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Štvrťstoročie zasvätené slovenskej
ľudovej piesni

Slovo na úvod
Od posledného vydania Kozárovských novín ubehli tri
mesiace. Počas tohto obdobia
sa udialo v našej obci mnoho.
Prizeráme sa síce na rozkopané ulice, ale vieme, že čoskoro sa rozšíri kanalizácia aj do
ulíc, v ktorých na ňu občania
už dlhé roky čakali. Rovnako
je to s ukladaním optickej siete , ktorá nám umožní využívať
rýchly internet.
V minulých mesiacoch sme
sa stretali na mnohých kultúrnych i športových podujatiach
v obci. Tlieskali sme hosťujúcim, ale najmä našim „celebritám“ či už v kroji alebo divadelnom kostýme. Čo sa športu
týka, tak nám radosť robia futbalisti – muži, žiaci i prípravka.
Nezaostávajú za nimi ani naši
hasiči, ktorým sa darí na súťažiach. Po prvýkrát sa konal
u nás Beh Slovenskou bránou,
čím chceme založiť novú športovú tradíciu.
A ako sa dočítate v novinách,
je toho ešte okolo nás oveľa
viac, čo nás môže tešiť. Len by
sme mali častejšie vychádzať zo
svojich domov, viac sa zúčastňovať na podujatiach a zapájať
sa do verejného života obce.

Monika Nemčeková
šéfredaktorka

V Dome kultúry v Kozárovciach sa v nedeľu 29. septembra konal jubilejný 25. ročník Memoriálu Márie Švolíkovej. Prehliadka slovenských ľudových piesní opäť prilákala priaznivcov tohto druhu kultúry. Pozvanie organizátorov prijali - podpredseda NSK a poslanec NR SR Marian Kéry, poslankyňa NSK
Martina Holečková, riaditeľ Domu MS v Leviciach Miroslav Považan, predsedníčka Slovenskej samosprávy z maďarského družobného mesta Oroszlány Alžbeta Szabóová a fotograf Milan Hlôžka. Podujatie aj tentoraz moderovala Nora Turancová, redaktorka Rádia Regina. Viac na str. 4

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Súčasné práce si vyžadujú našu
trpezlivosť a ohľaduplnosť
Počas posledných mesiacov sa na mnohých miestach v našej
obci začalo kopať. Aj keď to v prvom rade svedčí o tom, že sa začínajú realizovať významné stavby, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne nás všetkým, predsa len mnohí chcú vedieť kedy skončia. Aj o tom sme sa porozprávali so starostom obce v našom pravidelnom rozhovore.
Ako postupujú práce na vý- pis zmluvy so zhotoviteľom stavebných prác. Opakujem, je to
stavbe kanalizácie v obci?
V súčasnosti máme hotových najväčšia investícia v obci a mu720 m novovybudovanej kana- síme byť trpezliví.
V inej časti obce sa kopú lôžka
lizácie, ktorá bola zrealizovaná
z vlastných zdrojov. Ako som už pre optické káble, aká je situáspomínal cez leto, túto časť ka- cia pri týchto prácach?
Podľa informácii ktoré mám, je
nalizácie sa nám podarilo aj skolaudovať. Teraz sa môžu jednotli- zrealizovaných už viac ako poví občania pripájať na danú vet- lovica optických káblov v obci.
vu kanalizácie. Čo sa týka tzv. eu- Do konca roka by sme mali mať
rofondovej (veľkej) kanalizácie, stavebné práce na optickej sieti
v súčasnosti sme už v procese ve- už hotové. Zároveň sa bude ešrejného obstarávania zhotoviteľa te kopať hlavný pripájací kábel,
stavby. Termín na predkladanie ktorý pôjde smerom od Lipníka.
ponúk je do polovice októbra. Ak Predpokladám, že začiatkom bunedôjde k odvolaciemu procesu dúceho roka prebehne kolaudáv rámci obstarávania, tak môže- cia a bude možné sa napojiť na
me očakávať ešte tento rok pod- optiku v obci. Jednotlivé služby,

ktoré vie ponúknuť optická sieť
budú k dispozícii až budúci rok.
Chcem ešte poprosiť o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Každá nehoda, ktorá sa vyskytne (napr. pretrhnutý kábel televízie) je komunikovaná s pracovníkmi zhotoviteľa a v rámci všetkých dostupných možností odstránená.
Pred pár mesiacmi sme začali
evidovať odpad po novom. Aký je
ohlas u ľudí a zachytili sme nejaký pozitívny posun?
Ako na každú novú vec, ktorú
zavediete, sú pozitívne a aj negatívne ohlasy. Evidencia je v súčasnosti v treťom mesiaci existencie.
Pozitívne je, že občania nedávajú
všetky nádoby na KO pred svojom dom, ale snažia sa vykladať
plné nádoby. To, že v nádobách
sa stále nachádzajú aj triediteľné zložky odpadu si žiada zlepšenie informovateľnosti a náš lepší
(Pokračovanie na str.3)
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Kultúrne akcie jednou vetou
• 22. – 26. júl – 2. skautský letný tábor na skale v Kozárovciach, zúčastnilo sa ho 36 detí a 12 vedúcich, deti mali pripravený bohatý
program.
• 3.august – Brigáda na Veľkej skale – vybudovali sa schody v najstrmšej časti výstupu na Veľkú skalu, pri práci pomohli skauti z Bratislavy.
• 4.august – FSk Praslica účinkovala pri príležitosti 780. výročia 1. písomnej zmienky o obci Starý Hrádok.
• 23. august – Verejné nahrávanie pre TV Šláger v DK v Kozárovciach
pod názvom Rande s Heligonicou – hostia programu: Igor Moško, Miroslav Bílek, skupina Akropola. Domácimi účinkujúcimi bola FSk Konopa.
Na 25.ročníku Dedinských oroslánskych dní v Oroszlány 17. augusta sa zúčastnila FSk Praslica, ktorá vystúpila v hlavnom programe.
Významnou udalosťou bolo podpísanie Memoranda o vzájomnej
spolupráci medzi obcou Kozárovce a mestom Oroszlány. Na snímke zľava starosta Kozároviec Bystrík Ižold, predsedníčka Oroszlánskej slovenskej samosprávy Alžbeta Szaboóvá a primátor Oroszlány Zoltán Lazók po podpise memoranda.

• 24. august – DHZ usporiadal na Brôdku v Kozárovciach súťaž vo varení držkového perkeltu pod názvom Kozárovský kotlík, účinkovala
kapela Mafia Corner a spevák Vladinír Muráni.
• 24. august – FSk Konopa účinkovala na 8. ročníku folklórnych osláv
pod názvom Pri Pelúsku v Martine nad Žitavou.
• 31. august – Rozlúčka s letom v skautskom tábore – členovia skautského oddielu Orol pripravili pre deti opekanie, hry, premietanie rozprávky, počet účastníkov 30.
• 31. august – Pamätník Lev pri Veľkých Vozokanoch – klub KDH,
sv. omša
• 8. september – DS Hron uviedol v DK v Kozárovciach premiéru komédie
Sedem žien na krku – dve predstavenie, ktoré zožali veľký úspech.
• 15. september – DS Hron pri príležitosti 70. výročia založenia Kozárovského ochotníckeho divadla uviedol ďalšie dve predstavenia, po
ktorých si na malej oslave pripomenuli všetkých tých, ktorí sa predstavovali na javisku a zaslúžili sa o úspechy nášho divadla.
• 10. september – JDS v Kozárovciach v Motoreste Stop usporiadala
stretnutie s rodinnými príslušníkmi, zúčastnila sa MSSk Matičiar.

NA SLOVÍČKO so starostom a poslancami - tak nazvali novú formu podujatia jeho iniciátori poslanci, ktorí si kladú za cieľ ponúknuť
občanom priestor na informácie z prvej ruky a neformálne stretnutia s poslancami, ktorých volili, aby im mohli povedať, čo im v obci
chýba. Prvé stretnutie sa konalo 19. júna a druhé 23. októbra. Bola to príjemná takmer dvojhodinovka otázok a odpovedí. Hovorilo
sa o budovaní kanalizácie v obci, o postupe prác na ukladaní a rozvode optickej siete, o nutnosti rekonštrukcie sociálneho zariadenia
v dome kultúry, prechodu pre chodcov na križovatke pri Motoreste
Stop a ďalších postrehoch, ktoré predniesli občania. Táto nová forma účasti na dianí v obci a aktívneho zapojenia sa občanov do verejného života je síce ešte len v plienkach, ale má všetky predpoklady na to, aby sa medzi Kozárovčanmi ujala.
– nem-

Pozývame mamičky a malých drobcov
do obnoveného

MATERSKÉHO
CENTRA
PONDELOK a STREDA
od 9.00 do 12.00 h
Možnosť dohodnúť termín stretnutia
aj mimo otváracích hodín.
kontakt 0908 433 580

• 11. september – Beseda o separovaní v DK v Kozárovciach, išlo o informačné stretnutie k zavedeniu evidenčného systému ELWIS v našej obci, prezentáciu viedol p. Moňok - zástupca firmy ELWIS, po nej
nasledovala diskusia, kde na otázky občanov odpovedal starosta obce ako i zástupcovia firmy JRK.
• 12. september – RTVS 1 Magazín Folklorika odvysielal televíznu nahrávku FSk Praslica pod názvom Moje korene, nahrávka vznikla dňa
17. februára v našej obci s členmi FSk Praslica.
• 17. september – Okresná organizácia JDS v Leviciach usporiadala
Prehliadku speváckych skupín, kde na záver prehliadky vystúpila MSSk Matičiar ako hosť programu, ktorá zožala veľký potlesk.
• 14. september – sv. omša na viniciach Pri kríži
• 20.september – KDH v spolupráci s OcÚ pripravili pre občanov
4-hodovú tanečnú zábavu v DK v Kozárovciach, s hodnotnou tombolou a bohatým občerstvením.
• 22.september 2019 – Radošínske naivné divadlo v DK v Kozárovciach uviedlo kultúrne podujatie pod názvom Besame mucho.

Srdečne Vás pozývame
na hudobno-divadelné predstavenie

Zázrak betlehemskej noci
dňa 15. decembra 2019 o 15.00h
do Domu kultúry Kozárovce
Deti základnej školy a FSk Praslica

Harmonogram separovaného zberu
15. november - plasty

13. december - plasty
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Musíme znížiť množstvo komunálneho
odpadu na minimum
Máme v obci 730 kompostérov, ktoré nám zabezpečila obec
a zvykáme si aj na nový systém
elektronickej evidencie odpadu.
V minulom čísle Kozárovských novín sme sa veľmi obšírne zoberali tým, čo tento nový systém prináša, prečo sa v obci zaviedol a
čo nám má zabezpečiť. Pokiaľ pozorne sledujeme informácie v médiách na túto tému, vieme, že poplatky za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu sa majú od
tohto roka výrazne zvýšiť. Jednou z ciest, ako sa na túto situáciu pripraviť je práve systém evidencie a znižovanie komunálneho odpadu na minimum. Na túto
aktuálnu tému sme sa rozprávali s Ing. Ivanou Graindovou, manažérkou spoločnosti JRK Slovensko s.r.o, ktorá je partnerom našej obce pre elektronickú evidenciu odpadov.
Predstavte nám na úvod vašu
spoločnosť.
Naša spoločnosť okrem vývoja
a zavádzania evidenčného systému pomáha samosprávam v odpadovom hospodárstve. Od záhradných kompostérov až po projekty veľkých kompostární. So samosprávami pracuje aj na projektoch veľkých kompostární na
spracovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Pri zavádzaní elektronickej evi-

dencie našim pilotným projektom
bola obec Rakovice, kde sme systém testovali a na trhu s týmto
systémom sme od začiatku tohto
roka. Zatiaľ sa zapojilo šesť samospráv: obec Rakovice, Košeca, Kozárovce, Mariánka, Beckov,
Streženice a teraz zapájame jeden mikroregión Nad Holeškou
s 15 obcami v okolí Piešťan. Do
konca roka by prvé tri obce mali byť zavedené a evidovať odpad
elektronicky.
Myslíte si, že zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu by malo byť najsilnejším motívom pre občanov, aby prijali tento systému?
Nie, na prvom mieste by mala
byť ekológia. Občania sú zo zákona povinní triediť odpad. Napokon, komu sa páčia veľké skládky odpadu, ktoré sú na každom
rohu. Prvým benefitom pre samosprávu a občanov je hlavne
evidencia aktuálneho stavu, teda aby sme mali dáta. V súčasnosti je taký stav, že obec nevie
koľko odpadu reálne vysýpa, ak
sa zváža z viacerých obcí, často sa presne neváži. Takže teraz reálne získame dáta, sleduje sa aj to, čo je v nádobe, či občania naozaj triedia. Potom budeme vedieť riešiť ďalej, či budú
nejaké úľavy, či sa vieme nejako posunúť. Samozrejme, našim

cieľom je, aby občania mali nejaké úľavy. Fakt je však taký, že
poplatky za uskladnenie odpadu
na skládku sa neustále zvyšujú.
Týmto systémom sa na túto situáciu vieme pripraviť.
Jedinou cestou je dôsledným
triedením znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu?
Prvoradé je naučiť sa poriadne
triediť, na sto percent využívať záhradné kompostéry, lebo pri zavedení, keď sme v Kozárovciach
označovali nádoby, osobne som
do ich pozerala a takmer v každej
bol biologický odpad. Toto treba
v prvom rade zmeniť. Keď pri našom systéme odklikávame naplnenosť, aj čistotu zberu a zbierame
potrebné údaje, vieme negatívne
veci odbúravať. Na začiatku tejto
cesty treba komunikovať s občanmi, vysvetľovať ako sa zbaviť ktorého odpadu.
Musíme teda zmeniť svoje správanie. Treba si uvedomiť, že triedený zber je vlastne zadarmo.
Lepšie povedané, pri kúpe akéhokoľvek tovaru, ktorý je zabalený, platíme v cene aj za recykláciu. Práve preto nám triedený
zber z obcí a miest odvážajú zadarmo. Teda radšej mať aj desať
vriec vytriedených plastov, ako
mať čosi z plastu v komunálnom
odpade.
Pripravila M. Nemčeková

Spoločenská rubrika
august- október 2019

Povedali si áno
Lucia Rybárová
a Igor Belák
Nikola Janovická
a Samuel Sidor
Danica Staneková
a Peter Valkovič
Slavomíra Hrnčiarová
a Benjamín Bača
Lucia Gregorová
a Miroslav Zimerman

Narodili sa
Alexandra Šebová,
dcéra Ivany a Juraja

Opustili nás
Katarína Turnaiová,
vo veku 81 rokov
Miroslav Švolik,
vo veku 58 rokov
Štefan Kabát,
vo veku 70 rokov
Magdalena Poldaufová,
vo veku 102 rokov
Jozef Krištof,
vo veku 88 rokov
Ľudovít Mráz,
vo veku 71 rokov

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Súčasné práce si vyžadujú našu trpezlivosť a ohľaduplnosť
(Dokončenie zo str. 1)
prístup k separácii. Podľa toho,
čo som zachytil, je skôr problém
so separáciou a triedením odpadu ako so samotnou evidenciou.
V najbližších týždňoch sa do každej domácnosti dostane leták, kde
bude vysvetlené, kde čo patrí a do
akej nádoby, kompostéra alebo
vreca sa má odpad dávať. Evidencia nám má pomôcť zlepšiť separovanie a % vytriedenia. Je to dôležité pre budúcnosť. Poplatky za
skládkovanie v priebehu 2-3 rokov
sa rapídne zvýšia a našou snahou
je, aby sme poplatok za komunálny odpad držali na čo najnižšej
možnej zákonnej hodnote.
Zabezpečili sa v našej škole
toľko medializované „obedy zadarmo“?
Áno, zabezpečili sme to vcelku úspešne. Aj napriek medializácii, že obedy majú byť zadarmo, realita zákona hovorí o dotácii na podporu výchovy k stravo-

vacím návykom žiaka. Po započítaní všetkých nákladov a odpočítaní dotácie sme stále nútení minimálny poplatok vyberať. Ale aj
napriek tomu je náklad rodičov
na stravovanie žiaka v škole výrazne nižší ako bol pred 1. septembrom 2019. Jediným negatívom bolo zrušenie varenia obedov
pre dôchodcov a cudzích stravníkov z dôvodu kapacity kuchyne v škole. Uvidíme, čo nám prinesie legislatívny vývoj tohto zákona v budúcom roku.
Sú rôzne ohlasy na fungovanie
káblovej televízie. Je možné ešte
prevádzkovať takýto typ televízie
v súčasných podmienkach?
Káblový rozvod televízie bol
zrealizovaný v obci ešte začiatkom 90. rokov 20. storočia. Bavíme sa o sieti, ktorá sa 30 rokov
prevádzkuje. A môžem zodpovedne povedať, že je na hrane svojej existencie, hlavne technickej
a kapacitnej. Keď si odmyslíme

pretrhnutý kábel počas stavebných prác, všetky ostatné výpadky káblovej televízie sú spôsobené technickým stavom zariadení. Dnes sme na križovatke. Buď
sa najbližšie 2-3 roky zainvestuje do káblového rozvodu (tisíce
eur), alebo po spustení optickej
siete v obci dôjde k postupnému utlmeniu prevádzky. Naozaj

si treba uvedomiť, že táto technológia je už v dnešnom digitálnom svete prekonaná a nové siete ponúkajú úplne iné možnosti. Prevádzkovanie káblovej siete
v takom to stave je dosť náročné, ale našou snahou je, aby všetky vzniknuté poruchy boli odstránené.
Pripravila M. Nemčeková
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Štvrťstoročie zasvätené slovenskej
ľudovej piesni
(Pokračovanie zo str. 1)
Za organizátorov sa prítomným
prihovoril predseda MO MS v Kozárovciach Igor Benčať, ktorý pripomenul 25. september 1994, kedy sa podujatie v Kozárovciach
konalo po prvýkrát. Rokmi sa zo
súťaže, v ktorej spevácke výkony
hodnotila odborná porota, stala
prehliadka. Súčasťou podujatia
už dlhé roky je ľudová hudba Ponitran pod vedením Mariána Járeka. „Počas štvrťstoročia sa na
prehliadkach vystriedalo do päťsto speváčok a spevákov. Spolu sa
nám darilo nielen vzdať hold osobe, ktorá ľudovú pieseň milovala,
zbierala ju a šírila ďalej, aby neupadla do zabudnutia, ale urobiť aj
niečo pre zachovávanie ľudových
tradícií,“ povedal I. Benčať.
Aj tento rok prehliadku otvorila domáca ženská spevácka skupina LIPKA, v ktorej pred rokmi
spievala Mária Švolíková. Tento
rok si skupina pripomína 45. výročie svojho vzniku. Už niekoľko rokov ju vedie Silvia Benčaťová a darí sa jej skupinu omladzovať, čo je prísľubom, že posolstvo
Márie Švolíkovej bude aj v budúcnosti mať svoje nasledovníčky. Na
harmonike Lipku sprevádzal Slavomír Baláž.
Z Novej Bane prišla spevácka
skupina VINIČKA, ktorú vedie Cecília Tencerová. Speváčky sa stretávajú už od roku 1988. Na vystúpeniach ich zvykne sprevádzať heligónkar Jozef Suchý, bolo tak i na
tohtoročnej prehliadke.
Ani tento rok medzi speváčkami nechýbala rodáčka Anna Pristyaková, ktorá síce býva v Levi-

ciach, ale na každoročné vystúpenie prichádza v krásnom kozárovskom kroji, ktorý jej v mladosti prirástol k srdcu. Do prehliadky
ľudovej piesne, ale i krásnych ľudových krojov prispela aj Paulína
Melencová z Obýc, ktorá spieva v
skupine SKEREŠOVANKA.

po tohtoročnej prehliadke oslávila iba 13 rokov, ale už ovláda hru
na cimbale, na husliach a pôsobí
v niekoľkých zoskupeniach (ĽH
Perec, Tekovanček). Ešte mladšie
boli dve domáce speváčky, druháčky základnej školy Kristínka a
Esterka Švolikové. Zaspievali pie-

Štoselová z Tekovskej Breznice
očarila okrem spevu aj hrou na
heligónke. Z Lučenca pricestovala mladá speváčka Milijana Palatická, ktorá zaspievala piesne z
Novogradu. Študentka folkloristiky Miriam Ďatková z Jedlových
Kostolian prekvapila nielen spe-

seň Sedela na vršku, ktorá parila k najobľúbenejším piesňam Esterkinej prababky Márie Švolikovej. K speváckym nádejam patrí aj ďalšia speváčka, desaťročná Kozárovčanka Simonka Horváthová.
O pár rokov staršia Michaela

vom, ale i hrou na gajdy a krásnym krojom, ktorý má podľa jej
slov už vyše 120 rokov a pripomína jej praprababku .
Dueto matka a dcéra predviedli
domáce Janka a Sonička Slížikové,
ktoré sú svedectvom toho, ako sa
láska k ľudovej piesni dedí. Janka
bola takmer na všetkých ročníkoch memoriálu. Posledné ročníky často vystupujú spolu a vidno,
že sa na javisku cítia ako doma.
Rovnako spoločne spievajú ľudové piesne Iveta a Ivetka Kocúnové, ktoré síce bývajú v Leviciach,
ale Iveta si v srdci nosí piesne z
jej rodnej Čirče a uchováva pre
obe aj kroj z tejto oblasti.
K domácim speváčkam ľudových piesní, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na podujatí patrí
Mária Együdová, ktorá zvyčajne
prináša takmer neznáme ľudové
piesne. Bolo tak i tento rok, keď
sa rozhodla splniť jeden sľub. Syn
Márie Švolíkovej Imrich dlhé roky sprevádzal na harmonike speváčky i spevácke skupiny z Kozároviec na mnohých podujatiach.
Práve s ním plánovala vystúpiť

Ženská spevácka skupina LIPKA
Obavy, že ľudová pieseň je dielom starších speváčok a spevákov a teda môže rokmi pomaly
odchádzať do zabudnutia, úplne
rozohnali vystúpenia talentovaných mladučkých speváčok. Patrila k nim Margaretka Hercová z
Veľkých Kozmáloviec, ktorá deň

Mužská spevácka skupina MATIČIAR
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Pavel Kopál

Zlatý poklad
v ľudskom hlase
Keby som mal zrak ako orol,
keby som mal krídla ako on
a vesmírnych diaľkach lietať mohol,
hľadal by som nebo a Vás v ňom.
Ale že som človek z prachu vzatý,
nemôžem tam, kde len duch môže ísť,
myšlienka však tú moc má a Vás vráti,
Váš duch, ako šum lístia, môže prísť.
Ženskú spevácku skupinu VINIČKA z Novej Bane sprevádza heligónkar Jozef Suchý.
Mária Együdová na jednom Dni
matiek a spoločne potešiť jednou piesňou všetky mamy a staré mamy. Žiaľ, tragická nehoda,
pri ktorej Imrich zahynul tomuto zabránila. Speváčka sa rozhodla túto pieseň zaspievať na
tohtoročnej prehliadke a dojala
všetkých v sále k slzám.
Potlesk prítomných si opäť vyslúžila evanjelická farárka Barbora Vontorčíková, rovnako ako
ženská spevácka skupina z Kostolného Seku (časť Šurian), ktorá účinkuje od roku 1990 a vedie
ju Mária Hlavatá.
V prevahe ženských speváčok
nezanikli ani mužské hlasy. Heligónkar Jozef Suchý z Novej Bane
potešil najskôr sólovým vystúpením a po ňom spoločným s gajdošom Dominikom Garajom z Veľkej
Lehoty. Záver memoriálu patril aj
tento rok domácej mužskej speváckej skupine MATIČIAR, ktorú
vedie Igor Benčať a ktorá úspešne reprezentuje Kozárovce doma i
v zahraničí. O rok ich čaká 30. výročie vzniku speváckej skupiny a
ako prezradil v rozhovore s N. Turancovou, chystajú pri tejto príležitosti vydať nové CD.
Každý rok je kytica ľudových
piesní, ktorá je venovaná Márii

Švolíkovej a posledné roky aj jej
synovi Imrichovi, prizdobená poéziou Pavla Kopála. Básne z jeho
pera aj tento rok recitovala Silvia Benčaťová.
Na záver podujatia sa k prítomným prihovoril podpredseda NSK Marián Kéry. „Je veľmi
dobré, že sa takýto memoriál už
štvrťstoročie koná. Mária Švolíková počas svojho aktívneho života zhromažďovala mnohé artefakty, z ktorých čerpajú dodnes speváčky a folklórne skupiny. Mnohokrát účinkovala v
rozhlase, v televízii a ešte častejšie na mnohých domácich i
zahraničných folklórnych festivaloch. Dnes sme videli veľmi
pekné výkony speváčok, spevákov, skupín i inštrumentalistov ľudovej hudby, ktorí idú jej
cestou. Možno si mnohí kladú
otázku, prečo sa to tak má diať
v 21. storočí. Nuž aj preto, aby
sme vzdali hold pani Švolíkovej,
ale najmä preto, aby sme viac
popularizovali ľudovú hudbu a
dokázali pritiahnuť k nej deti a
mládež. Takisto chcem poďakovať všetkým organizátorom
a sponzorom podujatia a teší
ma, že NSK vždy nájde finančné
prostriedky na podporu takých-

Predsedníčka Oroszlánskej slovenskej samosprávy Alžbeta Szaboóvá
odovzdáva darček k jubileu podujatia Igorovi Benčaťovi.

to dobrých podujatí,
“povedal vo svojom
vstúpení M. Kéry.
Ako povedala D. Turancová, každý memoriál sa organizuje s pocitom smútku za tými ,
ktorých meno nesie a
ktorí tu už nie sú, ale
zanechali po sebe nezmazateľnú stop, tak
ako Mária Švolíková a
jej syn Imrich. V nedeľu však v Kozárovciach minútou ticha
vzdali účastníci podujatia úctu aj nedávno zosnulému bývalému riaditeľovi Domu Matice slovenskej
v Leviciach Vincentovi Mozdíkovi (82), ktorý bol stálym účastníkom kultúrneho života
v obci a Doc. Ing. Viliamovi Jánovi Gruskovi (83), známemu scénografovi a folkloristovi, ktorý bol viackrát v
Kozárovciach a spolupracoval s miestnymi
súbormi.
Monika Nemčeková,
snímky autorka

A Vy tu, ako okrídlené kone
si svoj zlatý poklad ťaháte,
veď to sú piesne po ľudskom lone,
čo rod zabalil do svojej úvrate.
Kiež by tu v každom rode boli
a iba žili v každom hlase
a iba v trošku čo vek dovolí
nech sa rozvinú v nôte krásnej.
A hľa, tu sú v ľudskom počine,
v kráse slova sťa balzam na dušu
znejú krásne v našej domovine
a to hrdo pre potechu našu.
A my tu s úctou k pokladu,
sme hrdí na našich umelcov,
tie hlasy, čo v ľude vždy budú,
horia plameňom večnou sviecou.
Oslávme spevom memoriál,
na piedestál slávy dajme ho,
až kdesi kamsi tam odniekiaľ
dajme mu pečať rodného.
Dôstojne robme čo sme začali,
vydrž nám ešte Ponitran,
veď nie sme tu času vazali,
radi prídeme zo všetkých strán.

Dlhé roky sprevádza spevákov ľudová hudba Ponitran pod vedením
Mariána Járeka.
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L. Kabát: Kozárovce mám vo svojom srdci
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 rubrike sa pokúsime osloviť niekoľkých z nich, aby sme zmapovali ich
kroky po odchode z Kozároviec a krátko si ich pripomenuli. Tentoraz sme oslovili Dr.h.c. prof. Ing. Ladislava Kabáta, CSc, ktorý pôsobí ako vysokoškolský profesor na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Bratislave.
• Aké spomienky máte na svoje viac o futbale a hrách, než o prádetstvo v Kozárovciach?
ci a povinnostiach.
Spomienky na detstvo sú u kažMoje spomienky na školu sú veľdého človeka (osobitne však vo mi silné. V tých dobách bol učiteľ
vyššom veku) zvyčajne veľmi pek- prakticky jediným zdrojom noné a emotívne. Je to aj tým, že na vých vedomostí a preto som mal
nepríjemné chvíle a situácie sa školu rád. Bol som presvedčený,
zabúda a všetko malé a pekné sa že učitelia vedia všetko a veľmi
stáva ešte krajším a väčším. Ob- som túžil byť tiež učiteľom. Obdobie, kedy som vstupoval do ži- divoval som pána učiteľa Blahu,
vota však bolo v našej spoloč- ktorý nám sprostredkovával antické Grécko, Spartu a Atény a vo
vyšších triedach pána učiteľa Valu kvôli matematike.
Základnú školu som ukončil v
roku 1958, a to s pomerne výrazným ocenením moje práce.
Bol som delegovaný na celoštátne stretnutie žiakov základných
a stredných škôl s prezidentom
republiky. Najväčšiu radosť som
mal však z toho, že som sa dostal
do vybraného futbalového mužstva žiakov za Slovensko a odohral som zápasy proti českej i moravskej reprezentácii.
• Kadiaľ viedla vaša životná cesta po ukončení štúdia na miestnej škole v Kozárovciach?
nosti, ale aj v našej dedine veľGymnázium Janka Kráľa v Zlami zložité. Protináboženské akcie tých Moravciach patrí medzi moje
a tvrdé presadzovanie kolektivi- najpríjemnejšie školské roky. Teda
zácie sme v rôznych formách a s až na niektoré špecifické situácie.
rôznou úrovňou porozumenia, či Bežala totiž ďalšia vlna násilnej
skôr neporozumenia sledovali aj kolektivizácie a dvakrát som bol
my deti. Nevedeli sme pochopiť, „poslaný“ zo školy domov, pretože
prečo nám zobrali saleziánov, kto- vtedajší Miestny národný výbor v
rí s nami hrávali futbal. Nechápali Kozárovciach si to tak želal.
sme prečo nám čudní ľudia (rodiSpomínam tieto skutočnosti
čia im hovorili agitátori) chcú zo- preto, aby som pripomenul, že
brať pôdu a nútia nás podpísať idyla dedinskej súdržnosti mala
prihlášky do miestneho JRD, kto- v niektorých historických situáciré nevedelo hospodáriť a na jeho ách aj veľmi slabé morálne ohnivpolia sme ako malí školáci museli ká. Môjho brata táto „pozornosť“
chodiť likvidovať burinu. Nevedel miestnych funkcionárov zasiahla
som pochopiť, prečo sa o týchto dokonca na Vysokej škole dopravveciach nemôže verejne hovoriť, nej v Prahe. Aj takí sme boli...
prečo sa na ne nemôžem pýtať v
Po skončení gymnázia som poškole našich učiteľov.
kračoval v štúdiu na Vysokej škoNapriek všetkému však moje le ekonomickej v Bratislave. Vodetstvo bolo radostné. Bola to v jenskú základnú službu v rokoch
mnohom Zbojnícka mladosť podľa 1967/68 som absolvoval v PraĽuda Ondrejova. Mnoho som čítal he. Mal som veľké šťastie, pretože
a mojim hrdinom bol Jerguš La- Vojenský výskumný ústav (vtedy
pin. Pojem voľný čas a nuda sme prísne utajovaný), bol mojou drunepoznali, pretože na programe hou vysokou školu v programovabola vždy aj nejaká zmysluplná ní počítačov. Na toto pracovisko
činnosť. Včasné ranné a večer- som sa dostal iba vďaka podponé pasenie husí a celodenné pa- re plukovníka Ľudovíta Hamara,
senie kráv (na Skale a v lesoch vtedy pracovníka Krajskej vojenokolo Kozároviec) boli však vždy skej správy v Bratislave. Bolo to

jedno z najlepších rozhodnutí, za
ktoré som mu ostal trvale vďačný. Praha bola bránou do veľkého sveta – kultúrneho, športového
spoločenského i politického. Boli
to roky 1967/68, bola to Dubčekova jar a všetko, čo k nej patrí.
Snívali sme o budúcnosti, ktorá
nás čaká, o možnosti vycestovať
na štúdium do zahraničia. V noci z 20. na 21. augusta však naše
sny skončili, obsadili nás armády
„spriatelených“ krajín...
Po návrate z vojenčiny som začal pracovať na Vysokej škole ekonomickej ako asistent. Moja túžba študovať v zahraničí sa však v
roku 1969 skončila, bolo to vtedy nemožné. V roku 1972 som
prešiel na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu do Nitry a
striehol som na každú možnosť
vycestovať za ďalším štúdiom do
zahraničia. Po čase sa mi to postupne darilo. Absolvoval som najprv povinnú cestu do Moskvy, neskôr však aj do USA, kde som potom nadviazal dlhodobé pracovné
vzťahy na významných univerzitných pracoviskách. Na viacerých
pracoviskách v USA, ale aj v Afrike som neskôr pôsobil aj ako hosťujúci profesor.

potreboval veľmi často osobitnú
pomoc, predovšetkým pri prezentácii našej vlasti zahraničným
hosťom. Veľmi mi v tomto pomáhali moje rodné Kozárovce, moji
príbuzní, ale aj miestne JRD (pozor to už nebolo družstvo, o ktorom hovorím v úvode) a Miestny
úrad. Stovky hostí, ktorí navštívili
našu nitriansku univerzitu, absolvovali aj prijatie v pivnici na Pustej Hore, stretli sa s desiatkami
našich ľudí, obdivovali spevy našich folklórnych súborov. Spomínajú na to dodnes a ja našim spoluobčanom za túto pomoc úprimne ďakujem.
Po ukončení funkcie rektora som získal miesto v štruktúre OSN ako riaditeľ Štatistickej
divízie v Organizácii pre výživu a
poľnohospodárstvo v Ríme, kde
som pôsobil v rokoch 1996/2001.
Počas tejto misie som intenzívne
pracoval hlavne v prospech rozvojových krajín Afriky a Ázie, osobitne pri budovaní ich štatistických inštitúcií.
Po návrate som pokračoval v
práci vysokoškolského profesora a dekana Fakulty sociálnych a
ekonomických vied na UK v Bratislave.

Vo futbalovom drese TJ Lokomotíva
Významným zlomom v mojom
živote boli roky 1989 a 1990, kedy sa zmenili spoločensko-politické pomery v našej spoločnosti a očakávania, ktoré sme živili v
roku 1968, sa mohli začať napĺňať. Bol som jedným z tých, ktorí
mohli tieto sny mladých ľudí pomáhať realizovať. Bol som prvý
slobodne zvolený rektor Vysokej
školy poľnohospodárskej v Nitre
a funkciu som vykonával v rokoch
1990-1996.
Pri uskutočňovaní medzinárodných programov som ako rektor

• Ako často chodíte do Kozároviec ?
Do Kozároviec chodím často a
rád, chcel by som však častejšie.
Dlho som si hovoril, že po odchode do dôchodku bude na to mnoho priestoru. Dôchodok je však v
mojom prípade iba fiktívny a preto mi voľného času mnoho neostáva. Celkom iste som v Kozárovciach vždy na Dušičky. Rád sa
vraciam aj pri rodinných stretnutiach, zabíjačkách, jarmokoch, ale
aj pri kultúrnych akciách, osobitne divadelných. Teším sa na mo-
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jich najbližších, ale už aj na ich deti či vnukov. Je krásne vidieť ich
rásť a osobitne vidieť ich životné úspechy v školách, či na iných
pracoviskách.
Je príjemné vidieť aj to, ako sa
mení dedina, ako pribúdajú nové
domy. Potešilo by ma, keby som
vo futbalovom mužstve Kozároviec poznal viac mien. Nie som
lacný lokálpatriot, ale kladiem si
otázku, ako bolo možné, že v mojej mladosti sme mali dve futbalové mužstvá, v istom čase dokonca
aj s rezervou a dnes sa pri menoslove hráčov pýtam mojich príbuzných „a tento je čí a odkiaľ?“.
• Na čo cítite ako náš rodák hrdosť, čo sa vám tu páči?
Už aj z toho, čo som uviedol,
je zrejmé, že Kozárovce mám vo
svojom srdci so všetkým, čo k

nim a k môjmu životu
patrí. Je to ich bohatá
história a úcta k tradíciám a schopnosť šíriť ich v širšom slovenskom priestore. Mám
rád Kozárovce, pretože som hrdý na ich občanov, ktorí prekročili
nielen hranice ich chotára, ale ktorí sa svojou
prácou zapísali aj do širokého spoločenského
povedomia. Mám v úcte
spomienky na stretnutia s mnohými rodákmi, s ktorými som sa
stretával a stretávam v
Bratislave či Nitre. Rovnako si vážim žijúcich
vrstovníkov generačne
príbuzných a mladších. So študentmi

Aspoň z diaľky sledujem ich
prácu a výsledky.
• Kde žijete a čomu sa venujete?
V súčasnosti pôsobím
ako vysokoškolský profesor na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Bratislave. Mám zväčša zahraničných študentov. Práca
s nimi ma teší aj preto, lebo ešte stále majú celkom
slušnú prípravu z matematiky, čo o mnohých našich
vysokoškolských študentoch už takmer nemožno
povedať. Mám rád prírodu, kultúru, knihy a v rámci možností aj veku primeraný šport.
Pripravila M. Nemčeková
Foto archív L. Kabáta

Kozárovskí divadelníci spomínali
Divadelný súbor HRON z Kozároviec si tento rok pripomenul 70.
výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti naštudoval hru Claude
Magniera Sedem žien na krku. Premiérovo sa predstavili 8. septembra na domácich divadelných doskách, o čom sme priniesli reportáž v minulom čísle našich novín. O týždeň neskôr sa opäť v nedeľu
dvakrát zaplnila divadelná sála v Kozárovciach nadšenými divákmi.
Boli medzi nimi aj niekdajší herci divadelného súboru, ktorých vedúci
súboru Ladislav Mráz pozval aj na malé spomienkové posedenie.
Herecké výkony boli opäť skvelé, čo ocenili diváci veľkým potleskom. Po predstavení sa na recepcii predovšetkým spomínalo na divadelné roky minulé. Na
margo výročia L. Mráz poznamenal:„Sedemdesiat rokov to je pekný vek, to už je starec, ale naše kozárovské divadelníctvo nie je staré, je mladé, pracuje a výsledok
ste videli aj dnes.“ Na jeho návrh
si potom prítomní uctili minútou
ticha pamiatku tých hercov, ktorí
už nie sú medzi nami. S ľútosťou

skonštatoval, že niekoľkí bývalí
herci napriek pozvaniu nemohli
prísť, ale srdečne sa zvítal s tými, ktorí merali aj veľký kus cesty „domov“ medzi divadelníkov.
Z rúk starostu obce Ing. Bystríka
Ižolda si pozvaní herci a členovia
tvorivého kolektívu prevzali malé
upomienkové darčeky.
Ako povedal pri odovzdávaní
darčekov L. Mráz, veľmi dlho tvoril zoznam ocenených, lebo nie sú
zachované zoznamy z minulosti a
čo sa týka mladších hercov, bola

stanovená zásada, že ocenili tých,
ktorí mali divadelnú úlohu aspoň
v dvoch divadelných hrách. Ocenenia získali kolektívy Folklórna
skupina KONOPA, Spevácka skupina MATIČIAR, Folklórna skupina PRASLICA, Marian KRNÁČIK
a jeho kapela. Zo starších hercov
Angela Žemberyová, Barbora Valkovičová, Elena Ballová, Anna Baťalová, Mária Furdová, Magdaléna
Gellenová, Helena Hamarová, Valéria Mrázová, Valéria Nehézová,
Júlia Psárska, Jana Soboňová, Mária Šúšorová, Cyril Beniačik, Dušan Hamar, Michal Holečka, Cyril
Hudec, Tibor Kútik, Ladislav Mráz,
Jozef Polc, Emil Ševc, Ján Švolik. V
posledných rokoch v divadelných
hrách hrali a hrajú: Alexandra Valkovičová, Eva Hudecová, Renáta
Majerová, Eva Radobická, Viktó-

ria Gregorová, Zuzana Horváthová, Martin Kabát, Ján Hrmo, Marek
Nichta. Nezabudlo sa ani na herca a v poslednej dobe trpezlivého režiséra Antona Živčica, zvukára Jána Kunika a fotografa Jozefa Bedeja.
Na doterajších predstaveniach
dostali voľné lístky klienti zo zariadenia SVETLO Olichov. Všetci
tí, ktorí ešte novú hru nevideli, sa
pýtajú na nové termíny prestavení. Ako povedal pre našu redakciu
L. Mráz, sú pripravení urobiť radosť ďalším divákom, už sa dohodujú prvé hosťovania v našom regióne. Ako mediálny partner bude Slovenská brána našich čitateľov o termínoch a miestach informovať.
M. Nemčeková,
snímka Jozef Bedej
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Na besede o práci novinára

Beseda s misijnými sestrami
Mesiac október vyhlásil pápež
František za mimoriadny misijný
mesiac. Aj preto sa v našej škole
23. októbra konala beseda s misijnými sestrami Služobníc Ducha
Svätého. Beseda bola veľmi zaujímavá, nakoľko sestričky premietali filmy z misií. Žiakov zaujal film
o chlapcovi z Indie, ktorý sa snažil sám odstrániť padnutý strom z
cesty, ale sám si nedokázal poradiť. Postupne prichádzali k nemu
ďalší ľudia, ktorí mu pomohli tento strom dostať z cesty preč. Tiež
mali možnosť absolvovať kvíz, ktorý im sestričky pripravili a mohli
sa opýtať na to, čo ich zaujímalo.
Sestričky rozprávali žiakom o svojom povolaní misionárok, o tom
ako sú povolané objať všetkých
ľudí naprieč rôznym kultúram a

náboženským tradíciám. Rozprávali žiakom, že ich misia má celosvetový charakter, medzinárodnosť, čo je nevyhnutnou súčasťou
života ich komunity. V tento deň
sa tiež spoločne s veriacimi v
kostole sv. Filipa
a Jakuba pomodlili ruženec a po
skončení sv. omše pripravili prezentáciu o misijných cestách,
porozprávali o
svojich osobných zážitkoch z
misií, či odpovedali na otázky veriacich.
M. Hlavová

Zápalky v rukách detí
Tak znie názov výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil Pavol Nereča, prezident HaZZ SR a Vendelín Horváth, generálny tajomník DPO SR. Do
súťaže sa zapojilo celkom 2864 detí z 287 MŠ, ZŠ a CVČ. Do celoslovenského kola postúpilo 426 prác a z tohto množstva odborná porota vybrala na ocenenie 9 prác.
Cenu prezidenta HaZZ SR a generálneho tajomníka DPO SR v tejto
výtvarnej súťaži získala Michaela Egyudová, žiačka 9. ročníka z Kozároviec. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 16. septembra v sídle
DPO SR v Bratislave za prítomnosti najvyšších predstaviteľov profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Po vyhodnotení súťaže a odovzdaní ocenení všetci prítomní využili príležitosť a v družných debatách
popri chutnom občerstvení sa od tých najkompetentnejších mohli dozvedieť množstvo informácií týkajúcich sa hasičov.
Ďalší program dňa pozostával z návštevy Bratislavského hradu a
najväčšej hasičskej stanice v Petržalke, kde si všetci mohli prezrieť najmodernejšiu techniku potrebnú pri záchrane života a deti zas vyskúšať hasenie „ohňa“, lezeckú stenu vysokú 18 m
a zlaňovanie do bezpečia
z druhého poschodia. Na
záver bohatého a pestrého programu dospelí
i ocenené deti, nezabudli
poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o bohatý
program s „anjelmi“ bez
krídel, ktorí sú všade a
vždy tam, kde je ich pomoc potrebná.
-ME-

V predposledný októbrový piatok prijala naše pozvanie na besedu šéfredaktorka Monika Nemčeková, ktorej meno je nerozlučne
späté s novinami Slovenská brána. Takisto sa veľmi výraznou mierou podieľa na príprave a vydávaní Kozárovských novín. Prišla medzi nás, aby porozprávala žiakom o
svojej každodennej práci, aby ich
inšpirovala a povzbudila, vyzdvihla
neľahkú, no zároveň krásnu prácu
novinára v regióne.
Žiaci si pre ňu pripravili zaujímavé otázky. Pýtali sa, aké vlastnosti musí mať podľa jej názoru dobrý
novinár. Dozvedeli sme sa, že kvalitný novinár by mal oplývať zodpovednosťou, mal by byť sčítaný,
mal by mať chuť neustále sa učiť
niečo nové, aby nezostal stáť na
jednom mieste, bol schopný krá-

to najviac potrebovala. Viackrát sa
počas besedy vyslovila, ako je rada, že sa venuje regionálnej žurnalistike. Pretože miluje svoj región
a ľudí, ktorí z neho vzišli, prípadne
v ňom naďalej aktívne pôsobia, ctí
jeho tradície a je na ne hrdá. Snaží sa vyzdvihnúť zaujímavé a podnetné akcie, ktoré v regióne prebiehajú, zviditeľniť inšpiratívnych
ľudí. To považuje za svoje poslanie a je veľmi vďačná, že robí prácu, ktorá ju napĺňa. Taktiež nám
odovzdala cenné rady, ktoré využijeme pri tvorbe školského bulletinu, ktorý pripravujeme aj vďaka finančnej pomoci Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
Beseda sa všetkým zúčastneným páčila, pre žiakov bola nielen
veľmi poučná a zaujímavá, deti si
získala svojim milým a priateľským

čať s dobou a vedel čo najobjektívnejšie podať jej obraz.
Pani Nemčeková tiež rozprávala
o svojom detstve, kamarátoch, učiteľoch, ktorí ju na jej ceste ovplyvnili a podporovali. Spomenula aj
rodinu, ktorá bola pre ňu hnacím
motorom a inšpiráciou v čase, kedy

vystupovaním a bezpochyby svojím rozprávačským talentom. My
jej aj touto cestou ďakujeme, želáme jej veľa tvorivých síl a elánu,
aby mohla svoju záslužnú a krásnu
prácu vykonávať čo najdlhšie.
L. Tulová
snímka autorka

Okresné kolo v cezpoľnom behu
Žiaci a žiačky našej školy sa 24. októbra zúčastnili na okresnom
kole v cezpoľnom behu v Kalnej nad Hronom.
Žiaci nás reprezentovali nasledovne:
Súťaž jednotlivcov: žiaci - 4. miesto Gabriel Demian (9. ročník), 5.
miesto Dávid Červenák (9), 12. miesto Tomáš Fabian (8) • žiačky - 2.
miesto Nikol Pivarčiová (9), 36. miesto Sofia Hudecová (9), 42. miesto
Daniela Orolínová (6)
Súťaž družstiev: žiaci - 2. miesto a žiačky - 8. miesto.
Mgr. Jozef Majer

SPOZA ŠKOLSKEJ BRÁNY
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Úspechy tešia, ale aj zaväzujú

Svetový deň zdravej výživy
Každý rok pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy - 16. októbra - žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami si ho pripomínajú rôznymi aktivitami. Tento rok to boli odborné prednášky na témy Prevencia zubného kazu a obezita pre 1. a 2. ročník, Pyramída zdravej výživy
pre 3.- 6.ročník a Zdravý životný štýl pre 7. – 9. ročník. Žiaci II. stupňa ŠpTr. spolu s pani učiteľkou a asistentkou si zas pripravili chutné
ovocné misy a haruľu na plechu. Po nich nasledovala pre žiakov 1. –
4. ročníka exkurzia na PD v Kozárovciach, kde nás privítal a takmer
celý čas sprevádzal zástupca predsedu p. Milan Szabó a aj predseda
PD Ing. Peter Repiský. Touto cestou im za kvalitné, veku primerané
a zaujímavé rozprávanie o všetkom, čo sa týka hovädzieho dobytka
úprimne ďakujeme. No a v neposlednom rade patrí sa poďakovať za
„zdravý mliečny“ záver našej exkurzie, ktorý pre nás pripravili pracovníčky PD a ktorý potešil nejedno žiacke i kantorské srdiečko.

Jesenný zber papiera sa v obci uskutočnil 30. septembra Akciu
zorganizovala ZŠ s MŠ Kozárovce a spolu so žiakmi ju aj úspešne
zrealizovali. Spoločnými silami vyzbierali 2210 kg papiera a opätovne sa utvrdili v tom, že vzájomná spolupráca je mimoriadne dôležitá a prospešná. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Karate je šport, s ktorým sa dá začať v každom veku. Medzi žiakov 1. stupňa našej školy na otvorenú hodinu o tomto športe prišiel
18. septembra tréner Karate klubu Tlmače Ján Šály.

Opäť začal nový školský rok a s ním spojená súťaž mladých hasičov, ktorá sa tentokrát konala na Brôdku a v okolí priehrady. Z našej
ZŠ sa do nej zapojili 4 družstvá. Dve do mladšej a dve do staršej kategórie. Napriek tomu, že až v troch našich družstvách u detí pretrvávali zdravotné problémy,
nechceli sklamať kamarátov z družstva, vedúce
krúžku, prišli reprezentovať školu a s veľkým sebazaprením si odbehli trasu
dlhú takmer 1500 m, na
ktorej ich čakalo šesť rôznych športových disciplín.
Vysilení, spotení, hladní a
smädní dobehli do cieľa,
Starší žiaci 1. miesto
kde ich čakalo občerstvenie a o dve hodiny aj vyhodnotenie okresného kola súťaže PLAMEŇ, ktoré
sa uskutočnilo za prítomnosti Ing. Bystríka Ižolda,
starostu obce, p. Vojtecha
Beniačika, predsedu UzV
DPO Levice a ďalších členov UzV DPO. A ako sa
nám zadarilo? V staršej
Starší žiaci 2. miesto
kategórii si 1. miesto vybojovali Samuel Kotora,
Kamila Benčatová, Dávid
Červenák, Kristína Egyudová a Sofia Hudecová,
na 2. mieste skončili Tomáš Fabian, Lukáš Havran, Barbora Švolíková,
Viktória Švoliková a Lívia
Vozárová. V mladšej kategórii na 2.mieste skončili Tobiáš Fabian, Daniel Mladší žiaci 2. miesto
Kupča, Dávid Šimkovič,
Matej Švolík a Lucia Kabinová a 3. miesto si vybojovali Andrej Kabina, Matej Matejov, Filip Šimeg,
Martin Šusták a Tobias
Trnkus. Napriek tomu,
že na prípravu bol veľmi
krátky čas, deti k nácvikom pristupovali zodpovedne, čo sa odzrkadlilo
aj na konečnom umiestMladší žiaci 3. miesto
není.

Didaktické hry v prírode
V našej základne škole 30. septembra sa v ZŠ na I. stupni konali didaktické hry. Žiaci 1. - 4. ročníka absolvovali počas 5 vyučovacích hodín zaujímavé stanovištia, kde sa oboznámili so zdravotnou
prípravou, výchovou k bezpečnému správaniu, dopravnou výchovou,
riešením mimoriadnych situácií a pohybom a pobytom
v prírode. Žiakom sa tento
netradičný deň veľmi páčil a
my všetci veríme, že didaktické hry prispeli aj k rozšíreniu
ich vedomostí napr. ako sa
správne zachovať v nebezpečných situáciách, správne poskytnúť prvú pomoc,
či ako byť správnym účastníkom cestnej premávky.
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Výrobky z darov zeme
Jeseň je ročné obdobie, ktoré nás očarí svojou pestrosťou, vzácnymi plodmi i teplým babím letom. A taká bola i tento rok. Preto
nám nestálo nič v ceste, aby sme vstupnú chodbu našej školy zmenili na výstavnú sieň. Dňa 22. 10. sa naši najmenší žiaci ZŠ spolu
so svojimi rodičmi stretli v ŠJ, aby si spríjemnili jesenné odpoludnie a spoločnými silami vytvorili nádherné výrobky „ z darov Zeme“.
Rodičia spolu so svojimi deťmi popustili uzdu fantázie, a tak vytvorili jedinečné výtvory z toho čo nám ponúkla naša záhrada. Netajili
nadšenie z výsledkov vlastnej práce a práce detí. Bolo to vydarené
popoludnie, akým sa môže stať ktorékoľvek iné spoločné podujatie.
Kolektív pedagógov zo ZŠ s MŠ ďakuje všetkým, ktorí svoj voľný čas
venovali deťom a svojou ochotou, zručnosťou, pomocou a úžasnou
predstavivosťou prispeli k skrášleniu vestibulu našej školy.

Aj tento školský rok čaká deti zo škôlky veľa radosti
„Prešiel čas prázdnin slnečných
a babím letom vodia vzduch. Pod
nízkym nebom divé husi letia na
teplý juh. Dosť bolo v júli modrých
dní i týždňov bezstarostných hier.
Leto je preč a na dvere nám zaklopal september. Dávno už patrí spomienkam more i lesné ticho chát.
Keď prejde leto k svojej škôlke každý sa vráti rád. Vraciame sa späť
do starých známych tried. Vraciame sa z hôr na náš škôlkársky
dvor. V rôznych aktivitách núka
nám nový školský rok plno krásnych spomienok.“
Dvere našej materskej školy sme
nový školský rok 2019/2020 otvo-

rili 2. septembra, kedy sme privítali nielen deti, ktoré našu materskú školu už navštevovali, ale i nové detičky, pre ktoré bol tento deň
zároveň prvým krokom do spoločnosti. Momentálne našu materskú školu navštevuje 50 detí vo
vekovej kategórie 2,5 – 6 rokov. O
deti sa stará šesť pedagogických
zamestnancov a to: Mgr. Monika
Majerová a Bc. Monika Žemberyová v 1. triede, Mgr. Eva Báťová a
Mgr. Júlia Beniačiková v 2. triede
a v poslednej 3. triede je to Martin Lenard a Michaela Lintnerová.
O čistotu a poriadok našej materskej školy sa stará jeden nepeda-

gogický zamestnanec a to Anna
Žemberyová. Vždy hľadáme a vymýšľame niečo nové a pre deti zaujímavé. Ani tento rok tomu nebude
inak a hneď na začiatok nás čaká
vystúpenie pre našich starých rodičov, deň jablka, tekvicové strašidielka a mnohé iné jesenné i zimné
aktivity, ktoré neodmysliteľne patria i k našej materskej škole.
U nás na deti čaká druhý domov,
kde im chceme vytvoriť prostredie, ktoré sa im bude páčiť a nielen im, ale i vám rodičom, ktorí
nám do rúk zverujete vaše malé
ratolesti. Všetci sme veľmi zvedaví, čo nám nový školský rok prine-

sie. Tešíme sa na spoluprácu s vami a urobíme všetko preto, aby vaše deti boli v našej materskej škole spokojné.
Na záver by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať i ľuďom, ktorí majú na starosti Slovenský zväz
sclerosis multiplex a organizujú
verejnú zbierku Deň slnečníc. V
septembri nás potešili krásnym
vyrobeným vláčikom, ktorý nám
podarovali za to, že aj naša materská škola sa do tejto verejnej
zbierky zapája. Deťom sa vláčik
nesmierne páčil a mali z neho veľkú radosť.
Bc. Monika Žemberyová

1. trieda Motýliky

3. trieda Sovičky

2. trieda Lienky

Vláčik od Slovenského zväzu sclerosis multiplex
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Ako kozárovskí vinári z Pustej hory spracovali ľadom poškodenú úrodu

Ľadovec na Pustej hore
Našu obec a vinohradnícku oblasť Pustá hora zasiahol 25. augusta mimoriadne silný ľadovec. Našťastie, oblasť Staré vinice zostala od tohto živlu uchránená. Okrem záhradkárov následky pocítili
aj vinohradníci. Po prvotnom šoku z rozsahu napáchaných škôd –
došlo k zničeniu 30 – 50% očakávanej úrody – museli vinári rýchlo
reagovať. Prostredníctvom obecného rozhlasu a tiež sms-správami členom spolku vinohradnícky spolok upozorňoval na napáchané
škody a ako sa voči nim treba čo najrýchlejšie brániť. Vďaka včasnému postreku proti hnilobe bolo možné zachrániť aspoň to, čo nebolo zničené priamo dopadom krúpov.
Pustohorskí vinári prijali poškodenie úrody augustovým ľadovcom ako výzvu spracovať dobité
hrozno na dobré víno. Samotné
oberačky ukázali skutočné škody
na viniči. Okrem toho, že sa nám

vo väčšine podarilo zasiahnutú
časť strapcov vhodným ošetrením zasušiť, poškodený bol aj samotný list hrozna. Mali sme obavy, že tu už v poslednej fáze vyzrievania nebude prebiehať do-

statočná asimilácia, čo bolo vážnejšie ako samotné poškodenie
strapcov. Strapce, kde ľad trafil
stonku, zvädli a pri oberačkách
sa zostrihávali. Oberačky sa museli premeniť na preberačky, čo
znamenalo vystrihnúť zo strapca
všetko okrem zdravých bobúľ. Až
takto popreberané hrozno mohlo
ísť na spracovanie. A ako spracovať aj takúto úrodu a urobiť z nej
dobré víno sa členovia spolku školili 30. augusta v Motoreste Stop,
kde bol hlavným prednášajúcim
Jozef Nízl z Nemčinian.
V tomto období, t.j. na prelome októbra a novembra, v našich

pivniciach už dokváša nová úroda
a pomaly sťahujeme mladé vína
z kvasničných kalov. Po stiahnutí
sa vína začnú formovať do podoby, v akej ich slávnostne uvedieme do života na tradičnej kozárovskej koštovke mladých vín, ktorá
sa tohto roku bude konať 14. decembra, začiatok registrácie o
15. hod. v Motoreste Stop. Na túto
ochutnávku mladých vín pozývam
kozárovských vinárov, kde jediná
podmienka vstupu je priniesť so
sebou dve 0,7 l fľase z každej odrody tohtoročného vína.
Štefan Gaži
predseda VSK

Lukáš Švolík víťazom Sherpa rallye 2019
na Zbojnícku chatu
Ešte máme mnohí v pamäti Lukáša Švolíka ako veľmi úspešného futbalistu, ktorý bol oporou
našich družstiev v Telovýchovnej jednote Lokomotíva. Potom sa
nám stratil z očí a mnohí ani netušili, čomu sa venuje a kde teraz
pôsobí. Nedávno sa na FB objavila
informácia o súťaži Sherpa rallye
2019 na Zbojnícku chatu vo Vysokých Tatrách, kde súťažilo 50 mužov – nosičov s nákladom 60 kg a
15 žien s 20 kg záťažou. Víťazom
sa stal náš Lukáš Švolík. Podľa informácií na www.vetroplachmagazin.sk od začiatku si udržiaval
výrazný náskok. Autor príspevku
prezradil na Lukáša, že sa venuje rôznym zaujímavým voľnočasovým aktivitám: napríklad vyniesol
už 3 x 100 kg na Zbojníčku za 24
hodín. Inokedy zase vezme lyže a
na kopčeku za chatou natočí na
jeden záťah 8000 výškových metrov a pod. Lukášovo víťazstvo bolo zrejme očakávané, napokon mal
dôvod aj na dvojnásobnú radosť,

lebo prekonal svojim časom doterajší rekord trate. Dosiahol čas
1:20:16, druhý skončil Rasťo Goriščák s časom 1:30:31 a tretí Filip Zacher 1:30:51.
Potešili nás tieto informácie,
a tak sme začali hľadať na Lukáša kontakt, aby sme s ním urobili rozhovor pre Kozárovské noviny. Bolo to však už v čase, kedy sa končilo s grafickou prípravou novín a vedeli sme, že rozhovor už do tohto čísla nestihneme
spracovať. Máme však v redakcii
pripravený celý rozhovor, v ktorom sme sa Lukáša pýtali aj na
to, ako sa vlastne dostal od futbalu k chatárčeniu a k zdolávaniu už spomínaných pretekov, čo
zahŕňa práca horského nosiča,
ale aj ďalšie zaujímavé informácie. Celý rozhovor bude uverejnený v najbližšom čísle Slovenskej brány, ktorá vyjde vo štvrtok 7. novembra.
- nemsnímka archív L.Š.
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Púť do Levoče
Ubehli už tri roky od chvíle, ako spišský biskup Mons. Štefan Sečka na Mariánskej hore v Levoči slávnostne posvätil
sochu Panny Márie Nepoškvrnenej, ktorú venovali Kozárovčania. Od tohto momentu je posledná svätá omša pútnickej sezóny nerozlučne spätá s našou obcou, našimi súbormi, skupinami a našimi krojmi.
Tento rok to bolo 27. októbra 2019. Autobus s pútnikmi
z Kozároviec už o 8. hod vyrazil na púť do Levoče. Cestou
sme sa zastavili v Diecéznej Svätyni Božieho Milosrdenstva
v Smižanoch, kde nám bratia Pallotíni ukázali krásnu výstavu pápežských darov sv. Jána Pavla II. a vo Svätyni Božieho Milosrdenstva sme si mohli uctiť relikviu sv. Jána Pavla
II. Tiež nám na pamiatku darovali knihu o sv. Vincentovi. Po
rozlúčke s nimi už naša cesta smerovala na Mariánsku horu
v Levoči. Zastavili sme sa v rajskej záhrade, kde je krásnou
dominantou socha Panny Márie. Tento rok bola hora nádherne presvietená lúčmi slnka. Spoločne sme si s dychovou
hudbou zaspievali mariánske piesne, a potom sme už
išli na sv. omšu, ktorá bola o 14.30 hod. Vdp. dekan
František Dlugoš, ktorý celebroval sv. omšu, srdečne
privítal všetkých pútnikov z Kozároviec. Počas sv. omše dychová hudba z chóru krásne sprevádzala spev
všetkých pútnikov a členovia FS Praslica, oblečení v
krojoch, niesli prinesené obetné dary. Mnohí z pútnikov prijali aj sviatosť zmierenia.
Po sv. omši vdp. dekan František Dlugoš poďakoval
veriacim z Kozároviec, ktorí svojou aktívnou účasťou a
to hrou, či nesením obetných darov v krojoch prispeli
k dôstojnému priebehu sv. omše a tiež duchovne obohatili ostatných prítomných na sv. omši. Po skončení
pre nás pripravili občerstvenie. Potom sme si ešte mali možnosť pozrieť okolie, kde od minulého roka pribudla krásna krížová cesta.
Chceme sa touto cestou poďakovať klubu KDH, ktorý
v spolupráci so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom
a obecným zastupiteľstvom túto púť zorganizoval.
Vďační pútnici

PRASLICA na Oberačke po sebechlebsky
Na Starej Hore v obci Sebechleby vystúpila v sobotu 28. septembra aj kozárovská folklórna skupina Praslica, avšak v trošku väčšom
počte ako inokedy. Rozrástla sa o
pár mladých ľudí, ktorých spája
rovnaká láska k folklóru.
V Sebechleboch sa konalo takpovediac naše prvé väčšie vystúpenie s folklórnou skupinou Praslica, kde sme mohli vidieť aj ohromujúce výkony folklórnych skupín
a súborov - ako napríklad folklórneho súboru Železiar z Košíc,
folklórneho súboru Váh z Púchova a mnohých ďalšich. Ja osobne
som naše prvé vystúpenie vnímala ako veľkú česť tancovať s tak
skúsenými tanečníkmi a spevákmi z Praslice.
Tým, že nás do PRASLICE pribudlo hlavne viac dievčat, sme si
mohli pre návštevníkov pripraviť
ukážku prípravy na Pierkovú muziku. Bolo to čisto dievčenské číslo, kde sa ukázali nielen naše spevácke, ale aj tanečné talenty. Na
pódium sme kráčali možno trošku

roztrasené a s malou trémou, no
vystúpenie sme si užili a to aj vďaka
podpore našich skúsených prasličiarov. Okrem prípravy na Pierkovú
muziku sme návštevníkom podujatia ukázali aj tradičný Kozárovský
jarmok. V tomto čísle sa k diovkam
pridali aj švárni mládenci a k ženám sebavedomí chlapi. Tí takis-

to predviedli obdivuhodný herecký a spevácky výkon v samostatnom čísle, kde sa mládenci popýšili
pierkami od svojich diovok a chlapi kvalitou svojho vínka.
Celé vystúpenie sme si veľmi užili a tešili sa z toho, že aj v tejto
modernej dobe, plnej technológií,
sme si mohli odskočiť do starších

čias plných nádherných tradícií
a pekných zvykov našich prastarých a starých mám a otcov. Sme
veľmi radi, že sme aj my súčasťou
folklórnej skupiny Praslica.
Praslica, bolo nám cťou. ĎAKUJEME.
Mária Kotorová
členka FSk PRASLICA
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Z aktivít folklórnej skupiny KONOPA
V máji nám Peťo Beniačik oznámil, že do Kozároviec príde natáčať svoj program skupina Heligonica. Do programu pozvali aj FS
Konopa. Veľmi sme tomu neverili, ale 23. augusta sme sa dočkali.
Nahrávka sa uskutočnila v preplnenej sále kultúrneho domu. Všetko mal pod palcom Erich Bučko a
jeho dve kolegyne Danka Bartošová a Lenka Medňanská. Okrem
nich vystúpili aj ďalší hostia ako
Igor Moško, Akropola, Mirek Bílek.
Spestrením programu bola scénka
Evy Švolikovej a Dávida Hudeca. A
tak, ako sľúbili,vystúpila aj FS Konopa so svojím programom. Celkom na záver vyhodnotil pán starosta súťaž o Kozárovciach a odovzdal darčeky a kvety.
Na druhý deň v nedeľu, 24. augusta, sme sa chystali do Martina
nad Žitavou na 8. ročník folklórnych slávností Pri Pelúsku. Vystúpili sme s pijanskou omšou.
Okrem FS Konopa vystúpili domáci folklórny súbor, ďalej FS Tribeč, Čabonka, Zlatňanka, Volkovčanka, Fešandy. Po vystúpení bol

pripravený chutný guláš, pagáče a
rôzne zákusky. Nemôžeme zabudnúť ani na pitný režim. Občerstvovali sme sa vínkom a minerálkou.
Aj napriek veľkej horúčave všetko dobre dopadlo a cítili sme sa
veľmi dobre.
Po našom vystúpení v Martine
nad Žitavou, ako sme sa hostili koláčmi a popíjali vínko, skrsla
medzi nami myšlienka, že by sme
sa mohli zúčastniť Dňa
Kroja v Banskej Bystrici. Hneď všetci súhlasili
a nikto sa nevyhováral.
Keď prišla sobota ráno,
17. septembra, vybrali
sme sa na troch autách
do Banskej Bystrice. Po
príchode sme sa zaregistrovali a hneď sme
sa začali prezliekať do
krojov. Mali sme každý
iní, aby sme ukázali čo
najviac druhov nášho
kroja. Súčasťou bola aj
nevesta s partou, ktorá mala veľa obdivovateľov, lebo bola obleče-

Rok 1949
V tomto roku pokračovala výstavba farskej budovy. Boli vystavané múry a budova bola daná
pod strechu. Budova fary je skoro
štvorcového tvaru, jednoposchodová. Na prízemí je byt farára s
kaplánom, s hlavným vchodom
od cesty vedľa potoka, od juhu.
Na spodku je veľká pivnica, kde
je zriadená herňa (ping-pongové stoly, šach a iné) s vchodom
od východu. Na poschodí je veľké bydlište. Stredom sa tiahne
chodba. Vpravo sa nasťahoval
organista, kým ľavá časť zostala
na tento čas neobsadenou. K juhu sa obracia balkón. Tiež k poschodiu prináleží pivnica.
Na stavbe fary pracovali všetci
občania jednak manuálne, záprahmi a prispievajú stálymi milodarmi. Iba odborné práce boli zaplatené. Novostavba farskej
budovy stojí priamo v strede obce
a hlása dobrosrdečnosť a pracovitosť občanov Kozároviec.

Kultúra

Mladí sa s veľkou vervou chytajú nacvičovania divadelných hier.
Ich výber sa prevádza veľmi dôkladne. Siaha sa i ku hrám starým ako je Tajovského Ženský zá-

kon, zahraný 10. apríla 1949 na
Kvetnú a Veľkú nedeľu. Ženský
zákon je veselohra z dedinského
prostredia a bol s ňou dosiahnutý
ohromný úspech. V našej obci sa
o divadlo prejavoval ohromný záujem od dávnych dôb. Hrávali sa
mnohé hry aj v minulosti, avšak
boli to iba rôzne spolky, ktoré potom peniaze zo ziskov upotrebovali na ciele svojich spolkov podľa
stanov a nikdy nie na nejaké ciele divadelné.
Divadlá sa hrávali, ale nebolo organizačného talentu, ktorý by sa bol zameral na povznesenie divadelnej sály (kultúrneho domu), respektíve na vybavenie javiska.
Na odstránenie tohto nedostatku prišli dvaja mladí študenti Gašpar Švolik a Milan Beniak, ktorí chápuc význam divadla a chcejúc povzniesť vybavenie javiska, založili 18. februára
1949 divadelný ochotnícky krúžok, s názvom Hron. Krúžok sa
rýchlo rozrástol a stal sa vykonávateľom všetkej kultúrnej činnosti v obci.
Organizovať divadlo nie je ľahké, pretože pri nacvičení herci
sami musia si byť aj technickými

ná v tmavom kroji. Keď sa pohol
sprievod začalo poprchávať, takže
sme povyťahovali dáždniky. Keď
prestalo pršať, trochu sa spievalo,
tancovalo a znovu dáždniky. Všetko sme zvládli až po pódium, kde
nás predstavili a premietli staré
fotografie, ktoré sme museli dodať vopred. Celou cestou v sprievode, ktorá viedla spoza pamätníka SNP až po námestie cez ulič-

ky sme stretali známych, rodákov,
ale aj tých, čo majú rodinu v Kozárovciach. Všetkým sme mali odovzdať pozdravy, čo sme aj urobili. Aj napriek sychravému počasiu
to bol vydarený deň a veľmi pekný zážitok vidieť toľko ľudí v kroji.
Veď sa nás tam zišlo 3882. Preto
veľká vďaka všetkým organizátorom. Nemalo to chybu.
Mária Orovnická

poradcami a technickými pracovníkmi vôbec. Síce zo Svätého Beňadika boli privezené už využité
trojdielne kulisy, ktoré sa však na
dlho nedajú používať. Do kultúrneho domu sa zakúpilo 106 sedadiel. Hlavné zameranie sa prenieslo na zakúpenie a aspoň čiastočné vybavenie javiska.
K Vianociam bola nacvičená
historická divadelná hra zo slovenského povstania 1848 pod
názvom Junáci a hraná bola 26.
decembra 1949.

dobí sa značne zlepšilo oproti
rokom predchádzajúcim. Obilniny boli pomerne dosť dobré, no
úroda krmovín je ešte stále slabá. Mnohí občania pasú dobytok
jednak po lúkach, ale i v lesoch.
Obecným hájnikom sa stal Vincent Benčat (dukátov). Na Pustej hore je hájnikom Karol Holečka (šušajov), na Starých viniciach
František Gáfrik.
Boli zlikvidované obchody: Mária Hudecová, Urban Kabát a Katarína Drozdíková. Zavretý bol i
obchod Františka Orovnického.
Zo záznamu v kronike spracoval Miroslav Kopál

Hospodárstvo

Počasie v tomto ročnom ob-

Zdedené recept y
Slanie krumpľovie šišky
60 dkg chlebovej (hladkej múky)
40 dkg uvarených krumplí v šupke (potom vychladnutie postruhat na malom strúžiku)
1 vajce
Čierne korenie
Soľ
Mlieko podľa potreby
5 dkg kvasníc (droždie) urobiť kvások ako obyčajne.
Postup: Šetko spolu zmiesime s mliekon na tvrdšie cesto. Poton postupujeme ako pri obyčajných šiškách.
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Súťažná sezóna DHZ Kozárovce 2019
Je tu jeseň a neklamný dôkaz toho, že sa nám skončila ďalšia súťažná sezóna, ktorú by som chcel v nasledujúcich riadkoch zrekapitulovať. Celkovo hodnotím túto sezónu z pohľadu družstva mužov
ako úspešnú, pretože sme sa po štvorročnej odmlke vrátili na špicu okresu Levice v súťažiach organizovaných Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR.
Na okresnej súťaži v Santovke 19. mája sme sa stali majstrami okresu Levice s časom 72,15 s
na štafete a na požiarnom útoku
s nástrekom 10 l vody, 24,78 s.
S výkonom družstva žien až tak
spokojný nie som, keďže na okresnej súťaži obsadili tretie miesto.
Ženské družstvo má určite na viac.
Veľkou slabinou tohto družstva
je prílišná zaneprázdnenosť jeho členiek školou, prácou a inými koníčkami, čoho dôsledkom
bola účasť len na dvoch ďalších
súťažiach v celej sezóne. Dúfam,
že sa nám tento problém podarí v nasledujúcom roku odstrániť a ženy sa opäť vrátia na súťažnú dráhu.
Po tejto sezóne nie som spokoj-

ný ani s činnosťou družstva mužov nad 35 rokov, kde nás limitovali zranenia, choroby a pracovná
zaneprázdnenosť členov, čo spôsobilo, že sme sa zúčastnili iba na
jedinej súťaži - Striebornej prúdnici Pohronia u nás doma. Na tejto súťaži obsadili muži nad 35 rokov 3. miesto za súpermi z Bartošovej Lehôtky a Mýtnych Ludán.
Podrobnejšie sme o súťaži písali v predchádzajúcom vydaní Kozárovských novín. Len pripomeniem, že na tejto súťaži obsadili muži v klasike (stroj 1200 ccm)
2. miesto, čas 19,20 s a v športe
(stroj 1900 ccm) 3. miesto s časom 15,52 s. Ženy skončili v klasike na treťom mieste a v športe
mali svoj pokus neplatný.
Vrátim sa ešte k družstvu mužov, ktoré bolo tradične ťahúňom
športovej činnosti v našej organizácii. Po víťazstve na okresnej súťaži sme sa zúčastnili krajskej sú-

ťaže dobrovoľných hasičov v Šahách, ktorá sa konala 8. júna. Na
štafete sme dosiahli čas 73,48 s a

na požiarnom útoku s nástrekom
10 l vody 28,85 s, čo bolo opäť
našim sklamaním. Skončili sme
síce na peknom druhom mieste,
ale opäť za našim odvekým rivalom z Topoľčianok a na vytúžené
Majstrovstvá Slovenska sme sa
neprebojovali.
Po krajskej súťaži pokračovala
súťažná sezóna pohárovou súťažou v Hontianskej Vrbici 23. júna, kde sa nám vôbec nedarilo a
skončili sme za pódiovými umiestneniami. O niečo neskôr 29. júna
to bola už spomínaná Strieborná prúdnica Pohronia a 13. júla
sme sa zúčastnili súťaže v Trnavej Hore, kde sme sa umiestnili na
peknom druhom mieste s časom
14,75 s. Z tohto času sme mali veľkú radosť, nakoľko sa tu už
prejavil repas športového stroja,
ktorý bol urobený krátko pred sezónou . Oprava stroja nám otvorila cestu k časom pod 15 sekúnd.

Týmto by som sa chcel poďakovať pánovi starostovi Ing. Bystríkovi Ižoldovi a obci Kozárovce, že
nám repas umožnili.
Nočná súťaž v Mýtnych Ludanoch sa konala 20. júla. Po nepresvedčivom výkone sme obsadili v klasike 2. miesto s časom
19,42 s a v športe 3. miesto s časom 17,44 s.

riách - klasika, šport a Thohatsu
cup so zásahovým strojom z Iveca Daily. Na tejto súťaži sa nám
tiež darilo. Klasiku sme vyhrali
s časom 19,36 s, Thohatsu cup
2. miesto, čas 19,44 s a v športe
sme obsadili veľmi pekné 5. miesto s časom 14,94 s medzi špičkovými družstvami banskobystrického kraja.

Tesárske Mlyňany sme súťažili 3. augusta, kde sme obsadili v
klasike 2. miesto, čas 22,45 s a v
športe bol náš pokus neplatný po
chybe na prúde, keď sa nám nepodarilo zasiahnuť terč.
Pohárovky vo Vlkanovej sme
sa zúčastnili 17. augusta, kde sa
nám v prvom pokuse nedarilo a po
rýchlom ubratí plynu strojníkom
nám vytrhlo šróbenie na savici.
Počas čakania na druhý pokus sa
nám podarilo vďaka pánovi Zlevskému, ktorý býva neďaleko Vlkanovej, opraviť savicu, za čo mu ďakujeme. Umožnilo nám to zúčastniť sa druhého pokusu. Oplatilo
sa. Dosiahli sme čas 16,26s a súťaž sme vyhrali. Z Vlkanovej sme
sa presunuli do Budče, kde sme
zabojovali a v silnej konkurencii a
obsadili pekné tretie miesto s časom 15,13 s.
Pohárová súťaž v Lackove sa
uskutočnila na konci leta, 31. augusta. Súťažilo sa v troch kategó-

Poslednou súťažou tohtoročnej sezóny bola pohárová súťaž v
Gašparove, kde sme potvrdili dobré výkony a skončili sme na peknom druhom mieste na ťažkom teréne za dažďa s časom 16,11 s.
Družstvo mužov súťažilo v zložení: kôš Marek Tvrdoň, savica Peter Majer, stroj Milan Švolik, béčky Jakub Mikeš, rozdeľovač (béčky) Peter Majer ml., ľavý prúd Tomáš Novaček, pravý prúd (kôš)
Patrik Tvrdoň, pravý prúd (rozdeľovač) Gregor Benčať, pravý
prúd Viktor Krajči, ľavý prúd Jakub Krajči.
Týmto by som chcel poďakovať členom všetkých súťažných
družstiev za vzornú reprezentáciu organizácie a obce Kozárovce na spomínaných súťažiach a
popriať im veľa zdravia, šťastia a
športových úspechov do nasledujúcej sezóny.
Peter Majer
veliteľ DHZ Kozárovce
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Prvý ročník BEHU SLOVENSKOU BRÁNOU
prekonal všetky očakávania
Na začiatku bola myšlienka.
Nosil ju v hlave Kozárovčan Michal Šusták, ktorý sa behu už nejakých pár rokov venuje intenzívne a chodí na rôzne organizované behy. Silnelo v ňom presvedčenie, že aj v Kozárovciach
sa nájdu ochotní organizátori,
ktorí prípravu takéhoto podujatia zvládnu. V obci síce nie je
tradícia tohto športu, ale podujatie ju môže naštartovať. Navyše v okolí obce je ideálna trať
na beh a Kozárovce sú prístupné vlakom, autobusom a sú blízko diaľnice. S tým rátali zakladatelia Behu Slovenskou bránou okrem Michala Šustáka aj staros-

ta obce Ing. Bystrík Ižold, bývalý
starosta, aktívny bežec Ing. Jozef
Majer a europoslanec Ivan Štefanec. Štvorica dokázala v krátkom čase sústrediť okolo prípravy veľký organizačný štáb, ktorý bol zárukou úspechu. Skutočnosť napokon prekonala všetky
očakávania. Na štart sa postavilo vyše sto bežcov, medzi nimi aj zvučné mená, ale aj tí, ktorí sa rozhodli prekonať bežeckú
trať po prvýkrát.
Prví sa na štart v sobotu 19.
októbra postavili najmenší bežci, po nich mladší a starší žiaci.
Medzi skúsenými bežcami z klubov okolitých miest a obcí sa nestratili ani domáci. Uznanlivý potlesk a povzbudzovanie sa dosta-

lo každému z nich.
Dospelí v počte 44 prekonávali miernejšiu trať tzv. ľudovú
a 72 bežcov zdolalo náročnejšiu
hlavnú trať. Bez povzbudzovania
a potlesku nezostali ani oni. Na
štarte, ktorý bol súčasne i cieľom, sa vytvorila úžasná atmosféra. Bežci na otázku, aká bola
trať a ako sa im bežalo, takmer
zhodne hovorili o dobrých pocitoch, krásnom kraji a radosti, že
to dnes zvládli.
Zastavili sme aj I. Štefanca, ktorý k podujatiu povedal: „Veľmi ma
oslovila táto myšlienka. Kozárovce
sú kultúrna i športová obec, najmä
cez futbal a myšlienka založiť bežeckú tradíciu bola skvelá. A keď-

Na záver podujatia sa rozdávali
ceny najúspešnejším, s hodnotnými balíčkami odchádzali z Kozároviec vlastne všetci
špor tovci. Osob i t n é c e ny u d e lil mediálny partner 1. ročníka BEHU SLOVENSKOU
B R Á N O U, a t ý m
bola redakcia regionálneho dvojt ý ždenníka SLO VENSKÁ BRÁNA –
získali ich Kornélia
Kmeťová z Tlmáč a Juraj Cengel
z Banskej Štiavnice. Cenu najrýchlejších Kozárovčanov získala Lucia Pivarčiová a Jozef Majer (na snímke vľavo).
Záverečné slovo mal starosta obce B. Ižold, ktorý poďakoval všetkým športovcom za aktívnu účasť, divákom za skvelú atmosféru a všetkým, ktorí
prispeli k úspešnému priebehu podujatia, spolupracujúcim
starostom obcí Čaradice, Tekovské Nemce a Hronský Beňadik
ako i sponzorom, ktorí podporili podujatie.
Monika Nemčeková,
snímky autorka

že pravidelne behávam, tak som
pri tom nemohol chýbať a snažil
som sa tiež nejakým spôsobom
pomôcť. Mám
radosť, že už
Z výsledkovej listiny naši najúspešnejší
prvý ročník sa
žiaci a deti MŠ
vydaril. ChoDeti
MŠ
dím často po
Chlapci:
Slovensku a
2.miesto – Michal Šimeg, Kozárovce
môžem zodpo3.mietso – Viktor Vozár, Kozárovce
vedne povedať,
Dievčatá:
že mnohé be2.miesto – Paulína Belanová, Kozárovce
hy, ktoré majú
za sebou viac
Žiaci ZŠ
ročníkov, ne1.-2.ročník
majú takú úroChlapci:
veň ako tento
1.miesto – Tibor Skačan, Kozárovce
pr v ý v Kozá2.miesto – Michal Tošál, Kozárovce
rovciach. Trať
3.miesto – Denis Drgoňa, Kozárovce
nebola jednoDievčatá:
duchá, časť do
3.miesto – Ester Švolíková, Kozárovce
kopca mi dala
3.-4. ročník
zabrať, o to je
Chlapci:
však krajší po3.miesto – Martin Vreštiak, Kozárovce
cit v cieli. Ve5.-7.ročník
rím, že nielen
Chlapci:
bežci, ale aj di1.miesto – Matúš Jakubík, Kozárovce
váci si to užili,
8.-9. ročník
je tu veľmi pekChlapci: 1.miesto – Tomáš Fabian, Kozárovce
ná atmosféra.
2. miesto - Samuel Kotora, Kozárovce
O rok si to urDievčatá: 1.miesto – Nikol Pivarčiová, Kozárovce
čite zopakuje2.miesto – Laura Horváthová, Kozárovce
me.“
2.miesto – Sofia Hudecová, Kozárovce
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Žiaci a prípravka v jesennej časti sezóny 2019/2020
Žiaci po jeseni prví
Na jesennú časť súťaže sa začali žiaci pripravovať 22. júna pod
vedením trénera Richarda Demiana a zároveň začali s tréningami
aj prípravkári pod vedením Samuela Demiana. Tréningy prebiehali v domácich podmienkach trikrát
do týždňa.
Prvý prípravný zápas odohrali žiaci 17. augusta v Novej Bani s účastníkom 3. ligy starších
žiakov (Stredoslovenský futbalový zväz). Zápas skončil naším
víťazstvom 13:1. V ďalšom zápase sme porazili KŠK Levice na domácej pôde 8:2. Dobrá tréningová
morálka väčšiny hráčov, ich pracovitosť a talent sa postupne začala potvrdzovať aj v majstrovských zápasoch.
V jesennej časti IV. ligy - ObM Levice starších žiakov sk. Sever odohrali tieto zápasy:

Kozárovce – Podlužany 17:0, Pukanec – Kozárovce 0:1, Kozárovce
– Čajkov 8:3, Kozárovce – Hronské
Kľačany 10:1, Starý Tekov – Kozárovce 1:11, Kozárovce-Tlmače 8:0,
Žemberovce-Kozárovce 0:16.
V tabuľke po jesennej časti sme
skončili na 1. mieste so 7 výhrami, bez straty bodu a skóre 71:5,
pričom náskok pred 2. mužstvom
v tabuľke máme 8 bodov.
Naši hráči skončili aj medzi najlepšími strelcami súťaže oboch skupín a to Kristián Rafael s 29 gólmi
na 3. mieste a Dávid Červenák so
14 gólmi na 6. mieste. Pochvalu si
zaslúžia aj hráči, ktorí absolvovali viac ako 50% tréningov a zápasov: Matúš Jakubík, Dávid Červenák, Viktor Majer, Damián Janovický, Jerguš Henrich Gregor, Viktor
Boroš, Kristián Rafael, Viktor Sitár
a Martin Hlavatý.
Richard Demian

Prípravka aj s dievčatami
V tomto súťažnom ročníku naši
najmenší futbalisti nar. 1.1.2009
a mladší boli zadelení do skupiny „C“ OBFZ Levice. Hrá sa systémom 6 hráčov a 1 brankár. Hrali
sme zatiaľ 3 turnaje. Po minuloročnom prvenstve v základnej skupine a postupe do finálového turnaja
v okrese, kde sme skončili na celkovom 6. mieste, sme chceli aj v
tomto roku bojovať o 1. miesto v
skupine, čo sa nám zatiaľ neda-

rí. V letných mesiacoch trénovalo veľmi málo detí, zmenilo sa to
až začiatkom školského roka. Postupne sa nám podarilo zapracovať do družstva až 7 dievčat. Traja chlapci išli na hosťovania do Levíc alebo Zlatých Moraviec. Aspoň
na jednom tréningu sa objavilo až
24 detí. Z toho pravidelne na turnaje ich chodí cca 15, čo je najviac so všetkých družstiev v našej skupine.

Naše výsledky na turnajoch a tabuľka:
15. 9. 2019 sa konal turnaj v
Novej Dedine, kde sme dosiahli
tieto výsledky:
Nová Dedina - Kozárovce 5:3,
góly – Milan Rafael 2, M. Tomo
1
Kozárovce – Tlmače 2:1, góly –
Daniela Orolínová 1, M. Tomo 1
Zostava:
Radovan Valentíny, Matej Švolík (C), Matias Tomo, Milan Rafael, Michal Tošál, Martin Vreštiak,
Christopher Kupči, Daniel Kupča,
Daniela Orolínová, Vanesa Benčaťová, Terézia Ester Gregorova,
Dorota Sarah Gregorova, Lucia
Betinová, Natália Kotorová
29. 9. 2019 sa konal turnaj v
Čajkove.
Hronské Kosihy – Kozárovce
4:2, góly: Matej Švolík 1, Matias
Tomo 1
Tlmače - Kozárovce 1:7, góly –

M. Tomo – 4, Matej Švolík, Milan
Rafael, Christopher Kupči
Zostava: Radovan Valentíny,
Matej Švolík (C), Matias Tomo,
Milan Rafael, Michal Tošál, Christopher Kupči, Daniel Kupča, Daniela Orolínová, Vanesa Benčaťová,
Terézia Ester Gregorova, Dorota Sarah Gregorova, Lukáš Hlavatý
13.10. 2019 sa konal turnaj v
Kozárovciach.
Hronské Kosihy – Kozárovce
1:1, gól: Ján Rafael
Nová Dedina - Kozárovce 2:2,
góly – Matias Tomo – 2
Zostava: Radovan Valentíny,
Matej Švolík (C), Matias Tomo,
Milan Rafael, Michal Tošál, Martin Vreštiak, Christopher Kupči,
Daniel Kupča, Daniela Orolínová, Vanesa Benčaťová,

Terézia Ester Gregorova, Dorota Sarah Gregorova, Lucia Beti1 TJ AB Hronské Kosihy
4 ŠK Nová Dedina
2 FK TJ Lokomotíva Kozárovce
3 FK mesta Tlmače

nová, Lukáš Hlavatý, Lucia Vreštiaková, Ján Rafael
Z
6
6
6
6

V
4
3
2
0

R
2
2
2
0

P
0
1
2
6

skóre
26:8
20:13
17:14
7:35

B
14
11
8
0
Richard Demian

Prípravka - horný rad zľava: Samuel Demian (tréner), Terézia Ester
Gregorová, Dorota Sarah Gregorová, Daniela Orolínová, Vanesa Benčaťová. Dolný rad zľava: Radovan Valentíny (brankár), Lukáš Hlavatý, Milan Rafael, Matej Švolík, Christopher Kupči, Matias Tomo Michal
Tošál, Daniel Kupča

Doma sa mužom darí, vonku nie
Do novej sezóny sme vstupovali plní očakávaní, jednak v našom kádri
došlo k viacerým zmenám a tiež súťaž bola doplnená o ďalšie mužstvá. Myslím, že po odohratí trinástich kôl môžem povedať, že súťaž
sa skvalitnila a je veľmi vyrovnaná.
Pokiaľ ide o naše mužstvo, rozdelil by som to 1. kolo Kozárovce - Šurany 2:2
na dve časti - doma a 3. kolo Kozárovce - Veľký Ďur 4:1
vonku. Doma sa nám 5. kolo Kozárovce - Kolárovo 3:1
herne darí, sme aktív- 7. kolo Kozárovce - Nesvady 7:0
ni, dokážeme dostať sú- 8. kolo Kozárovce - Dvory nad Žitavou 1:0
pera pod tlak, vytvára- 10. kolo Kozárovce - Kovarce 6:0
me si šance a tomu zod- 12. kolo Kozárovce - Levice 10:0
povedajú aj výsledky.
Body sme doma stratili len so Šuranmi za re- 2. kolo Vlčany - Kozárovce 3:1
mízu 2:2, ostatné zápa- 4. kolo Imeľ - Kozárovce 5:1
sy sme dotiahli do víťaz- 6. kolo Štúrovo - Kozárovce 6:0
ného konca.
9. kolo Veľký Meder - Kozárovce 1:2
Na ihriskách súperov 11. kolo Veľké Lovce - Kozárovce 3:1
sa zatiaľ hľadáme, má- 13. kolo Hurbanovo – Kozárovce 2:0
me veľké rozdiely vo výkonoch, dostávame, na
môj vkus, veľa gólov. Na druhej strane sme málo efektívni, hoci šance si vytvárame. Jediné body z vonkajších zápasov sme priniesli z
Veľkého Medera za výhru 1:2, kde sme podali najlepší výkon na ihrisku súpera.
V tabuľke sa zatiaľ pohybujeme v hornej polovici, a to by sme si chceli udržať čo najdlhšie. Hoci nás čakajú ešte dva ťažké zápasy - doma s
Továrnikmi a v Nedede. Verím, že sa nám podarí získať čo najviac bodov a jesennú časť budeme v klube hodnotiť pozitívne.
Miroslav Reischl
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