na perách.

Zbierajú sa vrchnáky z PET fliaš ale‑
bo tetrapakových nápojových obalov. 
Priniesť môžete aj vrchnáčiky z acid‑
ko nápojov či z olejov. Pri fľaškách, 
ktoré majú tzv. cucátko, je potrebné 
odstrániť gumové tesnenie. Väčšina 
vrchnákov z nenápojových výrobkov, 
ako je drogéria sa nezbierajú, keďže 
nie sú vyrobené z PET plastov. Na kaž‑
dom vrchnáku nájdete na vnútornej 
strane maličký trojuholník, ak v ňom 
nájdete niektoré z čísiel 2,4 alebo 5 či 
označenie HDPE, LDPE, alebo PP, tie‑
to vrchnáky určite prineste do našej 
„zbernej kocky“.

M. Holečková, snímka autorka

Zbierame vrchnáčiky pre 
Peťka Lintnera

Okrúhle výročie svojho vzniku mohla po uvoľnení opatrení spoloč-
ne osláviť aj folklórna skupina KONOPA vedená Máriou Orovnickou. 
Na malom posedení si spoločne zaspomínali na tridsať rokov sku-
piny. Pri tejto príležitosti členom Konopy starosta Bystrík Ižold odo-
vzdal pamätné listy a poďakoval za dlhoročnú reprezentáciu obce.   

Foto I. Švoliková

Za Barborou Valkovičovou
„S hlbokým zármutkom v srdci a s veľkou 

ľútosťou som prijal správu o skončení pozem‑
ského života pani Barbory Valkovičovej. Aj 
keď som poznal jej zdravotný stav a potia‑
že, predsa len správa o jej smrti je ako blesk 
z jasného neba. Odišla moja dlhoročná part‑
nerka z ochotníckeho divadla, vzácna člen‑
ka divadelného súboru HRON v našej obci.

Začínali sme spolu ešte v školských estrá‑
dach, pokračovali v Bratislave vo vysokoškol‑
skej skupine Lekárskej fakulty UK a potom dlhé desaťročia na na‑
šom javisku. Bola mi manželkou, snúbenicou, milenkou, priateľkou 
v nespočetných hrách, ktoré sme uvádzali pre našich divákov. Bola 
to vždy zodpovedná, talentovaná, úprimná amatérska herečka. Vr‑
chovatou mierou napĺňala ten náš slogan Za česť a slávu Kozáro-
viec, ktorý bol pre nás posvätný.

Odpočívaj v pokoji moja drahá BARBORKA. Tvoj „starký“, ako si 
mi hovorievala, sa teší na opätovné spoločné stretnutie s Tebou 
a so všetkými vzácnymi priateľmi, ktorí nás už predišli do večnej 
blaženosti,“ napísal v deň jej odchodu vedúci divadelného súboru, 
režisér a herec Ladislav Mráz na sociálnu sieť.

Na poslednej ceste ju, okrem najbližších, prišli 3. júla 2021 od‑
prevadiť mnohí priatelia, známi, rovesníci, pamätníci. Za obec sa 
zhromaždeniu prihovoril starosta Bystrík Ižold. Poukázal na sku‑
točnosť, ako sa veľkou mierou zaslúžila o rozvoj kultúry v Kozárov‑
ciach. „Bola to jedna z najtalentovanejších amatérskych herečiek 
na doskách, ktoré znamenajú svet z Kozároviec. Aj napriek tomu, 
že sa jej talent nemohol uplatniť odborným vzdelaním, jej obeta‑
vosť a odhodlanie ju posunuli k výkonom, ktoré prezentovala na 
divadelných doskách. Bola by stálicou slovenského divadla. Stala 
sa držiteľkou rôznych ocenení za herecké výkony v divadelných sú‑
ťažiach. Jej herectvo bolo také pravdivé, že rovnako zvládala cha‑
rakterové vážne postavy, ale vynikajúca bola aj v mnohých vese‑
lohrách a komédiách. Bolo radosť s ňou účinkovať a spolupracovať. 
Texty mala vždy perfektne zvládnuté, a to diváci vedeli patrične 
oceniť. Zároveň sa venovala aj mladým ľuďom, s ktorými pripravi‑
la niekoľko predstavení.

Okrem ochotníckeho divadla sa pani Valkovičová venovala folkló‑
ru a pestovaniu ľudových tradícií. Bola vynikajúca speváčka a dl‑
horočná členka folklórnej skupiny PRASLICA. Svoju lásku ku kul‑
túre, folklóru a umeniu preniesla na svoje deti Aliku a Artúra. Nao‑
zaj úctyhodný život v spojení s láskou k rozvoju kultúry a divadla.“

Starosta svoj príhovor ukončil slovami: „Drahá naša Barbora, dú‑
fame, že miesto, kam sa teraz odoberie Vaša duša, bude miestom, 
kde nájdete pokoj. Odpustite nám naše slzy v tento deň, ale je to pre 
nás bolestné. Znamenali ste pre nás všetkých veľa, boli ste svetlom 
našich dní a Váš hrejivý úsmev a pohľad nás dokázal vždy rozveseliť.

Zbohom, navždy sa s Vami lúčime, ale v našich srdciach bude‑
te žiť naveky.“

Česť Vašej pamiatke.



5

Ján Majer medzi kozárovských 
hasičov vkročil ako pätnásťroč‑
ný a bolo to rozhodnutie na celý 
život. Zdá sa, že modré uniformy 
ho priťahovali, lebo profesiou sa 
zaradil medzi železničiarov ako 
rušňovodič. Medzi hasičmi patril 
k najaktívnejším. Už v roku 1964 
sa stal veliteľom a o päť rokov pri‑
viedol družstvo mužov ako pre‑
tekár k víťazstvu na okresnej sú‑
ťaži a k postupu na 1. národné 
kolo súťaže požiarnych družstiev 
v Martine. V roku 1970 sa stal 
predsedom miestnej organizá‑
cie DHZ. Výbor pod jeho vedením 
založil tradíciu hasičských súťaží 
pod názvom Strieborná prúdni‑
ca Pohronia. Pôvodne sa na nej 
zúčastňovali družstvá z okresov, 

cez ktoré preteká rieka Hron. Po‑
stupne sa pridávali ďalšie, čím sa 
potvrdila príťažlivosť podujatia 
a silné priateľské vzťahy, ktoré 
sa medzi hasičmi každou súťažou 
upevňujú dodnes. Aktívne sa za‑
pájal do výcviku všetkých hasič‑
ských družstiev v zbore. Ako tré‑
ner doviedol ženy DHZ Kozárovce 
na dve národné kolá, v roku 1976 
v Leviciach a v 2005 v Šuranoch, 
kde získali 2.miesto. V DHZ za‑
stával funkcie predsedu a velite‑
ľa. V rokoch 1973-1978 bol čle‑
nom FVZPO v Prahe. Od roku 1978 
do roku 1992 bol členom UVZPO 
v Bratislave. Od roku 1970 do ro‑
ku 2012 bol člen OV ZPO a OV DPO. 
Počas jeho aktívnej činnosti mu 
boli udelené medaily: za príklad‑
nú prácu, za zásluhy, za záslu‑
hy o výcvik medaila M. Schmidta, 
za mimoriadne zásluhy a rôzne 
ocenenia za prínos vo výcviku PD 

Úctyhodný život „zapáleného“ hasiča

v okrese. V roku 2001 mu bol ude‑
lený titul zaslúžilý člen DPO SR. 
V roku 2017 bol prijatý u prezi‑
denta SR. Dosiahol hodnosť vrch‑
ný inšpektor.

Toľko stručné fakty, ktoré vy‑
zdvihol v príhovore k jubilantovi 
starosta obce a na záver veľmi 
pekne zhrnul, že je to naozaj úc‑
tyhodný život „zapáleného“ hasi‑
ča. Ján Majer sa stal pre mnohých 
mladých ľudí v modrých unifor‑
mách nielen rešpektovaným uči‑
teľom ale i vzorom. Prvé kroky 
pod jeho vedením robila aj Mária 
Együdová, zažila mnohé úspechy 
na súťažiach a neskôr ako učiteľ‑
ka viedla k tejto krásnej aktivite 
žiakov miestnej školy. Keď sa ju‑
bilantovi prihovorila na slávnosti, 
hlas sa jej chvel dojatím. Hrdosť sa 
zrkadlila aj v očiach prítomných. 
Medzi nimi ako dôkaz, že jubilant 
vedel zapáliť pre hasičskú organi‑

záciu aj svojich najbližších, sedeli 
dvaja synovia, dvaja vnuci, jed‑
na vnučka a jeden z trojice jeho 
bratov, ktorí tiež obliekali modrú 
uniformu dobrovoľných hasičov.

Práve tento fakt oslovil vzác‑
neho hosťa podujatia prezidenta 

DPO SR Pavla Ce‑
ľucha. Slávnostne 
odovzdal jubilan‑
tovi zlatú medai‑
lu Vojtecha Ne‑
máka, ktorú mu 
pri príležitosti ži‑
votného jubilea 
udelilo prezídium 
DPO SR. „Keď vi‑
díte ako spolu se‑
dí uniformovaná 
najbližšia rodina, 
synovia, vnučka, 
vnuci, brat… to 
človekom zachve‑
je, lebo nie je to 
bežná vec. Je to 

situácia, pre ktorú sa oplatí ísť aj 
cez celú republiku, lebo si uvedo‑
míme, že to, keď sa chlapec v 15 
rokoch, kedy mal iné možnosti 
vyžiť sa športove, či inak tráviť 
voľný čas, rozhodne stať dobro‑
voľným hasičom, je hodné obdi‑
vu. Najmä, ak toto rozhodnutie 
mu zostalo ako láska, či vášeň 
na celý život. Toto je také pravé 
hasičské srdce, toto je to, čo rád 
nachádzam v každom dobrovoľ‑
nom hasičovi. Zvlášť u tých, ktorí 
sú vo vyššom veku a ktorí vstu‑
povali do dobrovoľného hasičstva 
za oveľa horších podmienok aké 
máme dnes. Nebola taká výstroj, 
výzbroj, ale oni boli ochotní ísť 
riskovať a pomáhať tým, ktorí po‑
moc potrebovali. Toto je neoceni‑
teľné. Rovnako ako to, že vychoval 
generácie hasičov, ktorí sa teraz 
venujú ďalším generáciám. Od‑

Pondelky vraj bývajú aj modré. Ten 21. júla v obradnej sieni Obec-
ného úradu v Kozárovciach jednoznačne bol tmavomodrý. Takmer 
všetky miesta obsadili ženy i muži v hasičských uniformách. Ne-
horelo, nebolo treba hasiť. Všetci sa zišli na počesť jedného z nich. 
Starosta obce Bystrík Ižold prijal jubilujúceho osemdesiatnika Já-
na Majera, aby mu poďakoval za dlhoročnú prácu v hasičskom zbo-
re i v spoločenskom živote obce.

kaz Bohu na slávu, blížnemu na 
pomoc posunul medzi mladých a  
z pokolenia na pokolenie sa táto 
idea číri ďalej. Toto sú ľudia, ktorí 
si zaslúžia našu úctu a obdiv. Toto 
sú naši vzácni ľudia, akási soľ na‑
šej organizácie, na ktorej stavia‑

me, na ktorej budujeme,“ vyznal 
sa v našom rozhovore prezident 
P. Ceľuch.

Zlatá medaila Vojtecha Nemáka 
je najvyššie vyznamenanie za ce‑
loživotnú činnosť, za rozvoj dob‑
rovoľného hasičstva. Podľa slov 
prezidenta P. Ceľucha je to nová 
medaila v DPO a bude sa udeľovať 
tým najvýznamnejším osobnos‑
tiam. „Je to prvá medaila odo‑
vzdávaná z mojich rúk a ja som 
veľmi rád, že som ju dnes mohol 
odovzdať pánovi Majerovi. Teší 
ma, že sa to podarilo predsedovi 
územného celku DPO SR v Levi‑
ciach Vojtechovi Beniačikovi, kto‑
rý nás upozornil na významného 
jubilanta v našich radoch. Jubi‑
lantovi úprimne želám, aby dnes 
udelené vyznamenanie nosil hr‑
do a najmä dlho. Na budúci rok 
budeme sláviť sté výročie našej 
organizácie a ja môžem povedať, 
že je pre mňa obrovskou cťou stáť 
na čele takejto organizácie, ako je 
dobrovoľná požiarna ochrana na 
Slovensku a robím to s obrovským 
rešpektom, lebo viem akých ľudí 
v nej máme,“ povedal na záver 
rozhovoru P. Ceľuch.

Pamiatkou na milú slávnosť 
na počesť Jána Majera zostane, 
okrem fotografií a spomienok prí‑
tomných, najmä zápis do pamät‑
nej knihy obce. Jedna z množstva 
stôp, ktoré svojimi činmi jubilant 
zanechal v spoločenskom živote 
Kozároviec, ale aj v srdciach svo‑
jich nasledovateľov.
Monika Nemčeková, foto autorka

Zľava: Peter Majer ml., Ivana Majerová, Peter Majer st., Štefan Báraň, Vladimír Valo, Ján Majer ml., Ondrej 
Majer, Bystrík Ižold, Ján Majer st., Pavol Ceľuch, Vojtech Beniačik, Mária Együdová

Prezident DPO SR Pavol Ceľuch (vpravo) 
gratuluje jubilantovi Ján Majer pri podpise do pamätnej knihy
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Emil Holečka: Byť sebou je najťažšie

Ako by si charakte-
rizoval svoje detstvo 
v rodných Kozárov-
ciach?

Čím mám od det-
stva väčší odstup, 
tým si naň spomínam 
zanietenejšie, lebo sa 
mi vynára krásna prí-
roda nášho kraja, kú-
panie v Hrone, moja 
rodina, spolužiaci… Ale aj poľné 
práce, pasenie husí a kravičiek, 
vinice na starej i pustej hore, vôňa 
čerstvo pokosených lúk a nadoje-
ného mlieka, pečených zemiakov 
v šupke, večerné rozprávanie mo-
jich starých rodičov pri šúpaní ku-
kurice a páraní peria… Moje det-
stvo však bola najmä škola, rád 
som do nej chodil, tešil som sa na 
mojich učiteľov, najmä na matema-
tikára pána Jána Vala a slovenči-
nára pána Jána Belána. To neboli 
len učitelia povinných predmetov, 
dali mi do života oveľa viac, úctu 
k poznávaniu a tajomstvám života, 
prebudili vo mne pokoru pred múd-
rosťou, naštartovali tvorivosť a vytr-
valosť. Rád som mal aj pána farára 
Michala Müllera, ktorý ma zasvätil 
do slova Otec a upriamil moju po-
zornosť na slová svätého Jakuba 
„Viera bez skutkov je mŕtva“. Inak 
som bol obyčajný chlapec z dediny, 
jeden z tých, ktorí sa narodili tes-
ne po druhej svetovej vojne a kto-
rí mali radi loptu a milovali knihy.

Kam viedla tvoja životná ces-
ta, keď si opustil školské lavice 
v kozárovskej škole?

Moji rodičia a učitelia sa zhodli, 
že mám ísť na SVŠ, teda na teraj-
šie gymnázium. Pôvodne uvažovali 
o Zlatých Moravciach, tam maturo-
val aj môj otec, ale administratívne 
opatrenia zaradili Kozárovce do le-
vického okresu a tak som spolu so 
Števkou Mrázovou, Jankom Jan-
čekom a Jožkom Švolíkom išiel juž-
nejšie; pozdravujem ich do neba...! 
V Leviciach som sa dostal do rúk 
ďalších skvelých učiteľov. Boli to 
predovšetkým trpezliví ľudia, kto-
rí mali pre našu mladosť a „vedo-
mosti“ porozumenie,  samozrejme, 
pod blahosklonným dohľadom pá-
na profesora Andreja Vrábla. Ale to 
je príbeh na samostatný rozhovor. 

Zlákala ťa kultúra, literatú-
ra, rozhlasová umelecká a do-

kumentárna tvorba. 
Čo všetko si dosia-
hol v týchto oblas-
tiach?

Veľkým rébusom 
v mojom živote bolo 
rozhodnutie – kam po 
maturite. Ocino mi od-
porúčal ísť na VŠMU 
študovať réžiu (di-
vadlo a literatúra boli 

jeho koníčky), maminka nevidela 
vo mne doktora, ale lekára, lebo 
vraj mám dobrú hlavu aj srdce, mal 
by som teda pomáhať ľuďom. Na 
réžiu som nemohol ísť z viacerých 
dôvodov, okrem iného aj preto, že 
by som musel prísť na prijímacie 
pohovory už s minimálne trojroč-
nou praxou. A tak som išiel na me-
dicínu do Košíc, lebo tak si to na-
písal do prihlášky môj spolužiak, 
s ktorým som sedával celé tri roky 
v jednej lavici; teraz pôsobí už ako 
emeritný profesor patológie v Izra-
eli. Ja som medicínu nedokončil, 
ale o tom by bolo dlhé rozpráva-
nie, osobitne o „Rebéliách na Tera-
se“, ako to napísal denník Smena. 
Napokon som išiel na VŠMU, kam 
ma pozval študovať osobitným lis-
tom prof. Karol L. Zachar, ale pri-
šli do toho nečakané okolnosti, zo 
školy som odišiel. A hoci som mal 
po operácii dolných končatín v ru-
kách modrú knižku, súhlasil som 
s prosbou dobrých ľudí – hudob-
ného skladateľa Milana Nováka 
a politruka Ericha Steinitza, o vý-
pomoc, aby som nahradil vo vo-
jenskom umeleckom súbore Emi-
la Horvátha, ktorý si odložil nástup 
na vojenčinu. Tam som sa stretol 
s množstvom aktívnych umelcov 
(Ferko Kovár, Jožko Bednárik, Du-
šan Kaprálik, Vlado Bartoň, Peter 
Oravec), v tom istom čase režisér 
SND Jozef Pálka so mnou naštu-
doval v Divadle na korze Ave Evu 
od Jána Kostru. V júni 1971 som 
urobil konkurz na miesto režisé-
ra v Česko ‑slovenskom rozhlase 
v Bratislave. O celom tomto ob-
dobí by sa dalo dlho rozprávať. 
Vrátim sa radšej k tvojej otázke. 
VŠMU som dokončil až na osobné 
pozvanie rektora prof. Rudolfa Mr-
liana a naliehania Jozefa Budské-
ho, Ladislava Chudíka a ďalších. 
To som už mal za sebou ocenia 
na Štúrovom Zvolene a Wolkrovej 

polianke, či nezanedbateľné oce-
nenia v rozhlase.

Ľudia ťa počúvali z rozhlasu, 
videli na obrazovkách, neskôr 
hovorili o tvojom pôsobení na 
Ministerstve kultúry v čase, keď 
bol ministrom M. Válek…

Rozhlas. To je nádherná kapito-
la, na ktorú budem vždy hrdý, le-
bo som sa v rádiu našiel. Veď byť 
sebou, to je to najťažšie. Mne sa 
to, aspoň tak to vidím ja, podari-
lo. Ikona prvej generácie sloven-
ského rozhlasu Imrich Jenča sa 
spolu s Emanuelom Boháčom sta-
li mojimi strážnymi anjelmi – pred 
celorozhlasovým zhromaždením 
ma nazvali rozhlasovým dieťaťom 
a ubránili moje modernizačné sna-
hy. Výrazne ma podporil aj drama-
tik a režisér Osvald Záhradník. Pri-
pomínam to preto, že voľakedy ste 
nemohli v masmédiách pracovať 
bez toho, aby ste nemali svojho 
„školiteľa“, ktorý nemusel vedieť 
vyriešiť každý tvorivý problém, ale 
vždy sa dokázal o ňom porozprá-
vať z pohľadu rozhlasového maj-
strovstva, usmerniť mladého uchá-
ňa. Dnes je každý moderátorom, 
pričom od tejto špecializácie ko-
munikátora majú mnohí, až na pár 
výnimiek, tak ďaleko ako amatérski 
herci od autora Shakespeara. Ta-
kéto hodnotenie si môžem dovoliť, 
pretože som autorom odbornej mo-
nografie o moderátorovi, dodnes 
jedinej na svete. Mohla vzniknúť 
len vďaka vzácnym ľuďom, s kto-
rými som sa stretol. Od mojich za-
čiatkov v Dobrom ráne, cez Dialó-
gy s ministrom (vyšli aj knižne) až 
po Dvere dokorán, za ktoré som 
dostal Cenu Česko ‑slovenského 
rozhlasu. Mohol by som dlho ho-
voriť o ktoromkoľvek z týchto, mo-
derne povedané „formátoch“, le-
bo to boli stovky a stovky hodín 
rozhlasovej komunikácie s poslu-
cháčmi a vzácnymi hosťami, ktorí 
sa do mojich relácii radi vracali. 

Takými boli okrem Miroslava Vál-
ka aj Peter Dvorský či František 
Dibarbora. A potom tie oceňujú-
ce a povzbudivé listy a telefonáty 
poslucháčov, najmä z Čiech, na to 
sa nedá zabudnúť. Dnes je tento 
svet iný než voľakedy. My sme sa 
nehrali na vyšetrovateľov, žalob-
cov, sudcov a katov v jednej oso-
be. Nikdy som si nedovolil obísť 
prezumpciu neviny a občianskej 
cti, a to som odvysielal aj mimo-
riadne horúce témy. Musel som 
v každom a s každým hľadať poro-
zumenie, človečenstvo životného 
príbehu; a robil som to rád. Dnes 
rozum podražel a odvaha zlacne-
la. Všetci hovoria o spravodlivosti 
a prehliadajú zákonnosť. Na spra-
vodlivosti, ako etickej kategórii, sa 
nezhodneme, je totiž rôzna: moja, 
tvoja, relatívna, božia a tak ďalej. 
Taká je aj pravda. Keď ma Miroslav 
Válek vyzval, aby som šiel k nemu 
na ministerstvo za jeho tlačového, 
súhlasil som; a mnohí mi závideli 
(niektorých to dodnes neprešlo)… 
Dôvodom boli rôzne okolnosti, no 
najmä skutočnosť, že začal „hust-
núť čas“. Byť jeho pravou rukou 
som vnímal ako poctu a zadosťuči-
nenie. Mal som dve úlohy: pripravo-
vať mu podklady a stanoviská, no 
najmä pomáhať ľuďom, ktorí čakali 
na pomoc a milosrdenstvo. Spájalo 
nás odhodlanie a viera v lepší svet. 
Povedané s Miroslavom Válkom – 
„cudzí osud nech ťa bolí viac než 
vlastný, v živote i v básni“. Ja som 
si to vymedzil takto: „len o jedno 
ťa prosím, poézia, buď mi citovým 
názorom na svet, krvou ktorú dá-
vame a nevieme komu, pomáha-
me ňou žiť i prežiť všetkým, čo na 
ňu čakajú“. S Miroslavom Válkom 
som mal rovnaký hodnotový svet, 
naše poetiky sa však líšili, on bol 
konkrétnejší.

V širších súvislostiach by som 
rád pripomenul, že my Slováci 
máme jednu veľmi zlú vlastnosť  

Ocko, maminka a moja maličkosť

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 pokúšame osloviť niekoľkých z nich, aby sme zmapovali ich 
kroky po odchode z Kozároviec a krátko si ich pripomenuli. Tento-
raz sme oslovili redaktora, moderátora, básnika, riaditeľa vydava-
teľstva v Bratislave Emila Holečku (75).
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– nežičlivosť. Inými slovami, ne-
vážime si to, čo máme doma, pod 
strechou. A tam začínajú aj naše 
hriechy, radi si obliekame cudzie 
kabáty. Nikomu nič nevyčítam, len 
pripomínam. Tu, pod Hronským 
Inovcom si, prosím, spomeňte na 
Kozárovčanov, ktorí sú hrdou ka-
pitolou rodákov od Slovenskej brá-
ny, na ľudí, ktorých rod pochádza 
z našej rodnej dediny. Koľkí vedia, 
že vynikajúci prozaik a esejista Ján 
Tužinský, alebo bývalá sólistka ba-
letu Slovenského národného divad-
la Lucia Macíková majú svoje ko-
rene aj v Kozárovciach. Tužinský 
určite nebol generálnym riaditeľom 
Slovenského rozhlasu náhodou a 
Lucia Macíková určite nie náho-
dou tancovala titulnú dvojpostavu 
v Čajkovského Labuťom jazere pri 
otváracom prestavení novostav-
by SND, pri čom získala najvyššie 
ocenenie za dramatické umenie v 
oblasti klasického tanca... Tužin-
ský má z Kozároviec mamu, Ma-
cíková otca. A mohol by som po-
kračovať vo vymenúvaní širokého 
košiara ľudí spríbuznených s Ko-
zárovcami, ale zdržím sa, aby som 
na niekoho nepozabudol a nebol 
z toho hriech, lebo ako to Martin 
Kukučín nám – Slovákom, pripo-
mína v Rysavej jalovici, vieme sa 
urážať a právotiť aj „pre také pletky, 
pre kohúta“! Dejiny Kozároviec sú 
vzácne najmä vďaka svojím, ktorí 
tu majú svoje korene; nikomu nič 
nevyčítam, len pripomínam, že o 
čo viacej má záhrada stromov, o 
to väčšia býva úroda.

Priblíž nám svoju tvorbu – po-
éziu či vydavateľskú činnosť

Ťažko sa mi hovorí o svojej tvor-
be, ktorej sa dostalo nejedného 
ocenenia, ak ten, čo sleduje tento 
náš rozhovor, nepozná čo len jed-
no moje dielko. Predbežne som 
napísal takmer dve desiatky kni-
žiek poézie a básnických esejí, 
báseň Priepasť sfilmoval Dušan 
Rapoš pod názvom „Nezavesuj-
te, ste v poradí“, aby nás s nema-
lým úspechom reprezentovala na 
medzinárodných filmových fes-
tivaloch. Tri knižky som venoval 
medzinárodnej propagácii Sloven-
ska: Danubius Magnus – Gabčíko-
vo, Dams in Slovakia a Ecce lux. 
Okrem toho sa mi podarilo v mo-

jom vydavateľstve vydať, dúfam 
že nielen z môjho pohľadu, dve 
veľmi významné edície: SocietaS 
(vyšlo v nej osem pôvodných diel 
slovenských autorov) a Slovanské 
reflexie (vyšlo v nej desať zborní-
kov pôvodných odborných štúdií 
o jazykových, literárnych a kultúr-
nych vzťahoch Slovákov s inými 
slovanskými národmi).

Čomu sa momentálne venuješ, 
aké máš plány do budúcnosti?

Prevažne pracujem na svojich 
rukopisoch. Momentálne so spo-
lužiakom z levického gymnázia 
Ing. arch. Jozefom Frtúsom, rodá-
kom z Podlužian, dokončujem kniž-
ku „S vodou do mlyna“, budú v nej 
moje básne a jeho ilustrácie. Inak 
robím externé apretácie, venujem 
sa kolíziám hovoreného a písaného 
prejavu slovenčiny v období infor-
mačnej vojny, čím sa snažím nad-
viazať na moju spriaznenú dušu 
prof. Jozefa Mistríka, a veľa čítam. 
Už ani neviem po koľký raz čítam 
Myšlienky k sebe samému od Mar-
ca Aurelia. Mimochodom, na za-
čiatku môjho vážneho oddania sa 
poézii stáli pri mne ako krstní auto-
ri – Ovídius, Jesenin, bítnici, Hrubín, 
Novomeský… A v pozadí všetké-
ho mi znela slovenská ľudová tvor-
ba. Nie náhodou, veď máme zapí-
saných o polovicu viac ľudových 
piesní než veľká ruská kultúra. Áno, 
v týchto duchovných končinách vi-
dím popudy k môjmu vstupovaniu 
do poézie, umenia a kultúry vôbec.

Navštevuješ našu obec?
Najviac ma mrzí to, čo som neu-

robil pre svojich starých rodičov, ro-
dičov, krstných rodičov, príbuzných, 
moje sestričky… Obzvlášť v obdo-
bí, keď maminka ostala v dome sa-
ma. Ale keď som prišiel, hrešila ma, 
že zbytočne míňam peniaze, dar-
mo som jej vysvetľoval, že peniaze 
boli, sú a budú, len my nebudeme. 
Odkázala ma na moje povinnosti 
voči svojim deťom, lebo sú budúc-
nosťou. A odzbrojovala ma svojím 
úsmevom, v ktorom som nachá-
dzal dobro a povzbudenie, áno, 
jej úsmev mi dodával optimizmus 
a silu žiť, tvoriť a bojovať. Odpus-
tila mi, že nie som lekárom podľa 
jej predstáv, lebo aj duša potrebuje 
svoje lieky a tie ponúkam v mojich 
knižkách. Prečítala ich všetky a nie 

raz. Mimochodom, musím priznať, 
že za svojho života prečítala viacej 
kníh ako ja. Ku každej sviatočnej 
i nesviatočnej príležitosti si želala, 
aby sme jej okrem seba priniesli 
predovšetkým nejakú dobrú kniž-
ku. Tak ako jej bol dobrým priate-
ľom psík, ktorý ju osamelú strážil, 
boli to aj knižky, na ktorých hlas 
sa spoliehala. Prepáč, ale hovorí 
sa mi o tom veľmi ťažko… Dnes 
už musím konštatovať, že chodím 
do Kozároviec najmä na cintorín. 
Okrem cesty za mojimi najbližšími 
chodím ta aj na posledné rozlúč-

ky, a to čoraz častejšie, pretože sa 
v lese mojej generácie nerúbe, je 
v ňom doslova polom. Keď sa mi 
môj spolužiak zo základnej školy, 
s ktorým som si vždy dobre rozu-
mel a dodnes si pravidelne tele-
fonujeme a posielame maily, Paľ-
ko Hudec, ozve v telefóne, nasko-
čí mi husia koža ohrozenia – kto 
zas z našich spolužiakov odišiel 
na pravdu božiu…?

Otázky života a smrti sa, priro-
dzene, stali dominantnou témou 
mojej tvorby. Keď mi zomrela ma-
minka, za kanceláriu prezidenta 
našej republiky, kde som pracoval 
takmer desať rokov ako interný po-
radca pána Gašparoviča, prišiel na 
pohreb pán kancelár Čič. Okrem 
toho, že bol zaskočený krásnym 
slnečným počasím na Deň všet-
kých svätých, veď zvyčajne býva 
sychravo, a že krútil hlavou nad 
ponorením celého cintorína do bie-
lych vlákien babieho leta, pri od-
chode mi povedal aj to, že v Ko-

zárovciach je najkrajší cintorín na 
Slovensku. Samozrejme, že ma 
každé dobré slovo o Kozárovciach 
poteší. A rád sledujem, zvlášť cez 
Kozárovské noviny, úspechy nášho 
folklóru, krojov a tradícií, výsledky 
futbalistov, divadelníkov, muzikan-
tov, vincúrov… Ešte vždy ich po-
važujem za našich, teda aj mojich. 
A ďakujem ti, pani šéfredaktorka, 
za možnosť pripomenúť sa mojim 
rodákom. Od svojich osemnástich 
rokov som vo svete, z toho od roku 
1968 žijem v Bratislave. Mal som 
skvelých svokrovcov, z Prievidze, 
dodnes mám starostlivú manžel-
ku Katarínu, inžinierku ekonómie 
s úžasným talentom na cudzie ja-
zyky (na budúci rok by sme si mali 
pripomenúť zlatú svadbu), máme 
deti – syna Martina, ktorý sa venu-
je podnikaniu v oblasti vinárstva, 
dcéru Luciu, ktorá po krásnej ka-
riére sólistky baletu SND pracuje 
v oblasti vydavateľských činností. 
Maťko a Lucka sa stali zmyslom 
nášho života, našimi oporami i pria-
teľmi. A čo budúcnosť? Najväčším 
rodinným šťastím je vnučka Nel-

ka, ktorá študuje na bilingválnom 
gymnáziu v Bratislave a pokúša ju 
svet výtvarno ‑kreatívneho umenia 
a literatúry (vidím v nej čosi z mo-
jej maminky, aj Nelka ako ona totiž 
rada a veľa číta, teší sa každej no-
vej knihe, ktorú jej darujeme, a kú-
pu knihy, zatiaľ, uprednostňuje aj 
pred hábami).

Ďakujem životu a mojim stráž-
nym anjelom, že som mal možnosť 
stretnúť veľa múdrych a nemálo 
dobrých ľudí. Dnes som ich spo-
menul len pár, v mojom živote ich 
bolo oveľa viac. A možno som ich 
stretol aj preto, že som nepočítal 
polená pod nohami, aby som nepri-
šiel o cieľ pred sebou. Dodnes, aj 
keď už výrazne pomenej, mi múd-
ri a dobrí ľudia vojdú do cesty, aby 
sme si porozumeli.

Každému Kozárovčanovi želám 
veľa radosti zo života a potešenia 
z rodiny.

Pripravila M. Nemčeková,
 foto archív E. Holečku

Zľava manželka Katarína, dcéra Mgr. art. Lucia Macíková, syn Martin, vnučka Nelka a priateľ celej rodiny Mimo

Sestra Elenka, maminka a sestra Anka
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Keď odchádzajú tí najlepší, je na‑
mieste byť smutný, listovať v spo‑
mienkach ako v kronike, ale aj ďa‑
kovať za príležitosť prežiť s nimi 
toľko pekného a nezabudnuteľ‑
ného.

V Dome kultúry v Kozárovciach 
sa 24. júna uskutočnila veľkolepá 
a krásna rozlúčková slávnosť žia‑
kov 9. ročníka. K samotnej prípra‑
ve pristupovali veľmi zodpoved‑
ne, preto výsledok mnohých ani 
zďaleka neprekvapil. O tom, že ide 
o výnimočný kolektív mladých ľudí 
sa presviedčali všetci, ktorí s nimi 
prišli do bezprostredného kontaktu 
a mali tú česť spoznať ich osobne.

Ak by sme ich chceli charakte‑
rizovať, hovorili by sme o priateľ‑
skosti, láskavosti, obetovaní sa 
v prospech kolektívu, sile jednot‑
livca aj skupiny, podpore a sta‑
rostlivosti. To všetko sú podstat‑
né atribúty, ktorými by mal dispo‑
novať plnohodnotný človek. Dnes 
môžeme zodpovedne vyhlásiť, že 
naši deviataci tieto znaky do bod‑
ky spĺňajú.

Je vzácne, keď sa stretne skupi‑
na ľudí s tak skvelými osobnostný‑
mi črtami, ktorí sa vzájomne dopĺ‑
ňajú a spoločne rastú v prospech 
všetkých. Mnohí z nich reprezen‑
tovali obec, školu, rodinu v špor‑
tových, recitačných, talentových 
i predmetových súťažiach a boli 
mimoriadne úspešní. Darilo sa im 
v škole, kde dosahovali naozaj ob‑
divuhodné študijné výsledky, vďa‑
ka ktorým boli prijatí na vybrané 
stredné školy. Absolvovali prijíma‑
cie pohovory v období, ktoré bolo 
veľmi náročné pre každého z nás. 

Umiestnenie deviatakov na stredných školách:
Kamila Benčatová – Gymnázium Andreja Vrábla Levice
• Alžbeta Beniaková – Gymnázium Vincenta de Paul Levice
• Tomáš Fabian - Gymnázium Andreja Vrábla Levice
• Roman Haraba – Stredná odborná škola polytechnická ZM (od‑

bor elektrotechnika)
• Lukáš Havran – Stredná odborná škola poľnohospodárstva a slu‑

žieb na vidieku Levice (odbor agropodnikanie a farmárstvo)
• Lukáš Hlava – Stredná priemyselná škola strojnícka a elektro‑

technická Levice (odbor mechatronika)
• Samuel Kotora – Stredná odborná škola polytechnická ZM (od‑

bor technické lýceum)
• Ľudmila Krištofová – Gymnázium Andreja Vrábla Levice
• Oliver Lackovič – Stredná odborná škola polytechnická ZM (od‑

bor informačné a sieťové technológie)
• Veronika Lisá – Stredná odborná škola pedagogická Levice
• Adam Mihál – Stredná odborná škola polytechnická ZM (odbor 

technické lýceum)
• Viktor Száraz – Stredná priemyselná škola strojnícka a elektro‑

technická LV (odbor mechatronika)
• Andrej Šarina – Stredná odborná škola obchodu a služieb Zla‑

té Moravce
• Viktória Švoliková – Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská 

Bystrica (odbor tanec)
• Barbora Švolíková – Obchodná akadémia Levice
• Monika Valkovičová – Stredná odborná škola obchodu a služieb 

(odbor cukrárka)
• Lívia Vozárová – Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská 

Bystrica (odbor hudba)
Po náročných týždňoch 

v škole si naši deviataci 
výlet viac ako zaslúži‑
li. V pondelok 28. júna 
sme v skorých ranných 
hodinách nasadli na vlak 
a nabrali smer Bratislava. 
Cesta prebiehala v tradič‑
ne dobrej nálade, takže 
tie dve hodiny ubehli ako 
voda. V hlavnom meste je 
vždy čo robiť, vždy čo ob‑
divovať. Plánom dňa bo‑
lo užiť si ho čo najlepšie, 
a to sa nám, myslím, po‑
darilo. Boli sme sa prejsť 
popri Dunaji, za asisten‑
cie sprievodkyne prešli 
Staré Mesto a zvyšný čas 
strávili tiež veľmi príjem‑
ne. Poobede sme sa opäť 
„nalodili“ a unavení, ale 
spokojní dorazili do do‑
movského prístavu J

Našu školu 11. júna navštívili zamestnanci Okresného riaditeľ‑
stva Policajného zboru v Leviciach s cieľom predstaviť žiakom prácu 
špeciálne vycvičeného psa na vyhľadávanie drog a oboznámiť ich 
s nebezpečím nazývaným „Droga“. Pri preventívnej činnosti bo‑
la predvedená práca so psom, ktorý pri prehliadke tried nenašiel 
žiadnu zdraviu škodlivú a návykovú látku. Polícia predviedla žia‑
kom prvého ročníka tréning poslušnosti so psm, čo bolo podnetom 
k diskusii plnej zaujímavých a podnetných otázok.

Rozlúčka s  deviatakmideviatakmi

Koncoročný výlet deviatakov

Opäť tak dokázali, že svedomitou 
prípravou a zodpovedným prístu‑
pom sa dajú dosiahnuť veľké veci.

Posledným dňom ich pôsobenia 
v základnej škole v úlohe žiakov 
bol 30. jún 2021. Prebrali si svo‑
je posledné vysvedčenia, rozlúčili 
sa so spolužiakmi z nižších roční‑
kov a so všetkými, ktorí sa s ni‑
mi takmer denno ‑denne stretávali 
a snažili sa im vytvoriť zázemie. Sl‑
zy v očiach mal hádam každý, kto si 
uvedomoval výnimočnosť a nená‑
vratnosť tej chvíle, vzácnej chvíle, 
kedy sme túžili zastaviť čas a zotr‑
vať čo najdlhšie v ich prítomnosti.

Našim drahým deviatakom v ich 
ďalšej životnej etape želáme, aby 
stretávali ľudí, ktorí k nim budú 
pristupovať s láskavosťou a po‑
rozumením, v neposlednom rade 
veľa optimizmu, vytrvalosti a sily 
ustáť možno i horšie dni. Lebo tie 
tiež patria k životu.

Budete nám všetkým nesmier‑
ne chýbať!

Drogová prevenciaDrogová prevencia
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Ako kvapka v mori, ale aj tak…
Už niekoľko rokov sa žiaci našej školy, ale i obyvatelia našej obce, 

zapájajú do zbierky plastových uzáverov, ktoré snáď trošku uľahčia 
situáciu rodičom postihnutých detí, ktorí sa neustále boria s otázkou, 
kde vziať na drahé rehabilitácie svojho ťažko postihnutého dieťaťa pe‑
niaze. Naše deti majú to šťastie, že sa narodili zdravé, a tak si môžu 
vychutnávať bezstarostnosť detstva „plným priehrštím“, Popritom 
však môžu myslieť i na svojich možno rovesníkov a zapojením sa do 
zberu plastových uzáverov, im aspoň trošku prispieť do rodinného 
rozpočtu. V tomto školskom roku sa nám podarilo vyzbierať a odo‑
zdať celkom 58 637 ks plastových uzáverov. za čo všetkým z úprim‑
ného srdca ďakujeme.

Už tradične každý rok slávnost-
ne prijímame našich malých prvá-
čikov do cechu školského. Tento 
rok sa tak stalo 22. júna. Nemali 
to však jednoduché. Najskôr ich 
čakali rôzne úlohy a disciplíny, kde 
žiaci deviateho ročníka preverili ich 
vedomosti z toho, čo sa doposiaľ 
naučili z matematiky, čítania, pí-
sania, ale aj ich obratnosť. Za spl-
nené úlohy im do žiackych knižiek 
udelili pečiatky. Tú po ukončení 
ukázali pánovi riaditeľovi. No a to 
najdôležitejšie prišlo následne po-
tom, keď museli zložiť sľub prvá-
ka, ktorý je doslova a do písme-
na zaväzujúci… Pri jeho odrieka-
ní sa prváčikom nemohli zamotať 
jazýčky, inak by bol sľub neplatný 
a pán riaditeľ by ich nemohol spo-
kojne pasovať a prijať do cechu 
školského.

Tento sľub potvrdili odtlačkom 
svojho prsta. Odmenou pre všet-
kých imatrikulovaných prvákov bo-

Slávnostná imatrikulácia Slávnostná imatrikulácia 
prvákovprvákov

Štvrtáci čítajú prvákom
V piatok 4. 6. sme my, žiaci 4.A čítali príbehy o Osmijankovi a jeho 

psovi Osmidunčovi pre žiakov z 1.A. Prváci pozorne počúvali a od‑
povedali na otázky. Zatočili si kolesom šťastia, robili sme s nimi 
i pracovné listy a rôzne kvízy. Ku koncu hodiny nám prváci smelo 
prečítali báseň. Išlo im to výborne. Tak ako kedysi nám… J Dúfa‑
me, že sa im stretnutie s nami páčilo a mali z toho príjemný zážitok.

štvrtáci

Literárny 
piknik

Literárny piknik bol nao‑
zaj super. Každý z nás niečo 
povedal o svojej knihe. Naša 
pani učiteľka nám urobila aj 
tortu. Hrali sme rôzne hry 
a rozprávali sme sa. Zisti‑
li sme, aké knihy čítajú iní 
a prečo. Niektorí majú ra‑
di encyklopédie, iní príbehy. 
Na tento deň budeme dlho 
spomínať.

Ľubka a Zuzka, 4. ročník

Každoročne nezisková organizácia INEKO vydáva rebríček najúspeš‑
nejších škôl na Slovensku.

V hodnotení všetkých základných škôl Nitrianskeho kraja za šk. rok 
2019/2020 sme sa ako škola umiestnili na 20. mieste, z vidieckych škôl 
z celého kraja to bolo 2. miesto. Zo všetkých škôl levického okresu to 
bolo 5. miesto ako najlepšia vidiecka škola. Zo všetkých škôl nitrian‑
skeho kraja, ktoré navštevuje aspoň 10 % žiakov zo sociálne znevý‑
hodneného prostredia sme sa umiestnili na 1. mieste.

Prehľad základných a stredných škôl je projekt inštitútu INEKO a je‑
ho hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosa‑
hovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných 
škôl. Pre ohodnotenie škôl sa snažia získať čo najviac ukazovateľov, 
ktoré však musia existovať na celoslovenskej úrovni, musia byť evi‑
dované alebo zisťované renomovanou inštitúciou (verejnou, ale aj 
súkromnou) a musia mať objektívny charakter.

Farebný 
svet Rómov

Do 17. ročníka vý‑
tvarnej súťaže de‑
tí a mládeže rómskej 
národnosti Farebný 
svet Rómov sa v tom‑
to školskom roku za‑
pojili svojimi výtvarný‑
mi prácami aj naši žia‑
ci zo špeciálnych tried 
4.B a 6.B. Cieľom sú‑
ťaže je podnietiť deti 
a mládež rómskej ná‑
rodnosti k výtvarnému 
prejavu a prezentovať 
tvorivosť rómskych de‑
tí na výstavách. Vyhod‑
notenie výtvarnej súťa‑
že prebehne v mesiaci 
október 2021.

la kniha a slovné hodnotenie od 
pani učiteľky. Chcela by som po-
ďakovať našim deviatakom za ich 
aktivitu, zodpovednosť, úprimnú 
radosť a ochotu. Bola to pre mňa 
veľká česť a radosť pracovať s ta-
kýmto tímom mladých, ambicióz-
nych a šikovných ľudí. Deti si svoj 
slávnostný deň užili naplno.

Mgr. Beáta Sedláková
  

INEKO - Výsledky hodnotenia škôl
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Žiaci prvého až piateho ročníka sa na konci školského roku, 
ktorý bol poznačený pandémiou, vybrali na zaslúžený výlet. Keď‑
že slniečko veľmi intenzívne hrialo, pani učiteľky zvolili nenároč‑
ný program, ktorý si však deti naplno užili. Najskôr sa vybrali na 
návštevu do Zubrej obory a zvyšný čas využili na hry v príjemnom 
chládku krásneho parku.

Aj v tomto roku sme sa snažili 
deťom ich veľký deň spríjemniť. 
Žiaci 1. – 3. ročníka sa vybrali na 
turistickú vychádzku na skalu Háj 
medzi obcami Hronský Beňadik 
a Psiare k morovej kaplnke.

Štvrtáci mali cieľ na ihrisku 
v Psiaroch. Piataci a šiestaci vy‑
užili deň športovo na miestnom 
futbalovom ihrisku, siedmaci a ôs‑
maci na športové turnaje v areáli 
školy. Deviatakom sa o program 
postarala školská psychologička. 
Žiaci z B -tried prežili MDD v are‑
áli školy rôznymi športovými sú‑
ťažami. O zdravú desiatu – ovoc‑
ný balíček pre všetkých žiakov 
sa postaralo rodičovské združe‑
nie a projekt ŠJ - Školské ovocie.

Koniec školského roka býva často spojený s koncoročným výle‑
tom, na ktorý sa žiaci nesmierne tešia. Tak tomu bolo i 29.júna, keď 
sa žiaci 6.A triedy vybrali na výlet do bratislavskej ZOO. I napriek vy‑
sokým teplotám videli množstvo zvierat, ktoré sa predvádzali vo svo‑
jich príbytkoch - jaguár ich privítal hlasným revom a leňochod zasa 
pomalým pózovaním pred objektívom fotoaparátu. Žiaci boli šťastní, 
že opäť po vyše roku mohli spolu stráviť čas mimo školského pros‑
tredia a odniesť si kopec nových zážitkov.

Aj napriek tomu, že tento školský rok bol iný ako tie predchádzajúce 
a žiaci v škole trávili menej času, boli sme aktívni nie v športovej, ale 
v literárnej súťaži vyhlásenej prezidentom DPO SR a aj vo výtvarnej, 
ktorú zas vyhlásil prezident HaZZ SR. V literárnej súťaži získala Es‑
ter Švolíková 1.miesto (v I. kategórii/) a Michal Švolik 1. miesto (v II. 
kategórii). Vo výtvarnej súťaži v II. kategórii získala 1. miesto Lucia 
Kabinová a 3. miesto Michal Tošál. V III. kategórii Lukas Jakab získal 
3. miesto a cenou poroty bola ocenená Rebeka Rafaelová. 

Všetky práce postúpili do celoslovenského kola, v ktorom vynikajú‑
ce 2. miesto so svojou prácou História hasičstva získala žiačka 4.roč‑
níka Lucia Kabinová.

Medzinárodný deň detí 2021Medzinárodný deň detí 2021

Koncoročný výlet v TopoľčiankachKoncoročný výlet v Topoľčiankach

Návšteva ZOO

Hasičský krúžok trochu inak
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„Každé dieťa je iné a preto potre-
buje individuálnu pozornosť. Každý, 
kto je rodičom, vie, ako jedinečné je 
každé dieťa.“ - (W. H. Thomas)

Aj naše deti v materskej škole sú 
jedinečné a preto sme im k ich dňu 
prichystali nie jeden deň prekvape‑
ní, ale rovno celý týždeň. V ponde‑
lok na deti čakal šašo Roman. Ten 
deti poriadne zabavil a hlavne rozo‑
smial. Pripravili sme si pre neho aj 
milé prekvapenia v podobe spoloč‑
ne vyrobených darčekov a venovali 
sme mu ich na pamiatku. V utorok 1. 
júna sme spoločne s deťmi hľadali 
začarovaný poklad na škôlkárskom 
ihrisku, ktorý sa nám podarilo odča‑
rovať šikovnosťou, múdrosťou, ale 
i kamarátskou spoluprácou. Deti 
zdolávali rôzne disciplíny, ktoré ich 
nakoniec doviedli k pokladu – každé 

dieťa si z tohto dňa odnieslo domov 
zlatú medailu. V stredu sa deti nau‑
čili hravou formou ako majú chrániť 
prírodu a odniesli si domov odznak 
malého ochranára, ktorý si s isto‑
tou zaslúžili. Vo štvrtok sme pre deti 
pripravili aktivity a rôzne športové 
disciplíny zamerané na tekutinu, 
ktorá je v našom živote veľmi dô‑
ležitá a tým je voda. Slniečko nám 
prialo a tak mali deti veľkú radosť 
z týchto súťaživých vodných akti‑
vít. Na záver dňa boli deti odmene‑
né i bublifukom. Posledný deň sme 
strávili čarovne a farebne – karne‑
valom. Naša škôlka bola zrazu plná 
krásnych rozprávkových bytostí. 
Počas rána si deti vyzdobili svo‑

Školský rok je na konci aj v našej materskej škole
je triedy karnevalovými ozdobami, 
ktoré si samé zhotovili. Po raňaj‑
kách nám prialo počasie a my sme 
sa mohli vybrať s detičkami von, kde 
ich čakali 3 súťažné disciplíny. Deti 
si s nimi hravo poradili a navzájom 
sa povzbudzovali. A čo by to bol kar‑
neval bez hudby? Nakoniec sme sa 
všetci vybrali na škôlkársky dvor, 
kde sme si spoločne v maskách za‑
tancovali. Deti sa zabávali, spievali 
a mali radosť z masiek, ktoré im ro‑
dičia zhotovili.

Pri príležitosti týždennej témy 
„hmyz“ sme deťom zadovážili mo‑
týliu farmu. Práve pomocou tejto 
farmy mohli zažiť to, čo poznajú 
z prezentácií i obrázkov. Pozoro‑
vať život motýľov bolo pre deti veľ‑
mi náučné – oboznámili sa pri tom 
so všetkými fázami vývoja babôč‑

ky bodliakovej. Niekoľko dní sme sa 
o motýliky starali, aby nabrali veľa 
síl a následne sme ich spoločnej 
vyprevadili na ich krásnu cestu vo 
voľnej prírode.

V utorok 15. júna k nám zavíta‑
lo hudobné predstavenie, ktoré sa 
uskutočnilo na našom škôlkárskom 
dvore. Deti sa prostredníctvom há‑
daniek a rôznych pesničiek naučili 
niečo nové o živote zvierat, s kto‑
rými sa bežne stretávajú. Deťom sa 
predstavenie veľmi páčilo. V tento 
deň nás v poobedných hodinách 
navštívila i pani Orovnická. Pri ma‑
lom posedení sme s ňou oslávili 40. 
výročie založenia folklórneho sú‑
boru Vretienko. Priniesla nám veľa 

krásnych darčekov, za čo jej ešte 
raz veľmi pekne ďakujeme.

Veľmi sa tešíme, že sme mohli na‑
še aktivity, na ktoré sme boli všetci 
zvyknutí, takto krásne znovu zre‑
alizovať. Dúfame, že to tak aj na‑
ďalej zostane a situácia ohľadom 
pandémie sa bude stále len a len 
zlepšovať.

Ani sme sa nenazdali a prišiel po‑
sledný týždeň školského roka aj do 
našej škôlky. V utorok 29. júna sme 
sa vybrali do kultúrneho domu, kde 
na nás čakalo bábkové divadlo s 
hrou „Herkules“. Deti takto mohli 
spoznať aj inú formu divadla, kde 
nehrajú herci, ale bábky. Bolo to 
pre ne niečo nové a zaujímavé. Po 

divadle sme sa vybrali na zmrzli‑
nu. Každé dieťa si mohlo vybrať tú, 
ktorú najviac zbožňuje. Spokojné 
a šťastné tváričky nám prezrádzali 
iba to, že sme deťom urobili veľkú 
radosť. V tento deň sme sa v po‑
obedných hodinách rozlúčili i s na‑
šimi predškolákmi. Rozlúčková sláv‑
nosť sa konala v motoreste Stop. 
Deti si spolu s triednymi pani uči‑
teľkami pripravili krásny program, 
ktorý potešil všetkých pozvaných 
hostí a zahrial pri srdiečku. Od sep‑
tembra sa už pastelky v ich rukách 
zmenia na perá píšuce prvé slová 
a riekanky sa zmenia na poučky z 
múdrych kníh. Taktiež ich detské 

hry sa zmenia na školské povinnos‑
ti. A preto vám, milí budúci prváči‑
kovia, želáme len to najlepšie, ve‑
ľa úspechov a radosti, aby žiaden 
mrak nezakryl Váš krásny detský 
úsmev. Zostaňte vždy také milé, ši‑
kovné a láskavé deti, aké ste boli aj 
v našej materskej škole. 

Na druhý deň sa naši budúci prvá‑
ci spolu s pani učiteľkami vybrali 
osobne zaniesť svoje krásne lien‑
kové tablo pri našu zmrzlinu, kde sa 
z neho môžu tešiť aj ostatní ľudia. 
Zostane tam pár dní a my si ho po‑
tom naspäť zoberieme do priesto‑
rov materskej školy, kde mu nájde‑
me čestné miesto a s láskou bude‑
me spomínať na ďalšiu generáciu 

našich detí. 
Na koniec školského roka sme pre 

deti pripravili i olympijský deň. Deti 
sa oboznámili s podstatou olympij‑
ských hier, zdolávali rôzne športo‑
vé disciplíny a nakoniec si domov 
odniesli diplom, odznak a medailu.

Na záver by som vám už len chce-
la za celý kolektív našej materskej 
školy popriať krásne prežitie let-
ných prázdnin, plné slnka, vody, 
radosti a smiechu vašich ratolestí! 
Tešíme sa na vás opäť v septembri, 
kedy spoločne v priestoroch ma-
terskej školy privítame všetky de-
tičky s otvorenou náručou.

Bc. Monika Jančeková
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Rok 1941
Udalosti tohto vojnového roku 

opísal v miestnej kronike Milan 
Beniak. V tomto roku bol zvolený 
za richtára Gašpar Ižold, rozváž‑
ny miestny roľník. Ján Ježo založil 
v dome Nikodéma Hlavu pekáreň, 
a to je prvá pekáreň v okruhu Ko‑
zároviec.

Učiteľmi v obci sa stali Jozef 
Benčat a Peter Kozinka, ktorý je 
súčasne aj organistom. Na uvoľ‑
nené miesto po organistovi Uhrí‑
kovi sa uchádzal okrem Kozinku 
aj druhý organista Supek. Víťa‑
zom výberového konania sa stal 
Peter Kozinka. Tento nový učiteľ 
hneď nacvičil hru Ferka Urbánka 
Strídža spod hája.

Miestne velenie Hlinkovej mlá‑
deže usporiadalo kurz pre vod‑
cov HM, na ktorom sa zúčastni‑
lo 35 frekventantov. Z toho bolo 
8 z Tekovských Nemiec a 6 bolo 
z Čaradíc. Hlinkova garda zahra‑
la divadelnú hru Chlapci na stráži 
rozprávajúcu o bojoch na sloven‑
ských hraniciach.

Dňa 21. júna bola vyhlásená voj‑
na proti Sovietskemu zväzu. Viac‑

krát týždenne prechádzajú trans‑
porty vojakov cez našu stanicu.

Hlinkova garda zahrala pod ré‑
žijným vedením Alojza Turanského 
divadelnú hru Márnotratný syn, 
s ktorou usporiadala zájazd do 
Kremnice. Vedúci výpravy bol Fi‑
lip Beniak.

Rok 1961
Keďže k roku 1951 záznam 

v kronike nie je, pokračujem ro‑
kom 1961. V tejto dobe písala 
kroniku Elena Kováčiková. (po‑
zn. autora)

Začiatkom januára 1961 bola 
zahraná divadelná hra Skúšky čer-
ta Belinku. Hra mala u obecenstva 
veľký úspech. Hlavnú úlohu hral 

Emil Ševc. Hru zahral divadelný 
súbor Hron pod vedením Milana 
Kováčika.

Herci lokomotívy nacvičili hru 
zo súčasného prostredia Hľada-
nie v oblakoch. S nacvičenou hrou 
robili zájazdy do okolitých dedín.

V letnom období členovia ČSČK 
nacvičili hru Keď chlebom vonia 
zem.

V dňoch 1. až 5. marca 1961 

sa konalo sčítanie ľudu, domov 
a bytov. Sčítania sa v našej obci 
zúčastnili funkcionári MNV ako aj 
všetci učitelia ZDŠ pod vedením 
učiteľa Milana Kováčika, ktorý vy‑
konával funkciu sčítacieho komi‑
sára. Sčítacím revízorom bol Mi‑
chal Salenka.

V nedeľu 30. apríla 1961 sme 
oslávili Sviatok pracujúcich – Prvý 
máj slávnostným zhromaždením 
v kultúrnom dome. Program pred‑
viedli žiaci deväťročnej a mater‑
skej školy. Hlavné oslavy sa konali 
v Leviciach.

Dňa 8.mája sme oslávili 16.výro‑
čie oslobodenia našej vlasti sláv‑
nou Sovietskou armádou. Oslavy 
v obci sa konali pri horiacej vatre 
na Skale. Cez hlavnú ulicu prešiel 
lampiónový sprievod detí.

Dňa 5.júna 1961 oslávili všetky 
deti obce svoj sviatok Medziná‑
rodný deň detí. Deti materskej 
škôlky boli na dvore MNV po‑
hostené. Žiaci ZDŠ mali po kul‑
túrnom programe v budove ško‑
ly zábavu.

Dňa 1. júla 1961 prišli do našej 
obce brigádnici z Poľnohospodár‑
skej školy z Levíc. Bolo ich 40. 
Pracovali pri kopaní kanála a tiež 
na JRD. Stravovali sa vo vývarovni 

Jednoty a ubytovaní boli v budove 
školy. Brigádnici tu boli do 15.júla.

Dňa 15.júla 1961 prišlo ďalších 
45 dievčat z Pedagogickej ško‑
ly z Levíc dokončiť prácu svojich 
predchodcov. Tieto brigádničky 
boli u nás do 30. júla 1961.

Dňa 15. októbra 1961 sa vo ve‑
černých hodinách zabil na mo‑
torke mäsiar Alexander Lovaš, 
ktorý bol rodákom z Novej Bane 
a býval už dlhší čas v Kozárov‑
ciach. Na motorke ho viezol opitý 
šofér M.S. – klampiar. Tomuto sa 
pri páde nič nestalo. K nešťastiu 
došlo na hlavnej ceste, na zákrute 
pred domom Žemberyho.

V tomto roku sa konali v na‑
šej obci tiež mimoriadne voľby 
tajomníka MNV. Bývalý tajomník 
Karol Šusták bol z funkcie odvo‑
laný. Funkciu teraz zastáva Gejza 
Golier, bývalí pracovník ONV Levi‑
ce, ktorý denne dochádza k nám 
zo sídliska Tlmače.

Dňa 25.novembra 1961 sa ko‑
nalo v kultúrnom dome predsta‑
vovanie sudcov z ľudu. Za našu 
obec sú navrhnutí a následne vo 
voľbách aj zvolení Katarína Orov‑
nická, Amália Šustáková, Martin 
Jedlička a Ševc.

V tomto roku bol daný do  

Herci v hre Márnotratný syn. 

Herci v hre Hľadanie v oblakoch Zľava: Michal Holečka, Vojtech Hofferik, 
Mikuláš Hlava, Ján Hudec (:crha:), Štefánia Peticová, Valéria Mrázová, 
Ladislav Mráz, Jana Soboňová, Michal Salenka, Barbora Valkovičová

Herci v hre Keď chlebom vonia zem. Horný rad zľava: Ján Hudec, Štefan 
Kováč, Valéria Mrázová r. Valentínyová, Ladislav Mráz, Jana Soboňová 
r. Ďurovičová, Michal Valentíni, Ján Valentíni Dolný rad zľava: Hele-
na Valentíniová, Jaroslav Demian a Magda Gellenová r. Žemberyová

Herci v hre Skúšky čerta Belinku. Horný rad zľava: Emília Kotorová, 
Barbora Valkovičová, Milan Kováčik, Michal Valentíny, Ladislav Mráz, 
Mária Dobrotková. Dolný rad: Emil Ševc a Jana Soboňová
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DH Kozárenka 
v roku 2021

prevádzky nový hostinec, ktorý 
stojí na mieste bývalého starého 
hostinca. Stavbu hostinca vyko‑
nala Jednota. Vedúcim hostinca 
sa stal Michal Mráz a predavač‑
kou Mária Šustáková. V budove 
hostinca je aj vývarovňa Jednoty, 
kde je vedúcou Jolana Pustajová 
a pomocníčkou Terézia Kabáto‑
vá. Ďalej je tu aj predajňa Mäs‑
ny. Mäsna v byte Lovašových bo‑
la zrušená.

Za vôbec prvé sčítanie obyvate‑
ľov obce Kozárovce môžeme pova‑
žovať daňový súpis tureckej sprá‑
vy elajátu (správny územný celok) 
Nové Zámky z roku 1664. Do zo‑
znamu boli zahrnutí iba daňou po‑
vinní – hlavy (otcovia) rodín. Ro‑
dinní príslušníci a nemajetní ne‑
boli zaevidovaní. Druhé podobné 
sčítania boli v roku 1715, 1718 
a 1720. Vykonávali ich už však ci‑
sárski úradníci a robili sa tiež pre 
potreby zdaňovania poddaných. 
Šľachta bola od zdanenia oslobo‑
dená a bola potreba nájsť spôsob 
ako financovať novozriadenú stálu 
armádu cisárstva. V týchto sčíta‑
niach boli zahrnutí tiež len daňou 
povinní - hlavy rodín. Rodinní prí‑
slušníci a nemajetní znova neboli 
zaevidovaní. Sčítanie v roku 1720 
zistilo 20 gazdovských rodín. Toto 
boli však viacgeneračné gazdov‑
stvá, kde gazdovali otec, synovia, 
zaťovia a možno i vnuci.

Tereziansky urbár v roku 1767 
v obci zistil už 80 sedliackych,13 
želiarskych rodín a 724 obyva‑
teľov.

V roku 1826 prebehlo sčítanie 
podobne ako v roku 1715, len 
s tým rozdielom, že boli sčítané 
domy, resp. bývania a boli im pri‑
delené súpisné čísla. Celkovo bolo 
zapísaných 159 objektov, z toho 
2 x stoličný dom(comitatensis), 
kostol, mlyn, prievoz (macska-
-rev), 2x kapitulský dom(starý 
majer), škola. V obci žilo 151 ro‑
dín, mnoho z nich bolo viacgene‑
račných. Tiež boli zaznamenané 
prímenia -prezývky mnohopočet‑
ných priezvisk.

Sčítanie všetkých obyvate‑
ľov bez rozdielu bolo prvýkrát 
vykonané Uhorským štátom 
k 31. 12. 1869.

Toto bolo prvé sčítanie, ktoré 
neslúžilo na daňové účely, ale vý‑
lučne pre získanie štatistických 
údajov o obyvateľstve Uhorské‑
ho kráľovstva a malo slúžiť ako 
podklad na ďalšie vyjednávanie 
s Rakúskou časťou monarchie 
po Rakúsko -Uhorskom vyrov‑
naní v roku 1867. Sčítanie vy‑
konávali sčítací komisári a zis‑

Ako sme sa sčítavali v minulosti
ťovanie bolo pomerne rozsiah‑
le. U jednotlivých osôb sa zazna‑
menávalo: meno, rok narodenia, 
miesto narodenia, rodinný stav, 
dôvod prítomnosti, odvetvie za‑
mestnania(napr. poľnohospodár‑
stvo), pracovné zaradenie(napr. 
roľník), duševný stav, invalidita, 
gramotnosť čítanie -písanie. Ďalej 
sa zisťoval stav vybavenosti do‑
mácnosti, či má komoru, pivnicu 
stodolu, maštaľ, kuchyňu a stav 
domáceho hospodárskeho zvie‑
ractva. Nezisťovali sa poľnosti 
a iný hnuteľný a nehnuteľný ma‑
jetok. Dotazníky boli dvojjazyčné 
maďarčina/slovenčina alebo jed‑
nojazyčné pre oba jazyky. Každé 
súpisné číslo malo samostatný 
dotazník. Ak na jednom súpisnom 
čísle bývalo viacej rodín, potom 
každá rodina bola v dotazníku 
vedená samostatne. Ako perlič‑
ku možno uviesť, že starší ľudia 

uvádzali nesprávny rok narode‑
nia(oproti Matrike narodených) 
pretože si jednoducho nepamä‑
tali svoj rok narodenia. Celé to‑
to sčítanie je voľne dostupné na: 
https://www.familysearch.org, 
link: census 1869, link: bars, link: 
kovatsi. Mnohí súčasní obyvate‑
lia obce si tam môžu nájsť svo‑
jich predkov.

Z cirkevných a iných záznamov 
máme údaj z roku 1901: v obci 
žilo 1587 obyvateľov, z toho: 22 
židov, 1 evanjelik, ostatní rím‑
sko–katolíckeho vierovyznania. 
Počty obyvateľov v priľahlých 
osadách a samotách: majer 
Helena 91, Korlat 47, Vystrkov 
7, Selce 5, kompa 5, strážny 
dom pri železničnom moste 8, 
železničná stanica 3, hostinec 
pri Hrone 3.

Ďalšie významné a v Uhorsku 
posledné sčítanie sa kobnalo 

Dychová hudba Kozárenka sa opäť hlási o slovo. 
Naposledy sme sa videli pri „Hudobnom kolotoči“, 
ktorý bol ešte v septembri minulého roku. Odvtedy 
až do mája toho roku sme mali nútenú prestávku. 
Až ústup covidu na jar a pozvanie od farníkov a vdp.
Tomáša Gračku z Hronského Beňadika a Psiar nám 
umožnil sa verejne predviesť.

Foto zo Psiar prebraté z facebooku Rímskokatolícka farnosť Hron-
ský Beňadik

Foto z Hronského Beňadika pre-
braté z facebooku Rímskokato-
lícka farnosť Hronský Beňadik

Začiatkom januára napadlo asi 
4 cm snehu. Udržal sa v odmäku 
necelých 5 dní. V druhej polovici 
januára mrzlo bez snehu. Koncom 
januára mrazy prestali. Febru‑
ár a marec boli daždivé. V aprí‑
li a v máji boli pomerne chladné 
dni aj noci. Chladný ráz počasia 
trval až do začiatku júna. Jún sa 
vyznačoval početnými lejakmi. 
Slnečné dni, no pomerne chlad‑
né noci nastúpili koncom júna. 

Začiatok júla bol slnečný a teplý. 
V prvej polovici augusta boli tiež 
bezoblačné dni. Denné teploty sa 
pohybovali okolo 28-30 °C. Dňa 
10. augusta som namerala v tieni 
34 °C. Do konca septembra boli 
denné teploty 24-27 °C. Bezob‑
lačno a sucho bolo až do 17. ok‑
tóbra. V ten deň spŕchol menej 
výdatný dážď. Zem prevlhla do 
hĺbky asi 10-15 cm. To umožnilo 
previesť orbu pod oziminy a za‑

čiatok sejby. Koniec októbra bol 
premenlivý. Dňa 4. novembra sa 
náhle ochladilo. Potom až do 18. 
novembra pršalo. Dňa 19 .novem‑
bra začalo náhle mrznúť. Nočné 
a denné mrazy -4 až -10 °C. Za‑
čiatok a prvá polovica decembra 
boli teplé, no koniec sa vyznačo‑
val silnými mrazmi. Vianoce boli 
zasnežené ako z rozprávky.

Zo zápisov v kronike 
pripravil Miroslav Kopál

v roku 1910. Bolo zrejme po‑
dobného charakteru ako pred‑
chádzajúce, ale pravdepodob‑
ne s väčším počtom zisťovacích 
otázok. Závery z tohto sčítania 
nie je možné robiť, pretože nám 
nie je dostupné. Pravdepodobne 
je iba v Maďarských archívoch.

Prvé sčítanie v Českosloven‑
skej republike sa konalo v roku 
1921. Účelom tohto sčítania ne‑
bolo ani tak získať rozsiahle šta‑
tistické údaje o obyvateľoch, ale 
dokázať, že v novovzniknutom 
štáte je jeden štátotvorný ná‑
rod a to národ československý. 
A teda zistilo sa, že v našej obci 
vtedy žilo v 289 domoch/bytoch 
1774 ľudí, z toho Českosloven‑
skej národnosti bolo 1703, ma‑
ďarskej 43, nemeckej 16, židov‑
skej 4 a inej 6 ľudí. Okrem toho 
tu žili dvaja cudzinci a 6 Rómov.

Ing. Ján Šusták

Najprv 23.mája 2021 sme sa 
zúčastnili slávnostnej sv.omši 
v susednej obci Psiare, kde si 
pripomínali 25.výročie vysviac‑
ky kostola a 6. júna sme potom 
v Hronskom Beňadiku odohrali 
procesiu na sviatok Božieho te‑
la tzv. budičky.  

MK
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Kozárovskí členovia ZO JDS sa 
už tradične stretávajú na Svia‑
tok sv. Cyrila a sv. Metoda. Bo‑
lo tomu tak aj tento rok 5. jú‑
la popoludní. Na úvod stretnu‑
tia sa konala členská schôdza. 
Predseda organizácie Franti‑
šek Ďurovič vo svojej správe 
zhodnotil činnosť v uplynulom 
roku, ktorá bola poznačená 
pandémiou. Podarilo sa aspoň 
stretnutie členov výboru s ro‑
dinnými príslušníkmi, fašiango‑
vé posedenie a opekačka v Sto‑
pe. Rekreačno -liečebné pobyty 
dostalo 11 členov a 8 členov lie‑
čebné pobyty. Tento rok chcú 

Na členskej schôdzi pozdravil 
seniorov aj starosta Kozároviec 
Ing. Bystrík Ižold. Informoval 
o aktuálnych aktivitách v obci 
a odpovedal na ich konkrétne 
otázky. V kultúrnom bloku vy‑
stúpila mužská spevácka sku‑

Po dlhom roku bez kultúrnych, či 
športových podujatí sme sa pred-
sa len dočkali. Pandemické opat-
renia sa uvoľnili a my sme, hoci 
s mnohými obmedzeniami, mohli 
zorganizovať Deň detí, pre nielen 
tie „naše“ kozárovské deti.

Deň detí sa konal 5. júna 2021 
v areáli futbalového ihriska. O ne-
zabudnuteľný program tohto podu-
jatia sa postaral 
overený show-
man a zabávač ša-
šo Roman (Roman 
Mihálka), členovia 
skautského oddie-
lu Orol Kozárovce, 
členovia eRko Ko-
zárovce a budúce 
pani učiteľky Miš-
ka Kúkoľová a Maj-
ka Valová si pre 
deti pripravili tvo-
rivé dielne a rôz-
ne športové, či ta-
nečné aktivity. Na 
ihrisko zavítali aj 
členovia DHZ Ko-
zárovce, ktorí do-
volili deťom prelo-
ziť a vyskúšať kaž-

dú časť svojho hasičského auta. 
Okrem týchto aktivít boli pre de-
ti pripravené aj skákacie hrady, 
stánok s hračkami a balónmi, kde 
si deti mohli zakúpiť drobnosť na 
pamiatku. Od nás, z obce, dostali 
balíček plný dobrôt a tiež bol pre 
ne počas celého dopoludnia pri-
pravený pitný režim a cukríky, kto-
ré dostávali za odmenu pri každej 

aktivite. V neposlednom rade bol 
súčasťou MDD náš dvorný DJ Jan-
ko Kuník, ktorý celé naše dopolud-
nie spríjemnil príjemnou hudbou.

Na záver sa treba poďakovať 
každej osobe, ktorá obetovala svoj 
voľný čas a prišla na ihrisko, aj 
v týchto horúcich dňoch, zorga-
nizovať pre deti výnimočný deň. 
Každému rodičovi, ktorí priviedol 

tieto deti, lebo bez nich by to sa-
mozrejme nebolo ono. Každý z nás 
ďakuje obecnému úradu a jeho za-
mestnancom za skvelú organizá-
ciu a zabezpečenie tohtoročného 
MDD. Ďakujeme. Pre tie krásne 
úsmevy a iskričky v očiach detí 
to určite stojí.

Dominika Skačanová
Foto Ivana Švoliková

Deň pre iskričky v detských očiach

Kozárovskí seniori pracovne i slávnostne

Kto vyhral knižôčku receptov?
V minulom čísle Kozárovských novín sme 

písali o knižôčke venovanej zabudnutým re‑
ceptom starých mám, ktorá sa zrodila v rám‑
ci veľmi zaujímavého projektu europoslanca 
Ivana Štefanca. Naši čitatelia mali možnosť 
súťažiť o túto publikáciu. Získali ju Ján Kunik 
a Erika Mrázová. Gratulujeme.

v auguste navštíviť Nitriansky 
hrad a okúpať sa v Poľnom Ke‑
sove. Zúčastniť sa chcú aj na 
prehliadke speváckych skupín, 
v septembri zorganizovať zá‑
jazd, v októbri návštevu divadla. 
V decembri by sa radi zúčastni‑
li na okresnom stretnutí k úcte 
k starším a rok zavŕšiť tradič‑
ným mikulášskym posedením. 
Všetko však bude závisieť od 
pandemickej situácie. Do budú‑
ceho obdobia ide výbor senio‑
rov omladený o nových členov. 
Členská schôdza schválila návrh 
na kooptovanie Heleny Valentí‑
nyovej a Františka Betina.

pina MATIČIAR.
Zlatým klincom podujatia bolo 

pozvanie na chutný guláš a pria‑
teľské posedenie pri pagáčikoch 
a vínku.

M. Nemčeková,
foto autorka
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Na snímke zľava: Štefan Holečka, Ján Benčať, Štefan Gaži, 
Darina Labošová, Igor Benčať, Juraj Benčať, Milan Švolik 
Martin Gaži, Viliam Tvrdoň

Pochvalou nešetrila ani vedú-
ca degustácie Darina Labošová: 
„Ochutnávka bola veľmi dobre 
pripravená, víno sa nalievalo do 
kvalitných pohárov, našu prácu nič 
nenarúšalo. Čo sa týka 
vín, mali sme veľmi pek-
né vína. Medzi bielymi 
sa našlo pár takých, kto-
ré nezodpovedali kvali-
te, ale boli tam aj veľmi 
kvalitné vína. Asi tých 
10% bolo slabších, ale 
ostatné sa radili medzi 
strieborné a zlaté me-
daily. Červené vína ma 
milo prekvapili, boli veľ-
mi kvalitné. Na to, že to 
vinohradníci robia bez 
nejakej kvalitnej tech-
nológie, doslova na ko-
lene, vlastne ukázali, že 
vedia z toho hrozna vy-
ťažiť maximum. Boli tu 
veľmi kvalitné červené 
vína, klobúk dole, le-
bo vyrobiť dobré červe-
né víno nie je jednodu-
ché.“ Na otázku, aké víno ju nad-
chlo najviac, prezradila, že to bo-
lo Chardonnay, ktoré bolo veľmi 
dobre vyvážené vo vôni a chuti. 
Bolo to víno Viktora Sitára, ktoré 
bolo aj v rozstrele a získalo veľkú 
zlatú medailu.

Predseda Vinohradníckeho spol-
ku Štefan Gaži na našu otázku, či 
sa v Kozárovciach zrodila tradícia 
a či bude nasledovať aj druhý roč-
ník, povedal: „Či to bude tradícia, 
či to bude verejná ochutnávka aj 
s účasťou iných vinárov alebo zase 
len taká naša, to ešte ukáže čas. 
V prvom rade to bude na rozhod-
nutí už nového výboru spolku, ktorý 
bude zvolený na najbližšej výroč-
nej členskej schôdzi. Na zorgani-
zovanie veľkej oblastnej vinárskej 
súťaže treba finančné prostried-
ky, na čo rozpočet spolku nestačí. 
V rámci participatívneho rozpočtu 
našej obce sme sa uchádzali o prí-
spevok na takéto podujatie, žiaľ 
neboli sme úspešní. Vo verejnom 
hlasovaní nás podporilo len niečo 
nad 50 hlasov, čo je zhruba polo-
vica členov spolku.

Čo sa týka samotného priebehu 
degustácie, vína sme zoradili tak, 

Úspešná koštovka miestnych vín v Kozárovciach
Tradíciou Vinohradníckeho spolku Kozárovce boli doteraz decem-

brové ochutnávky mladého vína, kde je ešte šanca vína, ktoré sa vy-
brali zlým smerom, nejako usmerniť. Naposledy v decembri 2020 však 
hodnotiť mladé vína nemohli pre pandémiu, ani si na tomto podujatí 
slávnostnejšie pripomenúť 10. výročie založenia spolku. Rozhodli sa 
preto urobiť 1. koštovku miestnych vín teraz, začiatkom júna. Muse-
li do realizácie dať všetky sily, aby do dvoch dní od registrácie vína 
ohodnotili, pripravili katalóg, diplomy a zorganizovali v priestoroch 
Stopu oficiálne vyhodnotenie a ocenenie najúspešnejších vinárov. 
Zvládli to veľmi dobre.

aby degustátori nehodnotili vlast-
né vína, keďže na súťaž priniesli 
vzorky aj členovia hodnotiteľského 
tímu. Chcem poďakovať našim de-
gustátorom, obzvlášť vedúcej pa-

ni Darinke Labošo-
vej, za ich odborný 
prístup. Aj pánovi 
prof. Jankovi Ben-
čaťovi, ktorý patrí 
k seniorom nášho 
spolku a na túto 
akciu meral cestu 
zo Žiliny.

Odporúčam na-
šim spoluobča-
nom, aby ochutnali 
vína z Pustej ho-
ry a Starých viníc 
a tak podporili na-
šu domácu kozá-
rovskú produkciu.“

Podrobné vý-
sledky degustácie 
sú zverejnené na 

facebooku v skupine Kozárovce 
a Kozárovčania. Komisia hodnoti-
la 69 vín, udelila 20 strieborných,  
4 zlaté a tri veľké zlaté medaily. 
Šampiónom bielych vín sa stal 
Muškát moravský 2020 Viktora Si-
tára. Šampión červených sa stal 
Dunaj 2018 od Gaži a syn, ktorí 
súčasne získali aj ocenenie Víťaz-
ná kolekcia vín. Všetky vína, ktoré 
dosiahli úroveň 79 bodov a viac, 
sú dobrej kvality a sú ochutnania 
hodné.

Vyhodnotenie koštovky v Stope 
5. júna sa nieslo v priateľskej atmos‑ 
fére, ktorú aj tento raz spríjemnili 
speváci Matičiara. Páčila sa naj-
mä hymna kozárovských vincúrov, 
ktorú zložil a otextoval Ján Krajči.

M. Nemčeková, foto autorka

Družstvo mužov DHZ Kozárovce 
reprezentovalo 26. júna okres Levi‑
ce na Krajskej súťaži Dobrovoľných 
hasičských zborov v Palárikove. 
Všetko začalo príchodom hasič‑
ských družstiev na futbalový šta‑
dión do Palárikova. Bezprostredne 
po príchode nasledovala kontrola, 
na ktorej museli jednotliví členo‑
via družstiev predložiť negatívny 

Na krajskej súťaži DHZ opäť druhí
test, prípadne potvrdenie o očko‑
vaní, nakoľko sa aj na Krajskú sú‑
ťaž vzťahovali pandemické opat‑
renia na Covid-19.

Po povinnej kontrole nasledoval 
slávnostný nástup a po ňom sa už 
naplno rozbehli súťaže v jednotli‑
vých disciplínach, štafeta 8x50 m 
a požiarny útok s vodou v kategó‑
riách muži a ženy. Z dôvodu pan‑

demických opatrení sa v tomto ro‑
ku nesúťažilo v kategóriách doras‑
tenky a dorastenci.

Každé družstvo absolvovalo dva 
pokusy v každej disciplíne. S ča‑
som 76,41 s na štafete 8 x 50 m 
a 22,04 s na požiarnom útoku ob‑
sadilo družstvo mužov z Kozáro‑
viec pekné 2. miesto za súper‑
mi z Topoľčianok. Na 3. mieste 

sa umiestnili hasi‑
či z Veľkého Lapá‑
ša. Družstvo DHZ 
Kozárovce súťažilo 
v tomto zložení: Pe‑
ter Majer, Peter Ma‑
jer ml., Patrik Tvr‑
doň, Marek Tvrdoň, 
Viktor Krajči, To‑
máš Novaček, Gre‑
gor Benčať, Ondrej 
Labant a Ivan Bogár.

 V kategórii žien 
reprezentovali okres 
Levice ženy z Hon‑
tianskej Vrbice, ktoré 
skončili na 4. mieste.

 Peter Majer

Na snímke držitelia zlatých medailí Ján Kubica, Ján Majer, Štefan Gaži, 
Viktor Sitár, Milan Záhorský spolu so starostom obce Bystríkom Ižol-
dom (tretí zľava) a vedúcou degustácie Darinou Labošovou.
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So stokilovou vynáškou skončil druhý
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Ako do výborne rozbehnutej 
sezóny zasiahlo prerušenie sú-
ťaže?

Čo sa týka práve skončeného 
ročníka, bol veľmi ovplyvnený dl-
hou prestávkou, ktorá sa negatívne 
prejavila na celkovej úrovni súťa-
že. Na jeseň bolo mužstvo dob-
re rozbehnuté, hra spĺňala určité 
parametre. Od januára mužstvá 
trénovali v individuálnom režime. 
Nevedeli sme kedy sa začne hrať 
a to sa prejavilo na kondícii, moti-
vácii a niektorí aj nadobro skončili 
s futbalom. U nás v zime z pracov-
ných dôvodov skončili dôležití hrá-
či, ale i napriek tomu sme do konca 
bojovali o prvé miesto.

Vyšla dohrávka a konečné 
umiestnenie podľa vašich pred-
stáv a očakávania?

Dohrávanie súťaže bolo neštan-
dardné, niektoré mužstvá ani nevy-
cestovali na zápasy. A čo sa týka 
nás? O našom konečnom 2.mieste 
rozhodli dva výsledkovo nezvlád-
nuté zápasy v Leviciach a doma 
s Patou. V týchto zápasoch sme 

Tri otázky pre trénera A mužstva M. Reischla

Všetci v klube sme túžili 
po prvom mieste

neboli slabším mužstvom, vypra-
covali sme si viacero šancí, ktoré 
sme však nedokázali premeniť a aj 
preto sme prišli o dôležité body. 
V konečnom súčte sme skončili 
na výbornom druhom mieste. Tu 
sa patrí poďakovať všetkým za-
interesovaným od hráčov, cez ve-
denie, až po fanúšikov, ale všetci 
v klube sme chceli pre Kozárovce 
prvé miesto.

S akým kádrom mužstva ste 
nastúpili do novej sezóny?

Nová sezóna pre nás začala 
7. júla. Odohráme v nej 4 zápasy 
s kvalitnými súpermi. Prvý zápas 
11. júla s Horným Ohajom sme vy-
hrali 6:0. Druhý 17. júla s Marce-
lovou skončil 2:2. Ešte nás čaká  
24. júla Partizánske a 31. júla Imeľ. 
Čo sa týka kádra prišli k nám Hu-
sár z Vrábeľ, Nitško zo Žarnovi-
ce, Gajdoš z Michala nad Žitavou 
a v riešení je ešte zopár mien. A čo 
sa týka odchodov, tak zatiaľ je po-
tvrdený odchod Bíňovského, ktorý 
ide do 3. ligy do V. Ludiniec

Pripravila M. Nemčeková

Na trati Hrebienok – Zámkovského 
chata sa konal 5. júna jubilejný 20. roč‑
ník Nosičskej stovky – Memoriálu Juraja 
Petranského. Je to podujatie na počesť 
Juraja Petranského, ktorý zahynul pred  
21 rokmi v lavíne pod Téryho chatou pri 
svojej poslednej vynáške. Postupne za 
ním „odišli“ aj ďalší nosiči, paradoxom 
je, že to boli účastníci memoriálu na po‑
česť Petranského. Takto si nosiči každý 
rok pripomínajú aj ich.

Už niekoľko rokov sa spomínaného 
podujatia zúčastňuje aj náš rodák Lukáš 
Švolik. Bolo tomu tak aj tento rok. Ako 
sme sa dozvedeli zo správ z pretekov, pat‑
ril k horúcim favoritom. Vyhral napokon 
jeho kamarát Filip Zacher a druhý skočil 
Lukáš. Obaja pôsobili na Zbojničke, ale 
teraz už hájili farby Téryho chaty. O Luká‑
šovi napísali, že je to ostrieľaný harcovník, 
ktorý posunul nosičstvo do úplne inej di‑
menzie. Tešíme sa s ním a želáme mu eš‑
te veľa úspechov na ceste, ktorú si zvolil.

Zdroj: internet

Od vydania prvého čísla toh‑
toročných Kozárovských novín 
ubehli viac ako tri mesiace. Písali 
sme vtedy, že chodci začali pravi‑
delne prekonávať kilometre a ob‑
javovať zaujímavé miesta v obci 
i okolí. Každé chodecké putovanie 
malo svoje čaro. Boli to potulky 
Pustou horou, Jarné mosty, Staré 
vinice, Výhliadka Plešovica, Poľný 
kros, Nočný pochod obcou v pyža‑
me na počesť 90. výročia elektri‑
fikácie obce, Medový pochod, Deň 
otvorených pivníc na Pustej hore, 
Retro pochod a lá 70. roky, Ide, ide 
mašinka – po železničnej trati na 
malú stanicu. A pribúdajú ďalšie.

Hronský Beňadik
Na Sviatok sv. Cyrila a sv. Me‑

toda 5. júla sme mali primerane 
sviatočný program. Prvá časť bola 
návšteva Baziliky minor sv. Bene‑
dikta opáta v Hronskom Beňadiku, 
kde sme mali dohodnutú prehliad‑
ku s odborným výkladom. Mala 
trvať 45 minút, ale všetkých 42 
účastníkov zaujala natoľko, že sa 
predĺžila o ďalšiu pol hodinu. Po 
prehliadke sme navštívili obcho‑

Chodcom chutia spoločné kilometre

dík so suvenírmi a pochutnali si na 
bylinkovom čaji v čajovni. Po spo‑
ločnom fototermíne pred bazilikou 
sme sa rozišli späť do Kozároviec, 
niekto autom a niekto pešo, ako 
sa na chodcov patrí. Prešli sme 
časťou krížovej cesty popri mo‑

rovej kaplnke a po občerstvení 
v reštaurácii Alžbetka v Psiaroch 
sme prišli do Kozároviec. Bodkou 
za podujatím bola skvelá zmrzlina 
na námestí.

…a 21 schodov
V sobotu 10.7. sa za účasti 27 

bežcov a 21 chodcov konal v Ko‑
zárovciach 2. ročník behu pod ná‑
zvom …aj 21 schodov. Štart a cieľ 
bol v Skautskom tábore pre obe 
kategórie. Bežci ubehli 8 km, pri‑
čom 4x vybehli po 21 schodoch 

na Veľkú skalu. Chodci si počet 
okruhov volili individuálne. Na po‑
vzbudenie bojovného ducha v tá‑
bore hrala stálica podujatí – ľudo‑
vá hudba Hron z Banskej Bystrice.

Atmosféra počas podujatia bola, 
napriek vysokým teplotám, úžas‑
ná. Všetci si odnášali reklamné 
predmety – náramok, čelenku, 
odznak, medailu. Anjelikov urobi‑
la a venovala kozárovská rodáčka 
Blažena Kamienová Žemberyová 
žijúca v Kláštore pod Znievom.

M. Nemčeková

foto Martin Žembery


