
Slovo na úvod
 Novinár tvoriaci obecné no-

viny je určite najbližšie k svojim 
čitateľom. Uvedomovala som si 
to posledné týždne, kedy som 
na každom kroku počula otáz-
ku: Kedy už budú Kozárovské 
noviny? Otázka sa občas me-
nila až na výčitku. Beriem. Ešte 
nikdy sme medzi jednotlivými 
číslami nemali takú veľkú pa-
uzu. Posúvali sme termín tak, 
aby sme dali priestor konco-
ročným výletom našich žiakov, 
potom sme ešte chceli vyčkať 
na slávnostnú akadémiu na-
šej najväčšej spoločenskej or-
ganizácie, až sme na poslednú 
chvíľu pred tlačou novín vyčkali 
aj na príspevok našich pútnikov 
zo Skalky pri Trenčíne.

V redakčnej pošte sa nahro-
madilo množstvo zaujímavých 
príspevkov i fotografií. Preto 
bolo nutné skracovať, strihať a 
triediť tak, aby grafička vtesna-
la všetko do 16 strán. Osprave-
dlňujeme sa všetkým, ktorých 
sa to dotkne. 

Keď som si kontrolovala po-
známky, či mi niečo nezostalo 
v bloku, narazila som na jednu 
pripomienku spred pár týždňov. 
Oslovili ma ženy s otázkou, či by 
som nemohla napísať poznám-
ku o našom krásnom kostole, 
ktorý by mal byť našou vizitkou. 
Rúk, ktoré pravidelne upratujú 
a skrášľujú jeho priestory je čo-
raz menej a najmä patria pre-
važne starším a ešte starším  
ženám. Priznám sa, zahanbe-
ne som sklopila zrak, patrilo to 
aj mne. Myslím, že na to stačí 
jedna veta – zamyslime sa nad 
ich výzvou, pridajme sa a po-
zvime aj o čosi mladšie ženy a 
mládež. Náš kostol je pre nás 
najkrajší na svete a mal by byť 
aj vždy pripravený na najvzác-
nejšiu návštevu.

V mene redakčnej  rady 
všetkým našim čitateľom pra-
jem ešte slnečné leto, krásne 
ďaleké i blízke  dovolenky a po 
nich šťastné návraty domov -  
do Kozároviec.

Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Už po polroku vidieť prvé výsledky

(Pokračovanie na str.4)
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Za najdôležitejšiu úlohu ro-
ka ste v poslednom rozhovo-
re označili dokončenie kanali-
začnej siete v obci, ako sa da-
rí túto úlohu plniť?

Áno, pri poslednom rozhovo-
re som dokončenie kanalizač-
nej siete v obci dal za prioritu a 
tohto sa aj držíme. Už po pol ro-
ku sú tu prvé výsledky. V súčas-
nosti máme zrealizovaných cez 
700 m novej kanalizácie v sme-
re od č.d. 410 po č.d. 452 (Po-
točná ulica smerom k mlynu a 
kostolu). Tento týždeň som po-
žiadal o kolaudačné konanie da-
nej časti kanalizácie. V najbliž-
ších dňoch sa bude možné začať 
napájať na verejnú kanalizáciu. 
Všetky bližšie informácie o pri-
pojení dostanú občania na da-

Naše obecné noviny pravidelne otvára rubrika vyhradená pre 
rozhovor so starostom obce. Je tomu tak aj v tomto čísle. Opäť 
sme sa zamerali na najaktuálnejšie témy, aby sme priniesli in-
formácie o dianí okolo nás.

nej ulici do poštových schránok. 
Naozaj už treba počkať niekoľ-
ko dní. Čo sa týka euro-fondovej 
kanalizácie (tzv. veľkej kanalizá-
cie), v súčasnosti čakám na vy-
jadrenie sprostredkovateľského 
orgánu (Nitriansky samospráv-
ny kraj) k predloženému verej-
nému obstarávaniu. Po kontro-
le a vyjadrení sa, bude vypísa-
né verejné obstarávanie na vý-
ber zhotoviteľa prác. Ako som 
už spomínal minule, je to his-
toricky najväčší projekt v obci, 
ktorý je administratívne a ča-
sovo náročný.

Máme už v rukách rozhodnu-
tie na zberný dvor a vodovozá-
držné opatrenia v obci?

Rozhodnutia k týmto dvom 
projektom máme a musím kon-

štatovať, že prvé je záporné a 
druhé je kladné. K projektu zber-
ného dvora v obci prišlo zamie-
tajúce stanovisko. Rozhodnutie 
nepotešilo, ale ideme ďalej a bu-
deme čakať na inú možnú výzvu 
ohľadom zberných dvorov. Pro-
jekt a zámer máme vyriešený. 
Do ďalšej možnej výzvy sa ur-
čite zapojíme. K projektu vodo-
zádržných opatrení v obci prišlo 
kladné stanovisko. Na projekte a 
financovaní vo výške 182 000 € 
sa obec bude podieľať vo výš-
ke 5%. Tento projekt je zame-
raný na zadržiavanie dažďovej 
vody v teréne a v krajine. Asfal-
tové a spevnené plochy pri kos-
tole, cintoríne a futbalovom ih-
risku budú nahradené zatráv-
ňovacimi dlažbami. Na Brôdku 
sa vytvorí polder na zachytá-
vanie vody a v areáli základnej 
školy vznikne dažďová záhrada. 

Tento rok v nedeľu, 12. mája na Deň  matiek pristúpilo v našej farnosti  k 1. svätému prijímaniu osem-
násť  detí. Pripomeňme si tento slávnostný deň spoločnou fotografiou. Horný rad zľava: Lukáš Pustai, 
Martin Vreštiak, Matias Tomo, Andrej Hričina, Patrik Kabát, vdp. Patrik Adam, Tobias Trnkus, Adam Jo-
zef Polák, Pavol Švec, Matej Matejov. Dolný rad zľava: Filip Šimeg, Andrej Kabina, Samuel Jókay, Adri-
ána Jókayová, Terézia Majerová, Hanka Havranová, Lucia Vreštiaková, Filip Belis, Adrián Kabát.
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Pozvanie na slávnosť uvítania detí, ktorá sa tradične koná 
pre najmenších občanov, dostali všetci rodičia, ktorí takéto 
poklady doma majú. Sú to Timea Betinová, Peter Ďurian, The-
odor Fides, Oliver Gálik, Laura Harmady, Viktória Kuniková, Olí-
via Kunová, Nikolas Majerník, Viktória Šebová, Lucia Tošálová, 

Teo Tóth a Nikola Žemberyová. Nie každý sa mohol podujatia 
zúčastniť, ale tí, ktorí prišli, prežili v obradnej sieni obecné-
ho úradu milé a nezabudnuteľné okamihy. Prispeli k tomu aj 
o niečo starší škôlkári svojim vystúpením.

Text a foto: M. Nemčeková

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Už po polroku vidieť prvé výsledky
(Dokončenie zo str. 1)
Zmluva o NFP bola podpísaná 
začiatkom júla. Predpoklad re-
alizácie stavebných prác je eš-
te tento rok. 

V obci začali označovať u- 
miestnenie optickej siete, ako 
budú postupovať tieto práce? 
Po vykopaní potrebných lôžok 
na jej budúce uloženie zostane 
na občanoch, aby rozkopávku 
dali do pôvodného stavu?

V týchto týždňoch začali prá-
ce na vytyčovaní trasy optickej 
siete v obci. Zároveň sa rieši po-
volenie na rozkopávky. Samotné 
stavebné práce začnú v júli. Ich 
ukončenie je naplánované na ok-
tóber 2019. Je to investícia spo-
ločnosti Slovak Telekom, ktorá 
našu obec vyhodnotila pozitív-
ne z hľadiska možných klientov. 
Pre občanov vznikne možnosť sa 
pripojiť k rýchlej sieti a využívať 
moderné možnosti prenosu dát. 
Všetky stavebné práce spojené 
s touto investíciou idú za uvede-
nou spoločnosťou. Aj rozkopáv-

ky, uloženie kábla a všetky spät-
né zásypy si realizujú vo vlastnej 
réžii. O možnosti pripojenie sa 
na optickú sieť bude daná spo-
ločnosť občanov informovať. Te-
raz treba iba počkať na ukonče-
nie stavebných prác.

 Jednou z noviniek OZ je ne-
formálne stretnutie Na slovíč-
ko so starostom a poslancami. 
Ako dopadlo prvé, ktoré sa ko-
nalo 19.6. a kedy sa bude ko-
nať ďalšie?

Musím povedať, že aj napriek 
nízkej účasti, to bolo veľmi prí-
jemné stretnutie. Občania nás 
informovali o veciach a problé-
moch, ktoré ich trápia. Naozaj v 
komornej a priateľskej atmosfé-
re sme si všetko prediskutovali 
a vysvetlili. Niektoré podnety sú 
už aj vyriešené. Myšlienka stret-
nutia bola splnená. Ostáva len 
dúfať, že na najbližšie stretnu-
tie prídu aj ďalší so svojimi pod-
netmi, otázkami a radami. Naj-
bližšie stretnutie je naplánova-
né v druhej polovici októbra. O 

presnom termíne a čase stret-
nutia budeme informovať.

Občania by mali byť čo naj-
účinnejšie informovaní o pri-
pravovaných akciách, o aktu-
álnych oznamoch, nie každému 
vyhovuje oznam na obecnej ta-
buli alebo vyhlasovanie v roz-
hlase. V niektorých okolitých 
obciach začali aktuálne ozna-
my rozosielať občanom formou 
sms, uvažuje sa o tejto forme 
aj u nás?

S danou myšlienkou už na 
obecnom úrade pracujeme. 
Riešime technické možnosti na-
šej web stránky, aby sme vede-
li sms správy posielať. Každé-
mu vyhovuje iná možnosť in-
formovania. Snaha je, aby web 
stránka, facebookova stránka a 
obecný rozhlas podávali najak-
tuálnejšie správy. Tieto tri zá-
kladné formy podania správ a 
aktualít sú najviac sledované a 
využívané.

Na jar boli v obci distribuo-
vané kompostéry, ako to sa to 

prejavilo na separovaní a množ-
stve komunálneho odpadu?

Môžem potvrdiť, že kompos-
téry sa v obci minuli za pár 
týždňov. Teraz je to už na nás 
všetkých, ako ich využijeme. Dú-
fam, že sa to prejaví hlavne v zní-
žení množstva komunálneho od-
padu (KO), keďže podľa štatistík 
cca 50% objemu zberných ná-
dob tvorí biologický rozložiteľný 
odpad (BRO), ktorý sa dá kom-
postovať. Aby sme získali pre-
hľad a štatistiku o množstve KO, 
tak od začiatku augusta chce-
me v obci zaviesť systém sledo-
vania separácie a množstva vy-
vezeného KO. Dáta do evidencie 
budú zbierané zamestnancami 
obce elektronicky prostredníc-
tvom čítačky QR kódov. Každá 
zberná nádoba a vrecia na zber 
plastov a papiera budú označe-
né QR kódom. Na základe takto 
získaných informácii budeme ve-
dieť vyhodnotiť aktuálne čísla o 
zbere KO a percento separácie. 
Všetky bližšie informácie o re-
alizácii daného programu sú už 
teraz v novinách a koncom jú-
la budú distribuované letáky do 
každej domácnosti.

Pripravila M. Nemčeková
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Spoločenská rubrika
Povedali si áno

Terézia Švoliková  
a Marek Kúkel

Karin Malá  
a Peter Fabian

Monika Hudecová  
a Michal Vinarčík 

Vladimíra Briešková  
a Peter Betin

Júlia Forgáčová  
a Patrik Hadobás

Miriama Ta Thanhová  
a Samuel Šimeg

Adriána Kováčová  
a Bohumil Švolik

Lucia Kasanová  
a Ján Blaško

Lenka Kabátová  
a Attila Székely

Narodili sa
Sabina Jahôdková,  

dcéra Lenky a Michala

Hana Švolíková,  
dcéra Moniky a Miroslava

Samuel Klimant,  
syn Natálie a Štefana

Leo Havran, 
syn Natálie a Petra

Matúš Trebula,  
syn Zuzany a Jána

Mateo Korčok,  
syn Barbory a Ericha

Eliška Hudecová,  
dcéra Simony a Mareka

Nina Zočeková,  
dcéra Jarmily a Juraja

Opustili nás
Aurel Mráz,  

vo veku 47 rokov

Ľudovít Šmirina,  
vo veku 64 rokov

Jaroslav Švolik,  
vo veku 65 rokov

Stanislav Soboňa,  
vo veku 77 rokov

Pavel Hudec, 
vo veku 71 rokov

Harmonogram 
separovaného zberu

23. august - plasty

20. september - plasty

Tradícia stavania mája sa tento 
rok obnovila v Kozárovciach v tej 
pravej podobe aj s fyzickým po-
stavením mája, na čo sa podu- 
jala skupina miestnych hasičov. 
Ale predchádzalo tomu ozdobe-
nie vrcholca mája farebnými stuž-
kami deťmi z DFS Vretienko pod 
vedením Marienky Orovnickej. Ná-
sledne starosta obce Ing. Bys-
trík Ižold priviazal fľašku, dúfaj-
me dobrej domácej pálenky, a už 
sa išlo na vec. Vzhľadom na druh 
zvolenej dreviny a rozmerov bol 
máj jeden z najťažších, ktoré sa v 
histórii Kozároviec stavali. Preto 
bol na pomoc zavolaný štvorkole-
sový motorový pomocník, pomo-
cou ktorého sa podarilo máj do-
stať do zvislej polohy. Celé sta-
vanie mája sprevádzala dychová 
hudba Kozárenka pod vedením 
kapelníka Milana Holečku.

Miroslav Kopál, snímka autor

Stavanie mája 

Upršaný a chladný tohoročný máj ukázal v sobo-
tu 25. mája svoju krajšiu tvár. Slnečné a teplé popo-
ludnie patrilo aj kozárovským vinohradníkom. Zišli 
sa na tradičnom stretnutí pri príležitosti osláv pat-
róna viníc a vinohradníkov sv. Urbana. Oslavy začali 
svätou omšou celebrovanou miestnym farárom vdp. 
Patrikom Adamom. Po jej skončení sa prítomní pre-
sunuli do vinohradov, kde strávili večer pri dobrom 

Deň sv. Urbana
vínku. Počas tohto posedenia, predseda Vinohrad-
níckeho spolku v Kozárovciach Štefan Gaži zhodno-
til výsledky miestnych vinohradníkov na rôznych sú-
ťažiach a vyzdvihol stúpajúcu kvalitu kozárovských 
vín, ktoré sa zaradili na popredné miesta v okrese. 
Celé popoludnie a večer sprevádzala miestna dy-
chová hudba Kozárenka so spevákom Františkom 
Bedejom, ktorí rozospievali aj prítomných. 

Miroslav Kopál, snímka autor

Kozárovce a Kozárovčania
Facebooková skupina Kozárovce a Kozárov-

čania má už viac ako 500 členov, čo je ako iste 
uznáte, po niečo viac ako pol roku od založenia, 
pekné číslo. Do skupiny sa pridali obyvatelia ob-
ce aj rodáci, ktorí sledujú, čo sa u nás v dedine 
deje. Celkovo od vzniku skupiny jej členovia pri-
dali viac ako 300 príspevkov. 

Zo skupiny sa stal ďalší komunikačný kanál na 
informovanie o novinkách, akciách a dianí v Ko-
zárovciach. Pomaly sa členovia skupiny učia pou-
žívať ju na účel, pre ktorý existuje. Skupina Kozá-
rovce a Kozárovčania je verejným priestorom, kde 
je okrem noviniek možné diskutovať a informovať 
spoluobčanov. Podobne ako v každom verejnom 

priestore je preto dôležité, aby sme rešpektovali 
pravidlá slušného správania. Naša komunikácia 
na facebooku má veľakrát dosah na stovky, pri 
niektorých príspevkoch aj na tisícky ľudí. Preto 
chcem všetkých členov našej skupiny poprosiť, 
aby sme si uvedomovali, že pri komunikácií re-
prezentujú nielen seba, ale aj Kozárovce. 

Chcem Vás povzbudiť, diskutujme, komunikuj-
me, oznamujme ostatným členom novinky z Ko-
zároviec. Robme to s radosťou a úctou k ostat-
ným ľuďom. Vzájomná slušná komunikácia nám 
môže pomôcť, aby bola naša obec ešte lepším 
miestom pre život.

 Martin Gaži, administrátor skupiny 
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Tohtoročný Deň Zeme sa niesol v duchu myšlienky – Upracme si 
našu obec Kozárovce, veď predsa ona je vizitkou nás všetkých, kto-
rí v nej žijeme. Pod záštitou poslancov obecného zastupiteľstva ob-
ce Kozárovce sa 27. apríla uskutočnilo spoločné upratovanie obce. 
Upratovania sa zúčastnilo približne 25 Kozárovčanov, ktorí spoloč-
nými silami upratali, na podnet občanov, horné námestie, okolie po-
mníka na počesť padlým, cestu na družstvo, cestu ku základnej ško-
le a okolie kostola. Pre týchto ľudí boli pripravené jednorazové ruka-
vice, vrecia, kontajnery, ale aj pitný režim a občerstvenie. 

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým, 
ktorí podporili túto peknú myšlienku a pomohli nám urobiť našu obec 
krajšou odstránením odpadu, ktorý do prírody a nášho okolia nepat-
rí. Ešte raz ďakujeme a dúfame, že sa toto spoločné upratovanie po-
stupne stane každoročnou tradíciou a že nás, ktorí sa ho zúčastnia 
bude každým rokom stále viac a viac.

 D. S.

Deň Zeme v našej obci 

„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ 
(Ján Pavol II)

Rodina pre mnohých z nás znamená všetko a hoci zastávame ná-
zor, že si ju treba vážiť a byť za ňu vďačný každý jeden deň v roku, 
rozhodli sme sa každý rok vyhradiť v našej obci tri dni – Dni Rodiny, 
venované špeciálne na jej oslavu. Tento rok to boli dni 17.-19. máj.

 Pri tejto príležitosti do našej obce zavítala Renáta Ocilková, kto-
rá si pre nás pripravila prednášku na tému Ohrozuje rodová rovnosť 
manželstvo a rodinu? Oslava rodiny pokračovala pálením vatry na 
Veľkej skale 18. mája, ktorá sa už tradične začala sprievodom dy-
chovej hudby, rodičov, skautov a detí s lampiónmi od základnej školy. 
Po príchode na Veľkú skalu čakalo na detičky prekvapenie v podo-
be občerstvenia a dobrodružstva v rozprávkovom lese. O toto dob-
rodružstvo sa pre deti postarali skauti, ktorí hneď po jeho skonče-
ní slávnostne zapálili 5 vatier. Nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov 
a ľudí, ktorí prišli podporiť túto peknú akciu bol pripravený bohatý 
program a občerstvenie.

Vyvrcholením tohto trojdnia bola už tradičná slávnostná akadé-
mia na oslavu Dňa matiek, ktorú si pre naše maminy pripravili žia-
ci ZŠ s MŠ v Kozárovciach ako poďakovanie za to, čo všetko pre nás 
robia.

Dúfame, že tieto tri dni, ktorými sme sa spoločne snažili vzdať poc-
tu rodine a tomu, čo pre nás robí, stáli pre všetkých zúčastnených za 
to a že spoločnými silami každý ďalší rok bude stále lepší a lepší.

 D. S.

Deň Rodiny

Brigáda na Veľkej skale
V sobotu 3. augusta od 9. hod. na Veľkej skale sa bude ko-

nať brigáda. Jej cieľom je vybudovať schodíky na začiatku 
výstupu na Veľkú skalu, aby bol pre všetkých  bezpečnejší. 
A to nielen pri podujatí pálenia vatry. Pridajte sa. 

Slovenská operetka Vy krásne 
Tatry malebné, ktorú vlani naštu-
dovali naši ochotníci, už poteši-
la divákov doma, v okolitom re- 
gióne, na doskách profesionálne-
ho DAB v Nitre a prijala pozvanie 
aj do Tatranskej Lomnice a Po-
pradu. Záujem o toto predstave-
nie so živou hudbou neutíchol ani 
po roku. Tento rok si divadelníci 
súboru Hron na čele s nestorom 

Vy krásne Tatry malebné potešili aj v Bratislave
ochotníckeho divadla Ladislavom 
Mrázom, pripomínajú 70. výročie 
vzniku divadelného súboru v Ko-
zárovciach, pustili sa do nácvi-
ku novej hry, ale súčasne vystu-
pujú aj s populárnou operetkou. 
S podporou europoslanca Ivana 
Štefanca sa predstavili 12. mája 
v bratislavskej časti Ružinov. Pri-
šli ich povzbudiť obyvatelia Kozá-
roviec, rodáci žijúci a pracujúci v 

Bratislave a hostia, ktorí prija-
li pozvanie organizátorov. Pred-
stavenie prišli podporiť aj staros-
tovia  – terajší Bystrík Ižold a bý-
valý Jozef Majer.

Po záverečnom potlesku vďač-
ných divákov sme krátko hovorili 
s hlavým organizátorom tejto mi-
lej udalosti I. Štefancom. „Už pri 
zrode predstavenia sme hovorili 
o prípadnom predstavení v Brati-

slave. A som šťastný, že sa to po-
darilo práve v týchto dňoch. Videl 
som toto predstavenie už niekoľ-
kokrát, ale som presvedčený, že 
dnes to bolo najlepšie. Mám pocit, 
že každý dal do toho viac ako oby-
čajne. Skvele som sa bavil a ve-
rím, že aj všetci, ktorí dnes prišli 
mali rovnaký zážitok. Som rád, že 
dnes sme priniesli kus Kozároviec 
do Bratislavy a že ľudia mali dob-
rý pocit aj zo stretnutí po rokoch, 
ktoré sme im takto umožnili.“

Spokojný bol aj režisér A. Živčic, 
ktorý dlhé roky so súborom spo-
lupracuje a režíruje predstave-
nia. Ako hovorí, neprestáva obdi-
vovať aktivitu a vytrvalosť Ladi-
slava Mráza, ktorý siaha po čoraz 
náročnejších divadelných hrách. 
Operetka so živou hudbou je na-
ozaj nad rámec možností a síl 
ochotníkov. Nie však v Kozárov-
ciach, tu sa z roka a rok dvíha 
latka náročnosti. V týchto dňoch 
sa rodí nová hra, ktorá to potvr-
dí.  Naši divadelníci intenzívne na-
cvičujú novú hru, aby nás poteši-
li už v septembri.                                                                                      

M. Nemčeková, 
snímka autorka

Na tohtoročnom pálení vatry bol aj europoslanec  Ivan Štefanec, na 
fotografii so speváckym zborom TEBE SPIEVAM po ich vystúpení.  

Snímka P. Nemčeková
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Kozárovské ochotnícke divadlo slávi tento rok  
70. výročie svojho založenia. Za toto dlhé obdobie 
uviedlo na javiskách mnohé divadelné drámy, vese-
lohry, komédie, dokonca hudobné muzikály. Veľké 
množstvo účinkujúcich zažilo na divadelných do-
skách úspechy i sklamania, radosť i potešenie, ale 
v prvom rade, vždy  sme sa snažili uspokojiť, poučiť, 
zabaviť a rozosmiať našich vzácnych divákov.

Aj teraz pripravujeme v rámci osláv 70. výročia 
komédiu SEDEM ŽIEN NA KRKU. Skúšky sú v pl-
nom nasadení a tešíme sa na predstavenia, kto-
ré plánujeme začať 8. septembra 2019. Potom  
15. septembra si chceme na malej oslave pripome-
núť všetkých tých, ktorí sa predstavovali na javis-
ku a  vzdať hold tým, ktorí už nie sú medzi nami, ale 
veľkou mierou sa zaslúžili o úspechy Kozárovské-
ho divadla.

Tak nám držte palce, nech sa to všetko vydarí ☺
 Ladislav Mráz

Snímka Jozef Bedej

Na počesť 70. výročia  založenia divadelného súboru
SEDEM ŽIEN NA KRKU

Tak, ako už sme na Deň otcov 
zvyknutí, spevácky zbor TEBE 
SPIEAM pod vedením P. Pľutu a 
M. Vitkovičovej sa opäť predvie-

dol v skvelej forme s parádnym 
programom. Celý koncert bol vy-
šperkovaný jedinečným vystúpe-
ním žiackeho orchestra ZUŠ v Le-
viciach Da Capo Ensemble, ktorý 
vedie vynikajúci portugalský diri-
gent Nuno Figueredo. V progra-
me sa predstavili aj žiaci ZŠ s MŠ 
v Kozárovciach a spevácke trio 
VRKOČE.

Vysokú latku koncertu nahodi-
li mladí muzikanti skladbami Ga-
me of Thrones, Bond, James Bond 
a Ohridski biseri. Hudobný skla-
dateľ a dirigent N. Figueredo sa 
popri skladateľskej činnosti venu-
je aj práci s deťmi, a preto niet di-
vu, že všetky skladby boli na mie-

TEBE SPIEVAM a DA CAPO ENSEMBLE

Koncert ku Dňu otcov
ru ušité nielen pre inštrumenta-
listov, ale hlavne pre mladých po-
slucháčov, čo publikum zaslúže-
ne a patrične ocenilo.

Potom sa udiala najdôležitej-
šia vec koncertu: zazneli ikonic-
ké chrámové piesne Tu est Petrus 
a Jubilate Deo. Prostredníctvom 
nich speváci TEBE SPIEVAM ďa-
kovali všetkým otcom na celom 
svete za starostlivosť o svoje ro-
diny, deti a manželky.

Ďalej zazneli v ľudovom tóne 
mužské (Beťar ja paro-
bek; Hej, ideme, ideme) 
i ženské piesne (Za ho-
rami ďaleko a v Kozárov-
ciach tri panenky).

Vo svojom druhom 
vstupe orchester Da Ca-
po zahral skladby Šindle-
rov zoznam a Piráti z Kari-
biku, ktoré nadšené publi-
kum prijalo s ešte väčšou 
odozvou a potleskom.

Po veľmi milom vystú-
pení predškolákov a pr-
váčikov zo ZŠ zaspieva-
lo dievčenské trio VRKO-

ČE piesne Lastovička a Maľare, 
maľare a po nich zbor národnú 
pieseň Slovensko moje. Spevác-
ky zbor TEBE SPIEVAM na verej-
ných vystúpeniach pravidelne za-
raďuje aj svoje vlastné skladby. 
Pre tento koncert si vybrali pies-
ne Veslo, Dedičstvo otcov a záve-
rečnú pieseň NARUBY, ktorú spe-
váci odspievali v tričkách s rov-
nomenným názvom. Do rytmu sa 
zapojili aj členovia orchestra, ale 
aj spokojné publikum. Autori tej-
to piesne pohotovo aj so štipkou 
irónie a humoru reagujú nielen na 
dianie v zbore, ale aj na atmosfé-
ru v celej spoločnosti.

Opäť to bolo jedno vydarené 
vystúpenie, ktoré oslovilo širo-
ké spektrum poslucháčov a svo-
jej úlohy patróna nad Dňom otcov 
sa spevácky zbor TEBE SPIEVAM 
úspešne zhostil.

Marta Vitkovičová
Foto: Michal Vitkovič
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Akadémiu otvorila  štátna hym-
na v podaní mužskej speváckej 
skupiny MATIČIAR. Po nej sa di-
vákom v sále prihovorila slovami 
básnika Anna Hudecová, ktorá or-
ganizáciu často reprezentuje na 

recitačných súťažiach a poduja-
tiach. Potom moderátorka podu-
jatia Viera Demianová  pozvala na 
pódium predsedu jubilujúcej orga-
nizácie Františka Ďuroviča.

Predseda vo svojom príhovore 
zhodnotil dvadsaťročné obdobie 
organizácie, ktorej prvým predse-
dom bol Milan Melišek a mala pri 
svojom vzniku len dvadsať členov. 
Pri prvých krokoch organizácii aj 
finančne pomáhal vtedajší staros-
ta obce Daniel Benčat. Aktivity za-
čínajúcej organizácie boli zame-
rané  na vysádzanie stromčekov 
popri cestách, poriadok v cinto-
ríne a brigády na poľnohospodár-
skom družstve. Na poste predse-
du sa neskôr vystriedali Božena 
Záhorská- Švoliková, Viliam Pus-
tai, Juraj Kuštár, Terézia Kováčo-
vá a od roku 2012 je predsedom 
František Ďurovič. Dôležitú ob-
lasť informovania členov zabez-
pečovala v začiatkoch Eva Švoli-
ková s manželom.

Počas uplynulého obdobia se-
niori navštívil mnohé miesta Slo-
venska v rámci poznávajúcich zá-
jazdov a nevynechávajú ani kúpa-
liská a tradičné podujatia. Už nie-
koľko rokov v programe ich aktivít 

Seniori si pripomenuli 20. výročie svojho vzniku

je fašiangové posedenie spojené 
s pochovávaním basy, na Sviatok 
sv. Cyrila a sv. Metoda sa stretá-
vajú pri guláši, v septembri zasa 
pri opekačke v Stope a záver ro-
ka patrí už tradične Mikulášskemu 

posedeniu. Na jednotlivých pod-
ujatiach nechýbajú speváci z MA-
TIČIARA a deti z miestnej školy, 
ako i ďalší pozvaní hostia.

Kozárovskí seniori sa zapája-
jú aj do aktivít okresnej organi-
zácie JDS. Darí sa im aj na špor-
tových hrách, kde členovia Vik-

Slávnostnou akadémiou si členovia ZO JDS v Kozárovciach pripo-
menuli  20. výročie svojho vzniku. Pozvanie na  slávnosť, ktorá sa 
konala 13. júla v dome kultúry prijala predsedníčka KO JDS v Nitre 
Anna Oťapková. Nechýbala ani  bývalá predsedníčka KO JDS Oľga 
Csákayová a bývalá predsedníčka a súčasne  čestná predsedníčka 
OO JDS v Leviciach Elena Kolmanová, ktoré stáli pri vzniku základ-
nej organizácie seniorov v Kozárovciach v roku 1999.  Starostu ob-
ce Bystríka Ižolda zastupovala poslankyňa Mária Hlavová.  Pozva-
nie prijal i bývalý starosta Jozef Majer a riaditeľ miestnej školy  Ri-
chard Demian.

tor Sitár, Štefan Kabát, Jaroslav 
Demian a František Štrbík získa-
li pre svoju organizáciu aj cenné 
medaily. Každoročne sa zúčastňu-
jú na okresnej prehliadke spevác-
kych skupín v rámci Mesiaca úcty 
k starších v zastúpení speváckou 
skupinou LIPKA, rovnako  senio-
rov zastupuje  na okresných sú-
ťažiach v prednese poézie a pró-
zy Anna Hudecová. Všetky aktivity 
organizácie  sú zachytené  v kro-
nike, ktorú  založila a vedie Viera  
Demianová.

Z dvadsaťčlennej skupinky vy-
rástla počas 20 rokov veľká 132 
členná živá organizácia. Podiel na 

tejto skutočnosti majú všetci ak-
tívni členovia, doterajší predsedo-
vi a funkcionári , ale ako podčiar-
kol predseda F. Ďurovič, aj býva-
lá i terajšia predsedníčka KO JDS 
v Nitre a bývalá i terajšia pred-
sedníčka OO JDS, ktoré metodic-
ky usmerňovali ich prácu, za čo 

im oficiálne poďakoval. Rovnako 
slová vďaky za pomoc adresoval 
aj bývalému starostovi Jozefovi  
Majerovi a terajšiemu Bystríko-
vi Ižoldovi.

V kultúrnom programe sa divá-
kom predstavili detičky z miest-
nej školy, seniorská tanečná sku-
pina ARIZONA zo Šároviec, heli-
gonkár Jozef Suchý, trio talento-
vaných  kozárovských  speváčok 
VRKOČE, ktoré už žne úspechy 
v speváckych súťažiach a muž-
ská spevácka skupina MATIČIAR 
svojimi nezabudnuteľnými pies-
ňami o Kozárovciach.

Na záver akadémie vystúpil cha-
rizmatický nevidiaci spevák Ma-
rián Bango, prezývaný sloven-
ský Bocelli, ktorý okrem spevác-
keho umenia zaujal svojou bez-
prostrednosťou a schopnosťou 
nadviazať napriek svojmu hendi-
kepu kontakt s divákmi a spoločne 
vytvoriť príjemnú atmosféru.

M. Nemčeková, 
snímky autorka

František Ďurovič

Mužská spevácka skupina MATIČIAR
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Kadiaľ viedla tvoja životná 
cesta, keď si opustil školské la-
vice?

Vyštudoval som gymnázium 
v Leviciach a potom žurnalisti-
ku na Filozofickej fakulte UK. Už 
od strednej školy som vedel, že  
chcem byt novinár. Fascinovali 
ma televízne správy, najmä za-
hraničné a ešte ako malé dieťa 
som túžil cestovať. Už počas stú-
dii, ako 19-ročný som začal pra-
covať v Bratislavskom večerníku 
a po roku som sa vďaka konkur-
zu stal jedným z prvých reporté-
rov Radia Expres, kde som sa pri-

pravoval najprv domáce politické 
správy a neskôr hlavne zahranič-
né spravodajstvo. Pokrýval som 
napríklad záverečne rokovania v 
Kodani o našom vstupe do Európ-
skej únii. Aj vďaka tejto skúsenos-
ti som v roku 2004 odišiel na rok 

do Írska na Limerickú univerzitu, 
kde som získal ďalší magisterský 
titul z európskych štúdií. Po ná-
vrate domov mi ponúkli miesto za-
hraničného redaktora v denníku 
SME, ktorý som ako študent čas-
to sám čítal. V redakcii som strá-
vil takmer 5 rokov a boli to moje 
najlepšie reportérske roky. Spra-
vodajsky som pokrýval napríklad 
prezidentské a parlamentné voľ-
by v Taliansku, Nemecku ci Fran-
cúzsku, cestu slovenského pre-
miéra v Číne, protesty mníchov 
v Mjanmarsku, politické zmeny v 
Turecku, atď. 

V tomto istom období som sa 
rozhodol pokračovať v doktorant-
skom stúdiu na UK v odbore teória 
politiky a európske štúdia. Vďa-
ka štipendiu v Spojených štátoch 
som sa zoznámil s mojou man-
želkou, s ktorou sme rozhodli žiť 

v Mexiku. Žijem tu 
už takmer 7 rokov, 
aj keď s malou pre-
stávkou - v roku v 
2015 som odišiel 
na 6 mesiacov do 
Bruselu, kde som 
pracoval ako re-
portér pre Sloven-
skú televíziu a roz-
hlas. 

Ako často cho-
dí š do Kozáro -
viec?

Keď som žil v Eu-
rópe, vracal som 
sa veľmi často - 
minimálne dva-
-tri krát do roka. 
Vzdialenosť z Me-
xika je však obrov-
ská a navyše nie 
je ľahké cestovať 
s malými deťmi. 
Aj tak sa snažíme 
prísť aspoň kaž-
dé druhé leto, keď 
majú deti prázdniny. Pre mňa je 
dôležité, aby moje deti mali kon-
takt aj so svojou slovenskou rodi-
nou a okrem španielčiny a anglič-
tiny, hovorili plynulo aj po sloven-
sky a spoznali nielen Slovensko, 
ale aj európsku kultúru. Pred dvo-
ma rokmi bola u nás na návšteve 
moja mama a sestra Lucia, a veľmi 
sa im tu páčilo. Dokonca sa vyšpl-
hali na starobylú aztécku pyramí-
du Slnka v Teotihuacane. 

Ako si pamätáš svoju rodnú 
obec?

Kozárovce sú pre mňa oáza po-
koja. Aj keď prvé dni som nepo-
kojný a sťažujem sa, že sa tu nič 
nedeje, postupne zo mňa opad-
ne všetok stres a výborne si tu 
oddýchnem. Rad chodím na pre-
chádzky k priehrade, kde som sa 
často ako dieťa kúpaval, ale aj na 
cintorín, kde je pochovaný môj 
otec a starí rodičia, alebo na Ma-
lú Skalku, odkiaľ sú krásne výhľa-

dy na dedinu, 
Hron a okolité 
kopce. Mojim 
deťom sa pá-
či, že tu môžu 
b eha ť  vo ľne 
po ulici, ísť sa-
mi do obchodu 
alebo na zmrz-
linu. To v 25mi-
liónovom Mexi-
co City nepri-
padá do úva-
hy. 

Páči sa mi, že 
máme výborné 
vlakové spoje-
nia - takže bez 

problémov si môže človek odsko-
čiť do Podhájskej, Banskej Štiav-
nice alebo aj do Bratislavy. 

Kde v Mexiku žiješ a pracu-
ješ?

Žijeme na juhu Mexico City v po-
kojnej rodinnej štvrti, ktorá sa vo-
lá Colonia del Valle. Pár kilomet-
rov od nás žila slávna Frida Kah-
lo. Neďaleko je aj krásne historic-
ké centrum mesta, aztécke pyra-
mídy a Bazilika Panny Márie Gu-
adalupskej. Celý rok tu máme sl-
nečno, teploty sa pohybujú me-
dzi 20-28 stupňov Celzia, takže 
tu nepotrebujem kabát ani ruka-
vice. Ale sneh na Vianoce mi sa-
mozrejme chyba. Na druhej stra-
ne, Mexiko city má aj veľa negatív 
- mesto je preplnené, je tu znečis-
tené ovzdušie, nekonečné doprav-
né zápchy (sú dni, keď ráno šofé-
rujem do prace aj 90 minút) a ob-
rovské sociálne rozdiely. Problé-
mom sú aj časté zemetrasenia a 
blízka sopka Popocatepetl, aj keď 
my žijeme v seizmicky bezpečnej-
šej časti mesta. 

Momentálne pracujem na dvoch 
súkromných univerzitách Tec de 
Monterrey a Iberoamericana, kde 
učím v španielčine a angličtine 
predmety týkajúce sa medziná-
rodných vzťahov, politológie a 
komunikácie. Učím na polovičný 
úväzok - 20 hodín týždne, zvyšok 
času som na tzv. otcovskej dovo-
lenke a starám sa o mojich dvoch 
malých synov. Manželka Ana je zá-
stupkyňa šéfredaktorky prestíž-
neho časopisu Newsweek v Me-
xico City.

 Pripravila M. Nemčeková
Foto: archív Š. Hudeca

Š. Hudec: Kozárovce sú pre mňa oáza pokoja
Naši rodáci. Narodili sa v Kozárovciach, tu vyrástli a po ukonče-

ní základnej školy začali pomaly otvárať dvere do sveta. Mnohí z 
nich sa po štúdiách usadili ďaleko od rodiska, ale puto zostáva. Eš-
te sa vracajú k najbližším, k priateľom a oživujú si spomienky. V tej-
to rubrike sa pokúsime osloviť niekoľkých z nich, aby sme zmapo-
vali ich kroky po odchode z Kozároviec a krátko si ich pripomenu-
li. Prvým je novinár a vysokoškolský pedagóg Štefan Hudec (40), 
ktorý žije v Mexiku.

Štefan , manželka Ana, deti Pablo, Ximena, Tomas na Vianoce v 
Acapulcu

Priatelia a rodina

Mama a sestra pred klasickou mexickou hacien-
dou



8 SPOZA ŠKOLSKEJ BRÁNY

Tento rok sme sa Deň detí roz-
hodli osláviť vo veľkom štýle, aby 
si to naše deti poriadne užili. Poča-
sie nám 1. júna prialo. Pre deti bo-
lo pripravených veľa  rôznych akti-
vít. Pri vstupe na deti čakali krásne 
rozprávkové postavičky, ktoré ich 
priviedli na veľké futbalové ihris-
ko, kde ich už netrpezlivo očaká-
val silák Emil so svojim pomocní-
kom. Tí deti zabávali rôznymi sú-
ťažami. Počas dňa si deti mohli 
pozrieť  policajné auto a hasičskú 
techniku, povoziť sa na elektric-
kých kolobežkách od P. Hadobá-
ša a povoziť na koníkoch od L. Ba-
rutíkovej. Nemohli chýbať  skáka-
cie hrady, maľovanie na tvár, tvo-
rivé dielne, kde si deti mohli spolu 
s našimi skautmi maľovať na  ka-
mene, či vyrobiť obrázok pomo-

Deň detí v obci
cou servítkovej techniky. O boha-
té občerstvenie bolo postarané. 
Deti si mohli zamaškrtiť na pala-
cinkách, zmrzline, či cukrovej vate 
a iných dobrotách. Naši futbalisti 
uvarili vynikajúci guláš. O príjem-
nú  atmosféru počas celého dňa sa 
postaral DJ T. Betin s manželkou. 
Vyvrcholením a zároveň ukonče-
ním tohto krásneho dňa bola pe-
nová vojna, ktorú pre deti pripra-
vili  naši hasiči. Poďakovanie pat-
rí  starostovi Bystríkovi Ižoldovi, 
zamestnancom Obecného úradu, 
poslancom, DHZ Kozárovce a tiež 
TJ Lokomotíva Kozárovce, ktorí pre 
všetky deti pripravili naozaj výni-
močný a nezabudnuteľný Deň detí 
a samozrejme všetkým vám, ktorí 
ste podporili realizáciu tohto krás-
neho podujatia.

Žiaci špeciálnej triedy 6.B, 7.B a 
9.B sa 27. júna vybrali s triednou 
pani učiteľkou a pedagogickou 
asistentkou na plánovaný kon-
coročný výlet do Starého Teko-
va. Cieľom bola návšteva Soľnej 
jaskyne a penziónu Bažantnica. V 
Soľnej jaskyni absolvovali príjem-
ný a priaznivo pôsobiaci 45-minú-
tový pobyt, kto-
rý svojou mikro-
klímou zodpovedá 
zdravotným účin-
kom trojdňového 
pobytu pri mori.

V penzióne Ba-
žantnica  si pre-
zreli zaujímavý 
vonkajší areál s 
vystavenou bo-
jovou technikou 
z II. sv. vojny a 

tiež bažantiu farmu, kde  okrem 
okrasných bažantov mohli vidieť 
aj iné zvieratá – koníka, kozičky a 
lamy s mláďatkom. Neskôr sme si 
v tamojšej reštaurácii dali chutný 
obed a osviežili sa zmrzlinou. Do-
mov sme sa vrátili spokojní a plní 
nových zážitkov.

M. Balážiková

Výlet do Starého Tekova

Žiaci 4. ročníka sa  25. júna sa 
zúčastnili koncoročného výletu na 
Plážové  kúpalisko v Banskej Bys-
trici. Cesta vlakom  ubehla veľmi 
rýchlo.  Netrpezliví a plní očaká-
vaní sa mestskou dopravou pre-
sunuli na kúpalisko.  Žiaci si vy-
skúšali rôzne vodné športy, atrak-
cie, plávanie, šmykľavky, tobo-
gany. Po občerstvení si zdatnej-
ší plavci vyskúšali plávanie v pla-
veckom bazéne. Nakoniec vyšťa-
vení, ale šťastní a spokojní sa vra-
cali domov plní zážitkov.

Na výlet do Zvolena sa vybrali 
5. júna žiaci 2. B triedy.  Navštívi-
li Lesnícke a drevárske múzeum, 
kde sa na besede dozvedeli zau-
jímavosti o zvieratkách a  vypo-
čuli si rôzne zvuky zvierat.

Na Zvolenskom zámku sa zú-
častnili tvorivých dielní, kde žia-
ci mali možnosť čo - to dozvedieť 
o maľovaní, maľbe obrazov, sa-
mi si maľbou a kresbou vytvo-
rili svoje vlastné dielo.

Všetkým žiakom sa náš výlet 
páčil, máme veľa nových zážit-
kov a spomienok.

Mgr. Andrea Mikešová

V tomto roku sa miestom kona-
nia školy v prírode stal Penzión 
pod Sitnom pri Počúvadlianskom 
jazere. Žiaci 2. - 4.ročníka  mali 
možnosť  16. – 21. júna spoznávať 
všetky krásy banskoštiavnického 
regiónu. Prvá zastávka sa kona-
la už počas cesty, keď sme sa za-
stavili na obnovenej banskoštiav-
nickej kalvárii, ktorá nám poskytla 
nádherný výhľad. Úvodná večerná 
prechádzka viedla okolo Počúvad-
lianskeho jazera. Druhý deň sme 
počas cesty na Sitno hľadali po-
klad a v cieli nám bolo odmenou aj 
sladké prekvapenie od maskotov 
chaty – medvedíka a zajaca. V tep-
lé popoludnie padlo vhod príjem-
né osvieženie v bazéne. Väčšinu 
tretieho dňa sme prežili v Banskej 
Štiavnici. Najprv sa z nás v Ban-
skom múzeu v prírode stali baní-
ci, ktorí „sfárali“ do štôlne Barto-
lomej. Po výbornej obednej pizzi 
sme sa vrhli do tvorivých dielní v 
Terre Permonii, po ktorej sme ne-
obišli ani krásny pohyblivý štiav-
nický betlehem. Ďalší deň boli na-
šim cieľom detské dni sv. Huber-

Škola v prírode 
ta v Štiavnických Baniach. Po pre-
hliadke areálu miestnej školy a so-
koliarskeho vystúpenia sme pri 
tajchu Bakomi absolvovali rôzne 
stanovištia s lesníkmi, kde sme 
si okrem iného vyrobili aj búdku 
a kŕmidlo, vďaka ktorým bude-
me môcť v zime prikrmovať vtá-
čiky.Vo štvrtok sa z nás stali ma-
lí kuchtíci. Vlastnoručne vymie-
sené a pripravené vianočky chu-
tili znamenito. Popoludňajší od-
dych sme si užili v saunách, ba-
zéne či vírivke. Večernú diskotéku 
nám spríjemnila návšteva masko-
tov s ich rozlúčkovým darčekom – 
sladkou tortou a medailami. Aby 
sme si poriadne užili celý pobyt, 
cestou domov nás ešte čakala za-
stávka v kaštieli vo Svätom Anto-
ne. Vďaka výbornému počasiu sme 
mohli prežiť týždeň plný krásnych 
dní, navštíviť mnoho zaujímavých 
miest a domov priniesť kopu ne-
zabudnuteľných zážitkov. Ďakuje-
me aj všetkým, ktorí nám pomohli 
pre deti zabezpečiť drobné darče-
ky – starosta B. Ižold, M. Šustá-
ková a V.Trnkus.

Na výlete vo Zvolene

Na plážovom 
kúpalisku
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 Slávnostný deň našich deviatakov bol 26. jún.  
Po deviatich rokoch sa  lúčili s našou základnou 
školou. V dome kultúry sa rozlúčili s pedagógmi a 
ostatnými zamestnancami školy v krásnom, vtip-
nom. umeleckom  a dojímavom kultúrnom progra-
me. Rozlúčkovú slávnosť v estrádnej sále otvori-

li  úvodným spoločenským tancom a svoje taneč-
né schopnosti mali možnosť ukázať na tanečnom 
parkete so svojimi rodičmi a pedagógmi. Všetkých 
prítomných pobavili vtipnou tombolou.

A odišli s elánom do života...

Excelentná rozlúčková slávnosť deviatakov

Najúspešnejším  žiakom v his-
tórii našej školy sa stal sa Timotej 
Šimkovič, žiak 9. ročníka základ-
nej školy, ktorý bol v školskom 
roku 2018/2019 úspešným rie-
šiteľom matematickej olympiády 
v okresnom kole získal 2. miesto, 
v krajskom kole 4. miesto. V che-
mickej olympiáde získal v okres-
nom kole 2. miesto a v krajskom 
kole 5. miesto. V olympiáde zo 
slovenského jazyka a literatúry 
získal v okresnom kole 3. miesto. 
Po týchto úspechoch sa kvalifi-
koval na celoštátne kolo Olym-
piády mladých vedcov. Celoštát-

ne kolo sa konalo 12. – 14. júna 
v priestoroch Fakulty matemati-
ky, fyziky a informatiky UK v Bra-
tislave, kde sa zišlo 24 šikovných 
a motivovaných žiakov z celého 
Slovenska so záujmom o fyziku, 
chémiu a biológiu. Mali možnosť 
zmerať si svoje sily v riešení teore-
tických aj experimentálnych úloh 
v priestoroch profesionálnych la-
boratórií. Timotej Šimkovič úspeš-
ne zvládol všetky úlohy a obsadil 
krásne 8. miesto. Srdečne blaho-
želáme! Najlepší 12 riešitelia po-
stúpili do 2. výberového kola, kde 
budú bojovať o miestenku na me-
dzinárodné kolo Olympiády mla-
dých vedcov, ktoré sa bude ko-
nať na jeseň tohto roku v exotic-
kom Katare. Timkovi držíme pal-
ce a prajeme veľa úspechov, aby 
sa na medzinárodné kolo úspeš-
ne kvalifikoval.

Najúspešnejší 
žiak našej školy

V utorok, 25. júna  sa žiaci 1.- 3. 
ročníka zúčastnili posledného spo-
ločného výletu pred odchodom  na 
prázdniny. Počasie bolo ako stvo-
rené pre nás, slnko sa ukázalo v 
celej svojej kráse. Navštívili sme 
naše krajské mesto Nitru. Zážit-
kom pre žiakov bola aj cesta au-
tobusom, pretože ho mali celý pre 
seba. Cestu sme 
si spríjemnili spe-
vom. Po príchode 
do mesta sme sa 
presunuli do blíz-
keho parku, kde sa 
deti posilnili záso-
bami z ruksakov. 
A potom hurá na 
preliezky, šmýkač-
ky a hojdačky. O 
necelú polhodin-
ku nás čakala pri 
hlavnej bráne na 
Dolnom námes-
tí  sprievodkyňa, 
ktorá nám rozda-
la malé brožúrky o 
Nitre. Našou úlo-
hou bolo pozorne 
počúvať výklad, 
zaznamenávať si 
údaje, aby sme sa dostali až k po-
kladu. Postupne sme sa presúvali 
od Františkánskeho kostola, popri 
budove kňazského seminára, oko-
lo sochy Pribinu, ktorý sa zaslúžil o 
prvú písomnú zmenku o Nitre, tiež 
okolo Corgoňa, ďalej okolo moro-
vého stĺpa  a pokračovali sme až 
k hradu. Cesta to bola miestami 
náročná, ale ako správni pátrači 
sme sa nevzdali. Odmenou nám 
bol  nielen krásny pohľad na do-
minantu mesta – Nitriansky hrad, 
katedrála sv. Emeráma , ktorá nás 

Hľadanie pokladu v Nitre
očarila svojou krásou, ale tiež Die-
cézne múzeum, v ktorého podzemí 
sme našli  v starej historickej truh-
lici poklad. To bolo radosti! Potom 
sme si s chuťou zajedli a takto po-
silnení sme sa vybrali ako správni 
turisti, keď sú v Nitre, tak predsa 
na  vrch Zobor. Stúpanie do kop-
ca robilo niektorým menšie prob-

lémy, no nakoniec to všetci žia-
ci zvládli a odmenou im bol krás-
ny výhľad do širokého okolia. A k 
tomu mohli vidieť ako sa priamo z 
kopca spúšťajú na paraglajdingu. 
Cesta dole prebehla oveľa rých-
lejšie. Vyčerpaní, no plní zážitkov 
sme nastúpili do autobusu, ktorý 
nás doviezol domov. Dúfame, že 
všetci žiaci  budú ešte dlho spo-
mínať na krásny, poučný a zaují-
mavý  spoločný výlet.

Posledný májový deň  si na-
ša pani učiteľka pripravila pre 
nás prekvapenie k MDD. Vza-
la nás do kasární v Leviciach, 
kde si pre nás vojaci pripravi-
li rôzne aktivity s prehliadkou 
vojenskej techniky. Prežili sme 
krásne dopoludnie s príjemný-
mi ľuďmi.

Žiaci 1. A triedy

Prváci v 
kasárňach
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„Každé ráno na oblohe, do sl-
niečka vtáčik ďobe, zobúdza ho, 
už je čas, malé deti budiť máš. Sl-
niečko nás preto lúčom budí, rých-
lo hore, kto sa nudí.“

My sa v našej materskej škole 
vôbec nenudíme a každý deň nás 
čaká niečo nové, čo sa naučíme i 
zažijeme. Od posledného čísla Ko-
zárovských novín sa v našej ma-
terskej škole toho udialo veľmi ve-
ľa. Uskutočnili sme množstvo akti-
vít, ako napríklad: návšteva prvá-
kov, Svetový deň zdravia, zúčast-
nili sme sa zbierky Dňa narcisov, 
oslávili sme i Deň Zeme, pripome-
nuli sme si tradíciu stavania má-
ja, oslávili sme sviatok všetkých 
mám, zúčastnili sme sa folklórnej 
prehliadky pod názvom Tekov-
ské koliesko, predviedli sme, akí 
sme šikovní s našim programom 
na Kozárovskom jarmoku. Tak-
tiež sme v našej materskej škole 
privítali i budúcich malých škôl-
károv a na konci školského ro-
ka sme naše deti odmenili slad-
kou zmrzlinkou. Ďalšiu časť na-
šich aktivít Vám v krátkosti v tom-
to novom čísle Kozárovských no-
vín predstavíme.

Veľkým dňom pre našich pred-
školákov bol 4. apríl, pretože ich 
čakal zápis do prvého ročníka ZŠ. 
Na zápise deti predviedli všetky 
nadobudnuté vedomosti, ktoré sa 
v materskej škole naučili, a ktoré 
sú potrebné na vstup do základ-
nej školy. Deti všetko hravo zvládli 
a boli úspešne zapísané do prvé-
ho ročníka ZŠ. 
Marek Lukács, 
Johana Orav-
cov á ,  A l žbe -
ta Svoradová 
z predškolskej 
t r iedy sa 21. 
Mája zúčas t-
nili prehliadky 
Malí zdravotní-
ci, ktorá sa ten-
to rok konala v 
Novom Tekove. 
Vďaka dôsled-
nej príprave si 
vedeli poradiť s 

Za bránou našej materskej školy
každým poranením. Na záver bo-
li deti odmenené darčekmi. Keď-
že 1. júna majú všetky deti svia-
tok, ani my sme v našej mater-
skej škole na naše deti nezabud-

li. Nevenovali sme im iba jeden 
sviatočný deň, ale hneď celý týž-
deň, ktorý sme pomenovali ako 
Olympijsky týždeň – MDD. Každý 
deň sa niesol v príjemnej atmo-
sfére, dobrej nálade a so športo-
vo-zábavným programom. Na zá-
ver týždňa deti čakalo prekvape-
nie v podobe torty,  za ktorú ďa-
kujeme pani Zlatici Kunovej. Ne-
chýbali ani medaile i odznaky, kto-
ré deťom na tričká pripli pani uči-
teľky i pán učiteľ. Deti mali z pre-
kvapení veľkú radosť. 

Posledný týždeň školského ro-
ka sme navštívili i Poľnohospo-
dárske družstvo Kozárovce, kde 
nás všetci srdečne privítali. De-
ti mali možnosť poprechádzať sa 
po priestoroch družstva a dozve-
deli sa i niečo nové o chove hovä-

Poďakovanie
Vo štvrtok 30. mája 2019 nás v Základnej škole s materskou ško-

lou v Kozárovciach navštívila naša rodáčka Ing. Magdaléna Šte-
fancová. Prezrela si priestory našej vynovenej školy a detičky z  
3. triedy MŠ si pre ňu pripravili krátky program, ktorý ju veľmi po-
tešil. Na záver návštevy deťom podarovala krásne knihy, ktoré sme 
im rozdali na konci školského roka ako odmenu. Aj my sme jej ve-
novali na oplátku malý darček, ktorý jej bude pripomínať jej rod-
nú obec. Ešte raz jedno veľké ďakujeme.

Mgr. Monika Majerová 

dzieho dobytka. Nakoniec si pre 
nás pripravili chutné občerstve-
nie, za ktoré im veľmi pekne ďa-
kujeme. 

Posledný deň školského roka 

patril našim predškolákom, kto-
rý sa 28. júna rozlúčili s našou 
materskou školou. Budúci prváci 
posledný krát v priestoroch ma-
terskej školy slávnostne vystúpili 
pred svojimi rodičmi, zamestnan-
cami MŠ a ZŠ i pánom starostom. 
Deti predviedli krásne tance, za-
zneli i básne a dojímavé rozlúčko-
vé piesne. Ani sme sa nenazdali a 
z našich najmenších drobčekov vy-

rástli krásne veľké deti, ktoré sú 
pripravené na vstup do základnej 
školy. Čas hier postupne nahra-
dí skoré vstávanie, nosenie škol-
ských tašiek a písanie domácich 
úloh. My im na tejto novej ceste 
prajeme veľa úspechov v ich ďalšej 
životnej etape. Do základnej ško-
ly tento školský  rok  odchádza-
jú: Denis Drgoňa, Melisa Fidesová, 
Tamara Havranová, Tomáš Káčer, 
Matúš Kullač, Hugo Kuna, Marek 
Lukács, Kvetoslava Nehézová, Jo-
hana Oravcová, Erik Lakatoš, Ma-
túš Rafael, Sebastián Rafael, Bar-
bora Rafaelová, Linda Rafaelová, 
Alžbeta Svoradová, Kristína Šve-
cová, Lenka Švolíková, Diana Tu-

žinská a Samuel Závalec. 
Na záver chceme dodať už len to, 

že Vám všetkým prajeme príjemné 
prežitie letných prázdnin, aby ste 
si užili veľa teplých slnečných lú-
čov, krásnych chvíľ a pohodových 
dní so svojimi rodinami, blízkymi i 
priateľmi. Už teraz sa tešíme na 
ďalšiu novú spoluprácu s Vami v 
školskom roku 2019/2020. 

Bc. Monika Žemberyová
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Folklórna skupina  KONOPA 
z Kozároviec sa v sobotu 1. jú-
na  zúčastnila s mimoriadnym 
úspechom na podujatí Deň detí 
v SĽUK-u v Rusovciach. Po nie-
koľkých chladných a upršaných 
dňoch prišla zmena a sobota bo-
la zaliata slnkom a to ovplyvnilo, 
že na podujatí sa zúčastnilo nie-
koľko tisíc návštevníkov, hlavne 
detí so svojimi rodičmi a starý-
mi rodičmi.  Spolu si užívali po-
čas krásneho slnečného poobe-
dia originálny program, pohyb v 
prírode a rodinnú atmosféru.

Program pre deti bol inšpiro-
vaný tradičnou ľudovou kultúrou, 
piesňami, tancami a hrami, kto-
ré sa kedysi  hrávali naši starí či 
prastarí rodičia. Deti mali mož-
nosť v jednotlivých aktivitách sa 
zapojiť, zoznámiť, vyblázniť, vy-
skúšať si svoje zručnosti a bliž-
šie sa zoznámiť s ľudovou kultú-
rou v dnešnom pretechnizova-
nom živote.

Naše účinkovanie bolo ako živé 
múzeum domácich prác, kde sme 
predvádzali a učili deti, aj dospe-
lých, zručnostiam dnes už zabud-
nutých domácich prác na dedi-
ne. Začnem spracovaním kono-
pe, trepanie, česanie, pradenie 
alebo spracovanie a príprava nití 
na tkanie. Naozaj sme mali so se-
bou aj krosná a deti si mohli sad-
núť za ne a na vlastnej koži vyskú-
šať, ako sa voľakedy tkalo. Ďalej 
to bolo kovanie kosy, brúsenie na 
brúske, ktorú si deti mohli vlast-
nými  rukami pokrútiť. Na veľkej 
oberučnej stolici sa predvádzalo 
opracovávanie dreva oberučným 
nožom, na malom drevenom zve-
ráku pre opravu konských postro-
jov, kde sa deti mohli oboznámiť, 
ako sa kone ovládali, zapriahali a 
hlavne ich zaujímala výroba nití 
na šitie /draťva/. Pevná niť sa naj-
skôr natrela smolou, potom para-
fínom a tak sa stala vode odolnou 
a vydržala dlho. Dierky do kože sa 
robili šidlom a šilo sa spolu proti 
sebe dvomi ihlami. Ďalej to bolo 
ručné mrvenie ,moržovanie, ku-
kurice, lúpanie a čistenie fazule. 
Z očistených kukuričných šúľkov 
si deti stavali vežičky, pyramídy a 
boli to pre nich netradičné a zau-
jímavé hračky.

Priniesli sme im ešte niekoľ-
ko už zabudnutých hračiek, dre-
vený vozík, drevený tragač. To-
to bola pre deti veľká atrakcia a 
celý čas to využívali na vozenie, 
hranie, fotografovanie. Ďalšou 
zabudnutou činnosťou bolo ple-
tenie husacích brčiek na potie-
ranie, pagáčov a koláčov. Na tú-
to činnosť sa zabudlo, pretože 

 KONOPA nielen pre deti v Rusovciach
sa už husi a kačice prestali cho-
vať. Len pre zaujímavosť návštev-
níčka z Kórei mala záujem o brč-
ko - dostala ho ako suvenír. Na-
šťastie mala tlmočníčku a mohli 
sme sa porozprávať. Ani by ste 
neverili, koľko ľudí to zaujalo a 
chceli sa dozvedieť čo najviac o 
tradičných remeslách na dedi-
ne. Môžem z osobnej skúsenos-
ti potvrdiť dvoch pánov, jeden už 
starší, ďalší mladší rozhovor tr-
val s každým viac ako jednu ho-
dinu a stále boli 
otázky,  na kto-
ré bolo potrebné 
odpovedať.

Veľmi zaujíma-
vá bola výroba 
doma dopesto-
vaných tekvičiek, 
ktoré po dozre-
tí a vyčistení slú-
žia na ťahanie ví-
na  -lopov. Čisto 
prírodný materi-
ál. Chlapi mali so 
sebou aj mlateb-
né nástroje CE-
PY, ktoré občas 
zobrali do rúk a 
predviedli ako sa 

kedysi mlátilo obilie. Najskôr to 
bolo vo dvojici, potom v trojici a 
nakoniec vo štvorici, čo je do ur-
čitej miery aj umenie, aby sme 
napodobnili zvuk štvortaktné-
ho motora.

Návštevníci mohli ešte využiť 
tvorivé dielne pre deti výroba ke-
ramiky, košikárstvo, včelárstvo, 
maľovanie, drotárstvo a výrobu 
ozdôb z korálok.

V ponuke umeleckých progra-
mov boli bábkové divadlá, škola 

tanca, spevácke súťaže a mnoho 
muzikantských aktivít. Nechýba-
lo ani občerstvenie, tradičné pá-
rance z Pukanca, podpecníky a 
trdelníky.

Naše stanovisko malo aj po do-
mácky prestretý stôl,  na ktorom 
nechýbali domáce koláče, pagá-
če, zákusky, cukrovinky a fľaše 
s vínom a pálenkou. Počas pre-
zentácie sme si aj zanôtili, hlav-
ne piesne o Kozárovciach.

J.Š.

V tomto roku, sa v dňoch 19.-
21.6 konal jubilejný 60. ročník Me-
dzinárodného folklórneho festivalu 
Myjava. A boli sme tam po 13. krát 
pozvaní aj my – „kuchársky tím z 
Kozároviec“ pod vedením tety Mil-
ky. Usporiadatelia, ale aj účinku-
júci si však určite nepredstavova-
li, že to s počasím dopadne takto. 
Hlavne v nedeľu, keď mal festival 
vrcholiť, počasie (dlhodobý lejak) 
program predčasne ukončilo,a ta-
ká malá „povodeň“ sa ušla aj nám 
– voda nám tiekla rovno  pomedzi 

Upršané jubileum
naše hrnce a riady.

Tomuto neslávnemu koncu však 
predchádzali dva pekné a vydare-
né dni plné vyvárania našich tra-
dičných jedál: fazuľovej polievky s 
údeným mäsom a rezancami, šú-
lancov a rezancov s makom, tva-
rohom, lekvárom, slaninkou, pala-
ciniek a lokší. Z domu sme si pri-
pravili štrúdle, 6 druhov zákuskov 
a pagáče. Popri tom sme počúva-
li vyhrávanie muzikantov,  stre-
tli mnohých priateľov a rodákov. 
Až do nedele predpoludnia bolo 

skrátka super.
Žiaľ, počas festivalu nás zastihla 

aj jedna smutná správa. Dozvedeli 
sme sa, že zomrel náš známy ujko 
Anton Bendík. Mnohí z vás ho po-
znali ako starkého, heligonkára z 
Hrušova, človeka plného optimiz-
mu a dobrej nálady, ktorý tvoril 
neodmysliteľnú súčasť mnohých 
festivalov. Každoročne zavítal aj 
ku nám, do nášho domčeka. Dal 
si fazuľovú polievku, pohár vínka, 
trošku nám zahral na heligónke, 
porozprával sa.

Ale, aby sme nekončili tak smut-
ne, opäť sa potvrdila stará múd-
rosť, že všetko zlé je aj na niečo 
dobré. Keďže sme v nedeľu na-

variť stihli, ale program sa 
predčasne ukončil a ľudia sa 
rozišli, ostalo toho toľko, že 
sme fazuľovicu a rezance do-
niesli aj „našim domov“, aby 
tak aj oni mohli trochu okúsiť 
atmosféru festivalu. 

A na záver by som sa ešte 
raz chcela poďakovať celé-
mu 20 člennému tímu ,(hlav-
ná kuchárka, predavač, sku-
pina v domčeku, za domče-
kom, pri kotloch a pri miese-
ní a vaľkaní, šoféri,....) vďaka 
ktorému sa nám aj tento rok 
podarilo úspešne reprezen-
tovať našu obec.

E. Bánska
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Opäť všetkých pozdravujem z 
aktuálne zamračenej Afriky. Te-
raz tu máme obdobie dažďov aj 
keď dážď sa niekde zabudol. Mo-
mentálne sa nachádzam v Nairobi, 
hlavnom meste Kene, s približne 
6 miliónmi obyvateľov. Čo je viac 
ako má celé Slovensko. Stále som 
dobrovoľníkom na misijnom pro-
jekte Oázy milosrdenstva, ktoré 
vedie slovenský kňaz. Možno si 
niektorí spomínate, že v predchá-
dzajúcom článku som písal o na-
šom pôsobení v dedine Subukia, 
kde sa nachádza národná sväty-
ňa. Toto krásne miesto sme mu-
seli opustiť kvôli nezhodám s ma-
jiteľmi prenajatej nehnuteľnosti. 
Preto sme sa začiatkom tohto ro-
ku presťahovali spolu s chalanmi 
späť do Nairobi.

Žiaľ, nie všetci čo s nami prišli 
zo Subukie odolali volaniu ulice. 
Emmanuel, ktorý kvôli fetovaniu 
lepidla skoro nevidel, nám ušiel 
späť na ulicu. Jedným zo šťast-
ných príkladov je John a jeho ná-
vrat k rodine. Tá bola veľmi rada, 
že ho má späť. John totiž ušiel z 
domu pred 5 rokmi a odvtedy o 
ňom nepočuli.

V súčasnosti máme v centre 
šiestich chalanov: Dankana, Sa-
muela, Kamaua, Izaka, Philipa a 

Pozdrav z Kene
Karandžu. Každý z nich žil na ulici 
viac ako 10 rokov. Keď sme prija-
li Samuela a Izaka museli sme ich 
naučiť opäť chodiť. Túto časť už 
pomaly zvládajú a tak sa okrem 
rehabilitačného cvičenia začína-
me učiť aj angličtinu. Niektorí naši 
chalani hovoria anglicky, iní swa-
hili a máme jedného čo hovorí len 
kikuyu- kmeňovým jazykom. 

Okrem misie s chalanmi, kto-
rým sa snažíme pomôcť opäť sa 
začleniť do spoločnosti, chodie-
vame aj do ulíc, kde sú stovky, ak 
nie tisíce ďalších. Do slamov cho-
dievame dvakrát do týždňa rozdá-
vať nejaké jedlo. Jedlo (po swahili 
chakula – čítaj čakula) pozostáva 
zvyčajne z múčnych placiek plne-
ných varenou ryžou zmiešanou s 
fazuľou a zeleninou. Za deň roz-
dáme priemerne 100 porcií tej-
to špeciality.

V Nairobi sa nachádza niekoľ-
ko ďalších slovenských projek-
tov. S dobrovoľníkmi z jedného z 
nich sme sa rozhodli zdolať dru-
hý najvyšší vrch v Afrike, Mt. Ke-
nya s celkovou výškou 4982 m 
n. m., ktorý sa nachádza v rov-
nomennom národnom parku. Na 
tento výlet sme sa vypravili piati 
vrátane nášho miestneho sprie-
vodcu Johna. Počasie nám krás-

ne vyšlo a aj keď nás John stra-
šil, že bude pršať každý deň, skon-
čilo to len jemným dáždikom na 
privítanie a nasledujúci deň nám 
Mt. Kenya ukázala svoju príveti-
vejšiu tvár. 

Celú cestu sme si však museli 
odšliapať. Prvý deň to bola pará-
da, lebo cesta ešte bola asfalto-
vá. Keď sme dorazili na ubytov-
ňu, milý pán domáci nás upozor-
nil na opice, ktoré rady navští-
via náš domček. Pokiaľ nebude-
me opatrní, vyjedia naše zásoby 
jedla. Ďalšou výstrahou boli pre 
nás byvoly, ktoré sme mohli stret-
núť cestou na WC.

Rána vo výške nad 3000 m n. 
m. boli chladné. Keď sme vyráža-

li z ubytovne, nachádzali sme za-
mrznuté mláky a malé potôčiky. 
No my sme sa toho nezľakli a po 
vyše dvoch dňoch sme sa dostali 
na vrchol, dokonca aj bez horole-
zeckej výstroje. Tam sme pobud-
li asi hodinku a potom sme začali 
zostupovať na druhú stranu. My 
sme zvolili relatívne rýchlu turis-
tickú cestu, ale kto chce, môže si 
vybrať dlhšiu trasu s trvaním aj 9 
dní. Počas výstupu sa nám potvr-
dilo, aký je svet krásny a dokonca 
aj malý, keď sme sa stretli český-
mi turistami.

Na záver chcem poďakovať 
všetkým za vaše modlitby a popro-
siť o ďalšie za našich chalanov. 

 S pozdravom Tomáš. 

Klub KDH  zorganizoval v nedeľu 
21. júla púť na najstaršie pútnic-
ké miesto na Slovensku na Skal-
ku pri Trenčíne, ktoré sa nachá-
dza na území farnosti Skalka nad 
Váhom v Nitrianskej diecéze. His-
tória pútnického miesta Skalka pri 
Trenčíne siaha do 11. st. a spája 
sa so životom sv. pustovníkov An-
dreja-Svorada a Beňadika, kto-
rí na tomto svätom mieste neja-
ký čas žili. Pozostáva z dvoch ob-
jektov – Diecéznej svätyne Sv. An-
dreja-Svorada a Beňadika na tzv. 

Púť na Skalku pri Trenčíne
Malej Skalke, ktorý je postavený 
na skale, z ktorej bol sv. Beňadik 
zhodený do Váhu a z tzv. Veľkej 
Skalky – pozostatkov benedik-
tínskeho opátstva z roku 1224, 
v ktorom sa nachádza aj Beňa-
dikova jaskyňa. Sv. Andrej-Svo-
rad a Beňadik, ktorých si na tom-
to pútnickom mieste uctievame, 
sú hlavnými patrónmi nitrianskej 
diecézy. Už od rána sa ukazova-
lo, že bude pekné počasie. Auto-
bus nás priviezol na parkovisko 
vzdialené asi 600 m od Malej Skal-

ky a my ako správni pútnici sme 
sa ďalej vydali na cestu pešo. Ma-
li sme možnosť pokloniť sa a mať 
v ruke relikviu sv. Andreja - Svo-
rada. Potom bola slávnostná sv. 
omša, spojená s posviackou no-
vého pútnického domu, ktorú ce-
lebroval  Mons. Viliam Judák, nit-
riansky diecézny biskup. Po nej 
sa obloha zatiahla a začalo pršať, 
no my sme mali možnosť stráviť 
čas pod strechou pútnického do-
mu, a tiež stretnúť sa s vdp. Du-
šanom Bertom, ktorý odovzdáva 
všetkým bývalým farníkom z Ko-

zároviec srdečný pozdrav a  pa-
mätá na všetkých v modlitbách, 
no tiež prosí o modlitby. Bolo veľ-
mi milé stretnutie, aj s otcom bis-
kupom Viliamom Judákom, kto-
rý našich pútnikov pohostil kolá-
čikmi. Potom sme mali ešte pre-
hliadku kláštora so sprievodcom 
na Veľkej Skale, ktorá bola pre 
všetkých z nás veľmi zaujímavá. 
Domov si každý jeden z nás odnie-
sol  hlboké duchovné zážitky. Ďa-
kujeme, že sme mohli byť na ta-
kom krásnom pútnickom mieste.                                                                                  

M. Hlavová

Srdečné stretnutie s vdp. Dušanom Bertom

Mons. Viliam Hudák pohostil pútnikov koláčikmi

Náš misijný tím
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Kronikár Gašpar Švolik sa 
okrem iného venoval asi najväč-
šiemu problému prvej polovice ro-
ka v obci- nevyhovujúcemu sta-
vu obchodnej siete, čo sa rieši-
lo aj na mimoriadnom zasadnu-
tí výboru ZO KSS na MNV. Pra-
covníci predajne Jednota, opro-
ti MNV, po vyčerpaní dovolenky 
do predajne nenastúpili. Z pre-
dajne potravín bol odvezený to-
var a tak občania nakupovali v 
predajni potravín v Hornom kon-
ci a v Bufete. V uzavretej predaj-
ni potravín boli následne urobe-
né rekonštrukcie a predajňa bo-
la znova otvorená koncom aprí-
la. Oprava elektroinštalácie bola 
urobená nekvalitne, takže v pre-
dajni nemohli používať elektric-
ké spotrebiče. Podobná situácia 
bola aj v predajni mäsa, ktorá bo-
la uzavretá. Predajňa mäsa mala 
byť otvorená k 9. máju, zistilo sa 
však že chladiace zariadenie je 
zlé a musí sa urobiť jeho výmena. 
Otvorili ju v druhej polovici mája. 
Na stavbe novej predajne potra-
vín pri píle odstránili zvyšky bý-
valého domu, ktorý slúžil pre sta-
vebníkov a začalo sa s vonkajší-
mi omietkami. V septembri bola 
skolaudovaná a v novembri sláv-
nostne odovzdaná do prevádzky. 
Zároveň sa začalo s búraním pre-
dajne v Hornom konci. Po odstrá-
není búraniska stavebná skupina 
pripravila betónový podklad pre 
novú montovanú predajňu, kto-
rej hrubá stavba bola ukončená 
v novembri. Hneď sa začalo s vo-
dovodnou a elektrickou inštalá-
ciou tak, aby práce boli ukonče-
né do konca roka.

Počas roka sa nahrádzala stará 
elektrická sieť na ulici smerom k 
železničnej stanici za modernej-
šiu a robila sa rekonštrukcii sta-
rej budovy železničnej stanice. V 
júli Okresná správa ciest polože-
ním asfaltového koberca opravila 
cestu od železničnej stanice sme-
rom na Olichov po hranicu okre-
su, parkovisko pri DK a cestu na 
Pustú horu po družstevnú pivni-
cu. V auguste bola odovzdaná do 
prevádzky prístavba železničnej 
stanice, zatiaľ čo práce na starej 
budove pokračovali. Súčasne sa 
začalo s odstraňovaním starých 
domov v záhrade pri železničnej 
stanici, kde by mal byť vysadený 
malý park. V tomto čase bol zruše-
ný transformátor pri mlyne. Teh-
lová stavba bola zbúraná.  

V súvislosti s čistotou verejných 
priestranstiev sa vyskytol prob-
lém s odvozom komunálneho od-

Rok 1989 

padu, ktorý prestali odvážať. Ce-
lý problém sa riešil na úrovni ONV 
a odpad sa začal vyvážal do bý-
valého kameňolomu v Kozárov-
ciach a to do času, kým sa v tom-
to priestore začne výstavba že-
lezničných objektov pre elektri-
fikáciu trate. 

V základnej škole sa v tomto 
roku začala zavádzať výpočto-
vá technika a elektronika. Začala 
výučba v krúžkoch, ktoré okrem 
iniciátora Eda Mráza viedli mimo-
školskí pracovníci Ing.Štefan Ben-
čat, Ing.Milan Obický a Ľudovít 
Pustai. Tento typ počítačov bol 
pomerne jednoduchý, vyrábaný 
pre školy a bol i dosť poruchový. 

V tomto roku sa dožil 60 rokov 
riaditeľ ZŠ Milan Kováčik. V tunaj-
šej škole pôsobil 34 rokov, najprv 
ako učiteľ, potom zástupca riadi-
teľa a posledných 20 rokov ako 
riaditeľ. Pretože manželia Ková-
čikoví bývali už v Zlatých Morav-
ciach, odišla zo školy i manželka 
riaditeľa Elena Kováčiková, ktorá 
v obci pôsobila ako učiteľka 1.-
4. ročníka. Od 1.septembra za-
čal vo funkcii riaditeľa školy pra-
covať Eduard Mráz, ktorý dopo-
siaľ pracoval na tunajšej škole ako 
zástupca riaditeľa. 

Rozhlas aj televízia tento rok 
v obci nakrúcali niektoré ľudové 
zvyky. V televíznej relácii Čas M v 
programe Na návšteve v Kozárov-
ciach vystúpil detský súbor Vre-
tienko s pásmom zimných zvykov, 
ženy ukázali páračky peria a časť 
programu bola venovaná vedúce-
mu Vretienka Jurajovi Hamarovi a 
jeho záľubám, ktoré sú široké a v 
oblasti folklóru siahajú takmer po 
celom Slovensku. Rozhlas uspo-
riadal akciu Rodokmeň, ktorá bola 
venovaná folklórnym súborom a 
zúčastnili sa ho i súbory z tunajšej 
obce. Spevácky súbor Lipka oslá-
vil 15.výročie svojej činnosti. 

Kronikár sa v súvislosti s Okres-
ným festivalom divadelných sú-
borov vyjadril kriticky i k úrov-
ni predstavení, ktorá podľa neho 
signalizuje stagnáciu alebo i úpa-
dok ochotníckeho divadla v okre-
se. Domáci ochotníci sa do súťa-
že nezapojili, pretože nemali pri-
pravenú hru. G. Švolik nezabudol 
ani na spoločenské organizácie. 
Popísal problém, ktorý nastal u 
chovateľov. V roku 1986 prestala 
pracovať liaheň kurčiat, lebo ná-
jomná zmluva s Mikulášom Švoli-
kom vypršala a tak chovatelia roz-
množovacích chovov nosili vajíč-
ka do liahne v Tekovských Luža-
noch. Problém vyriešili kúpou do-

mov č.206 a 207 v Hornom konci 
i s priľahlými záhradami a pokra-
čovali s úpravami okolia.

Zväzarmovci aj v tomto ro-
ku usporiadali Olympijský triat-
lon, ktorého účasť už zaostala za 
predchádzajúcimi ročníkmi. Zú-
častnilo sa iba 37 pretekárov. Níz-
ku účasť zapríčinil zle zostave-
ný kalendár podujatí v rámci re-
publiky, nakoľko práve v predchá-
dzajúcom dni sa uskutočnili MS v 
tomto športe.

Tento rok sa v obci prvý raz ob-
javilo zariadenie, ktoré je v súčas-
nej dobe už bežné - satelitný pri-
jímač na TV vysielanie. Jeho ma-
jiteľom bol Milan Švolik, vtedajší 
zamestnanec SES Tlmače.

Čestné občianstvo bolo udelené 
jednému z najvýznamnejších ro-
dákov našej obce a to docentovi 
Ing. Františkovi Benčatovi DrSc, 
riaditeľovi Arboréta Mlyňany – 
Ústavu dendrobiológie Sloven-
skej akadémie vied (SAV), pred-
sedovi botanickej spoločnosti pri 
SAV, a podpredsedovi Českoslo-
venskej botanickej spoločnosti 
pre ČSAV, ktorý sa vždy hrdo hlá-
sil k rodnej obci. Ale nielen slova-
mi. Najväčšou jeho pozornosťou 
rodisku bolo vypracovanie projek-
tu a zabezpečenie výsadby areá-
lu Základnej školy, ktorý obdivu-
jú návštevníci tunajšej školy. Plé-
num MNV v Kozárovciach sa roz-
hodlo udeliť F. Benčatovi Čestné 
občianstvo obce Kozárovce.

Požiarnici zorganizovali tradič-
nú súťaž požiarnikov O striebornú 
prúdnicu Pohronia. Domáce druž-
stvo sa stalo i víťazom súťaže

 V Bratislave zomrel 3. 10. vo 

veku 58 rokov náš bývalý občan 
docent MUDr. Ladislav Kováčik 
CSc, významný očný lekár. Pra-
coval v nemocnici na Kramároch 
a prednášal na UK. Bol priateľ-
ský a ochotne pomáhal. Pohreb-
né obrady v bratislavskom krema-
tóriu vykonal trnavský arcibiskup 
Ján Sokol, ktorý bol priateľom ne-
bohého ešte z mladosti.

Samozrejme aj novembrové 
udalosti boli v kronike zapísané. 
Konkrétností bolo málo ale napr. 
riaditeľovi tunajšej školy E. Mrá-
zovi vyjadrili dôveru všetci pra-
covníci školy, koncom roka vznikol 
Klub kresťanských demokratov a 
v decembri sa konala i schôdza 
KSS, za účasti členov zo závodov, 
pretože Závodné organizácie KSS 
boli zrušené. Posledná výročná 
schôdza ZO KSS sa konala 12.11, 
na ktorej sa po prvý raz prebehla 
voľba výboru tajným hlasovaním. 
Vtedy ešte nikto netušil, že to bu-
de posledný výbor KSS.

Členovia divadelného súboru 
Hron pripravili z príležitosti 40. 
výročia založenia súboru divadel-
né predstavenie, ktoré sa malo ko-
nať 25.12. Vzhľadom na solidari-
tu s udalosťami v Rumunsku, mi-
nisterstvo kultúry odporučilo po-
dobné akcie odložiť a tak sa diva-
dlo cez Vianoce nehralo.

Toľko zo záznamov miestneho 
kronikára, ktorý si na konci tej-
to state neodpustil proroctvo o 
pokračovaní nežnej revolúcie do 
budúcnosti v znení „zostáva len 
otázka, či budú nežné i jej násled-
ky“.

 Záznam kroniky spracoval  
Miroslav Kopál

Mrvencovo cukrovo zo sľúkovýn lekváron
Cesto:

15 dkg práškovího cukru
3 žĺtky
20 dkg margarínu (smetol)
½ kg hrubej múky  
    (inakšia nebola)
1 prášok na rastenie (do pečiva)

Plnka:

Lekvár
Sňah z 3 bielkov
10 dkg práškovího cukru
Posekanie orechy

Postup: Šetko spolu zmiesime. 1/3 cesta odložíme. Ostatnô vyvaľ-
káme a na valčeku prenesieme na vymastení a posypaní plech. 
Na cesto natrieme lekvár (najlepšie domáci). Chto nima nech 
si kúpi v obchode malý téglik sľúkového lekváru. Je dobre dat 
nahrubo. 
Z bielkov čo nán ostali vyšľaháme sňah do kerího pridáme  
10 dkg práškovího cukru. Vylejeme na lekvár. Na vrch postru-
háme (na jabĺčkovon strúžiku) mrvence z toho cesta, čo máme 
odloženô. Na vrch móžeme ešte dat posekanie orechy. 
Pečieme naraz na malon plechu z transporta (starý čo máte 
šporhelt po babke) (rozmer 41x27cm).
Dobrú chuť.

Zdedené recept y
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Nachádzame sa v období, kedy je 
nevyhnutné, aby sme sa zaoberali 
otázkou ochrany životného prostre-
dia. Jednou z ciest je vyvážať na 
skládky menej odpadu, lepšie trie-
diť a zhodnotiť odpad, ktorý sa dá. 
Preto sme sa v našej obci rozhod-
li v tomto roku realizovať niekoľ-
ko akčných krokov. Povedú k zní-
ženiu skládkovania, zlepšia kvalitu 
životného prostredia, z dlhodobé-
ho hľadiska prinesú úsporu v obec-
nom rozpočte a motivujú každého 
z nás k zodpovednejšiemu správa-
niu sa k odpadu. 

Ak vieme koľko odpadu vzniká, 
môžeme prijať opatrenia. Preto 
zavádzame evidenciu odpadu. Na 
skládkach stále končí odpad, kto-
rý by nemusel. Samospráva a v ko-
nečnom dôsledku občan platí za je-
ho zber, odvoz, manipuláciu a ulože-
nie na skládke. Tieto poplatky z roka 
na rok rastú aj v závislosti od úrov-
ne triedenia odpadu v samospráve. 
Je nevyhnutné, aby sme k odpadu 
pristupovali zodpovedne z pohľa-
du samosprávy, každej domácnos-
ti a občana.  Ak nechceme zvyšo-
vať poplatky pre občanov, tieto pe-
niaze nám budú v rozpočte chýbať 
a nezostanú na financovanie iných 
projektov. Aktuálny systém je ne-
spravodlivý, pretože už určite mno-
ho domácností odpad triedia veľmi 
dobre alebo sa ho dokonca snažia 
minimalizovať a predchádzajú je-
ho vzniku, no platia za odpad rov-
nako ako tie, ktoré sa takto nesprá-
vajú. Aby sme odmenili tých,  kto-
rí pristupujú k odpadu zodpovedne 
a motivovali k takémuto konaniu aj 
ostatných zavádzame v obci elek-
tronický systém evidovania odpadu 
z domácností a subjektov. Umožní 
nám zistiť, kde a koľko zmesového 
komunálneho  a triedeného odpadu 
vzniká a ako domácnosti triedia. Na 
základe týchto poznatkov budeme 
môcť zlepšiť našu spoluprácu s ob-
čanmi, zlepšiť informovanosť a rea-
lizovať ďalšie kroky, aby sme triedili 
viac a zvýšila sa aj naša miera trie-
denia, ktorá ovplyvňuje výšku po-
platku za skládkovanie. 

Ako to bude fungovať?
Elektronický evidenčný systém 

začína byť samozrejmosťou v mno-
hých slovenských samosprávach. 
Systém je jednoduchý a občanov 
neobmedzuje. Každá zberná nádo-
ba na ZKO a vrecia na triedený od-
pad budú označené nálepkou s ori-
ginálnym QR kódom, ktorý bude pri-
radený každej domácnosti. Pri zbe-
re odpadu sa čítačkou zaeviduje prí-
slušný kód do systému, ktorý bude 
spravovať obec. V systéme budeme 
zozbierané dáta pravidelne analy-
zovať a vyhodnocovať. Umožní nám 

Triediť a kompostovať sa oplatí
optimalizovať náklady na zber od-
padu, identifikovať rôzne situácie o 
ktorých sme doteraz nevedeli alebo 
nemali relevantný podklad a vytvo-
riť spravodlivý systém odpadového 
hospodárstva pre občanov. 

Pre úspech systému je veľmi dô-
ležitá pomoc a zapojenie vás, ob-
čanov. Len spoločnými silami mô-
žeme znížiť množstvo produkova-
ného odpadu, nevyhadzovať naše 
peniaze na skládku, lepšie triediť, 
kompostovať a zabezpečiť kvalit-
né životné prostredie aj pre ďalšiu 
generáciu. 

O postupných krokoch budete 
podrobne informovaní. Zavádza-
né zmeny výrazne neovplyvnia do-
terajšie fungovanie zberu odpadu. 
Dostanete informačné letáky, v kto-
rých nájdete informácie o tom, ako 
bude zavedenie systému, označo-
vanie nádob a ich zber a evidovanie 
prebiehať. Prosíme vás o ich preštu-
dovanie a spoluprácu. Všetky ďal-
šie otázky vám radi zodpovieme na 
obecnom úrade. 

Kompostovanie 
Jedným z cieľov nášho Plánu 

odpadového hospodárstva na ten-
to rok je zavedenie kompostova-
nia v kompostéroch v domácnos-
tiach. Obstaranie kompostérov 
pre našu obec bolo financovanéz 
prostriedkov Kohézneho fondu Eu-
rópskej únie v súvislosti s Operač-
ným programom - Kvalita životného 
prostredia. Obec zabezpečila 730 
kompostérov pre rodinné domy. Ak 
svoj kompostér ešte nemáte, obráť-
te sa na obecný úrad.

Pre zavedenie kompostovania 
sme sa rozhodli preto, že nám tú-
to povinnosť ukladá legislatíva a 
aj preto, že až 40-45% biologic-
ky rozložiteľného odpadu končí na 
skládkach. Po dlhé generácie sme 
si však tento odpad nechávali v zá-
hradách a využívali ho ako zdroj ži-
vín pre ďalšie pestovateľské sezó-
ny. Kompostovanie v kompostéroch 
urýchli proces rozkladu odpadu a 
hnojivo tak môžeme mať k dispozí-
cii skôr a pravidelne.

,,Milí spoluobčania, z vlastnej skú-
senosti môžem potvrdiť, že naša päť 
členná domácnosť mala každý me-
siac preplnenú nádobu so zmeso-
vým komunálnym odpadom. Odke-
dy máme kompostér a bioodpad zo 
záhrady a odrezky z ovocia a zele-
niny z kuchyne triedime, máme od-
padu v nádobe oveľa menej. Každý 
mesiac sa nám ju podarí naplniť len 
na polovicu,“ uviedol príklad staros-
ta obce Bystrík Ižold. ,,Keďže zavá-
dzame aj evidenciu odpadu, nádobu 
budem vykladať len vtedy, ak bude 
plná. Ak to bude napríklad len raz za 
dva mesiace, môžem znížiť náklady 

na vývoz  našej nádoby ročne až o 
polovicu,“ dopĺňa starosta. 

Výhody spracovania kompostu 
v kompostéroch:

• zníži sa množstvo skládkované-
ho odpadu – samospráva zaň ne-
musí platiť – tým pádom môžu šet-
riť aj občania,

• je zdrojom živín – z odpadu sa 
v kompostéri stane kvalitné hnoji-
vo pre záhradu,

• kvalitný kompost zlepšuje kva-
litu pôdy, jej úrodnosť – predchá-
dza erózii pôdy, jej vymývaniu, pre-
mokreniu, zlepšuje jej štruktúru a 
podmienky pre vznik pôdnych mik-
roorganizmov,

• prírodné hnojivo zvyšuje kvali-
tu pestovaných rastlín (ovocie, ze-
lenina, trávniky, a.i.),

• kompostovaním sa množstvo 
odpadu zredukuje – nádoby na ZKO 
už nebudú preplnené a zapácha-
júce,

• ak nie sú nádoby preplnené, mô-
že sa znížiť frekvencia vývozu odpa-
du, obec šetrí ďalšie peniaze,

• občania šetria peniaze za che-
mické hnojivá, hnojivo si vytvoria 
zadarmo z odpadu,

• kvalitný kompostér je elegant-
ný doplnok záhrady – je navrhnutý 
tak, aby bol proces kompostovania 
nenáročný a vo vnútri boli zabezpe-
čené vhodné podmienky pre vytvo-
renie kvalitného hnojiva.

Pre úspešné kompostovanie je 
potrebné dodržovať niekoľko 
rád:

• Dbajte na správnu veľkosť vkla-
daného bioodpadu: hlavne hnedý 
– uhlikatý materiál (drevo, stonky, 
tvrdšie časti rastlín) vkladaný do 
kompostéra by mal mať maximál-
ne veľkosť palca z dôvodu lepšie-
ho a rýchlejšieho rozloženia. Veľmi 
veľké kusy sa rozkladajú dlho, môžu 
pri premiešavaní prekážať, nenasa-
jú prebytočnú vlhkosť zo zeleného 
– dusikatého materiálu.

• Premiešavajte vkladaného ma-
teriálu pri každom priložení čerstvé-
ho bioodpadu:  pre zabezpečenie 
lepšieho rozkladu vkladaného ma-
teriálu je potrebné jeho pravidelné 
premiešavanie, aby sa zabezpečil 
dostatočný prístup vzduchu, pev-
ný materiál sa premiešal so zele-
ným ideálne v pomere 1:1, aby bol 
výsledný kompost kvalitný.

• Kompost potrebuje dostatoč-
ný prístup vzduchu: rôznorodosť 
materiálu, jeho veľkosť a štruktú-
ra a pravidelné premiešavanie za-
bezpečia dostatočný prístup vzdu-
chu. Kompost potom nehnije a ne-
zapácha. Výhodou sú kompostéry 
s uzatvárateľným vekom a bočný-
mi prevzdušňovacími otvormi. Tie 
ochránia materiál pred negatívny-

mi poveternostnými podmienkami, 
zabránia premokreniu alebo vysy-
chaniu materiálu.

• Správna vlhkosť eliminuje zá-
pach: nedostatok vlhkosti v kom-
postéri spomaľuje kompostovací 
proces. Na druhej strane prebytoč-
ná vlhkosť spôsobuje začiatok hni-
lobného procesu, zápach a nega-
tívne prejavy. Správnu vlhkosť za-
bezpečíte dostatočným odvetraním 
a premiešavaním kompostu, ale aj 
správne zvolenou skladbou a veľ-
kosťou vkladaného bioodpadu.

Kompost je vzácny zdroj živín pre 
pestované rastliny. Výhodou spra-
covania bioodpadu v kompostéroch 
je, že sa kompostovaním jeho ob-
jem výrazne zredukuje. Z vložené-
ho bioodpadu vznikne približne len 
10% kompostu. Nemusíte sa pre-
to báť, čo s toľkým kompostom bu-
dete robiť. 

Ako kompost využiť?
• surový kompost je najčerstvej-

ší kompost. Môžete ho nájsť v kom-
postéri po 2-6 mesiacoch. Môžete 
ho použiť ako mulč ku kríkom ale-
bo stromom. Nie je ešte úplne vy-
zretý, mohol by nové rastlinky spá-
liť, preto nie je vhodný pri jarnej 
výsadbe. 

• vyzretý kompost je ten, ktorý 
vyberiete z kompostéra na jar. Má 
hnedú až tmavohnedú farbu. Má 
hrudkovitú štruktúru, vôňou pri-
pomína lesnú pôdu. Zapracujte ho 
do pôdy pri vysádzaní nových rast-
lín alebo ako dodatočnú výživu po 
dlhej zime. Využiť ho môžete kedy-
koľvek počas roka. Vhodné je jem-
né a rovnomerné zapracovanie, nie 
príliš hlboko do pôdy. 

• prírodné hnojivo z hotového 
kompostu si môžete vyrobiť výživ-
ný výluh. Ako postrek ho môžete 
využiť kedykoľvek, keď budete po-
trebovať. Ochráni rastliny pred cho-
robami a škodcami. Zrelý a preo-
siaty kompost zmiešajte s vodou v 
pomere 1 kg kompostu : 10 l vody. 
Nechajte zmes luhovať dva týždne, 
preceďte a ešte zrieďte vodou mi-
nimálne v pomere 1:10. 

Veríme, že pri kompostovaní do-
siahnete výborné výsledky a vaša 
úroda bude bohatá. Okrem toho 
takto spoločne predídeme sklád-
kovaniu odpadu, ktorý je cenným 
zdrojom a ušetríme aj peniaze z 
obecného rozpočtu. 

Odpad stáva dôležitou surovinou, 
ktorú treba brať do úvahy, pretože 
ovplyvňuje ekologické a ekonomic-
ké aspekty fungovania obce. Každý 
z nás môže napomôcť k pozitívnej 
zmene, šetreniu peňazí a ochrane 
životného prostredia. Nastáva čas, 
kedy rozhodujeme o tom, v akej kon-
dícii odovzdáme našu prírodu ďal-
ším generáciám.  Veríme, že spo-
ločne dokážeme uskutočniť pozi-
tívne zmeny. 
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V čase od 23.2 do 1.6. tohto ro-
ku prebiehali vinárske súťaže v 
blízkom, ale aj vzdialenejšom oko-
lí. Šestnásť členov Vinohradnícke-
ho spolku Kozárovce sa v tomto 
roku zapojilo a prezentovalo svoje 
vína na 8 súťažiach. Tohtoročnými 
prvovystavovateľmi v našich ra-
doch sa stali otec a syn Demianov-
ci, Fabianovci, Milan Švolik, Šte-
fan Holečka a JUDr. Anton Mráz. Aj 
ich vína na jednotlivých súťažiach 
bodovali a boli medailové. 

Na všetkých výstavách, kde sme 
sa zúčastnili, okrem Malých Koz-
máloviec, sme dosiahli zlaté oce-
nenia. V Žitavanoch získali zlato 
Lukáš Betin za Dunaj a Gaži a syn 
za Miliu, v Rybníku Milan Záhorský 
za Alibernet a Ján Majer za Hron. V 
Čajkove získal zlato Milan Záhor-
ský za Alibernet 2017 a za Fran-
kovku modrú 2018, Ján Majer za 
Hron a toto víno bolo nominova-
né do rozstrelu na šampióna vý-
stavy. V Topoľčiankach získali zla-
to Gaži a syn za Miliu. V Zlatých 
Moravciach bol úspešný Vladimír 
Majling za víno Dornfelder. V Šte-
fanove získal zlatú medailu Ľubo-
mír Černý za Dunaj 2018. V su-

Víťazné vína z Kozároviec
sedných Psiaroch sa ko-
nala ochutnávka 1. júna. 
Tu získali 90bodov v 100 
bodovom systéme hod-
notenia a tým pádom zá-
roveň zlaté medaily tra-
ja naši členovia – Vladi-
mír Majling za Dornfel-
der, Milan Záhorský za 
Alibernet a Ľubomír Čer-
ný za Dunaj. 

Každoročným vrcho-
lom výstavy vín v na-
šom regióne je nominač-
ná súťaž do Národného 
salónu vín s medzinárod-
nou účasťou v Nemčiňa-
noch. Šesťdesiat certifi-
kovaných degustátorov z rôznych 
vinárskych oblastí Slovenska, ale 
aj Moravy pod odborným dohľa-
dom zástupcu národného salónu 
hodnotilo 501 vzoriek vín. Z Ko-
zároviec bolo len 9 vzoriek od 4 
vystavovateľov. Aj tu všetky naše 
vína boli medailové. Najlepší vý-
sledok dosiahol Milan Záhorský 
s Alibernetom 2017 – získal zlatú 
medailu a ocenenie Víťazné víno 
zlatomoraveckého vinohradnícke-
ho regiónu. Táto cena je pre náš 

spolok významná tým, že do Ko-
zároviec putuje druhý rok za se-
bou. Vlani ju získalo víno Dunaj 
2015 vystavovateľa Gaži a syn. 
Toto významné ocenenie doka-
zuje, že v Kozárovciach vieme ro-
biť vína špičkovej kvality. Viac in-
formácii nájdete na internetovej 
stránke vinko.sk.

Myslím, že v rámci tohto hod-
notenia výstavnej sezóny 2019 
si zaslúžia spomenúť mená šty-
roch našich stabilných vystavova-
teľov, účastníkov vinárskych sú-

ťaží, ktorí spolok reprezentova-
li a získali strieborné ocenenia. 
Sú to Mikuláš Betin s Rizlingom 
vlašským, Filip Betin s Peseckou 
leánkou, Ing. Juraj Benčať s An-
dré a Ondrej Majer s vínom zmes 
biela a zmes červená. 

Všetkým našim členom za re-
prezentáciu spolku, ale aj našej 
obce, ďakujem a verím v úspeš-
né napredovanie kvality kozárov-
ských vín.

Štefan Gaži
Predseda VS Kozárovce

 

Kozárovskí vinohradníci na ochutnávke vín v Rybníku.    Snímka M. Nemčeková
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Michal Kabát sa aj tento rok stal Majstrom sveta v kata 14 -15 roč-
ných. Stalo sa to na Majstrovstvách sveta WUKF v karate, ktoré sa konali  
19. – 23. júna po prvýkrát vo svojej histórii na Slovensku v Bratislave.

Pred začiatkom ročníka sme si dali za cieľ hrať kombinačný futbal, 
založený na technickej vyspelosti hráčov, pripraviť minimálne dvoch 
hráčov pre kategóriu muži IV. liga, umiestniť sa do šiesteho miesta. 
Myslím si, že sa nám tieto ciele podarilo naplniť, aj keď nie vždy všet-
ko vyšlo podľa našich predstáv.

Snažili sme sa hrať kombinačný, útočný futbal, odohrali sme veľa 
kvalitných stretnutí a dokázali sme obrať o body aj niektorých favo-
ritov. V jarnej časti sme dokázali zvíťaziť v Nevidzanoch, Podlužanoch 
a potrápili sme aj ďalšie mužstvá z čela tabuľky. Boli však aj zápa-
sy, v ktorých sme nehrali dobre. Nezvládli sme zápasy, kde sme jas-
ne dominovali, ale aj napriek tomu sme prehrali.  Takisto sme nepo-
čítali so stratou bodov v domácich zápasoch. Tým sme sa pripravili 
o lepšie umiestnenie. Mužstvo nakoniec skončilo na 6. mieste. Pokiaľ 
zostane mužstvo pohromade aj s týmito hráčmi, môže pomýšľať na 
lepšie umiestnenie, ako v tejto sezóne. Má na to všetky predpoklady 
a záleží už len na chlapcoch, ako k tomu pristúpia.

Miloš Benčať, tréner

Dorast chce získať lepšie umiestnenie

BEH SLOVENSKEJ BRÁNY
Obec Kozárovce pripravuje 1. ročník BEHU SLOVENSKEJ BRÁNY. 

Podujatie sa uskutoční 19. októbra 2019 na futbalovom štadióne. 
Pre hlavnú kategóriu bežcov je pripravená trať dlhá 11 km a pre 
hoby beh trať dlhá 4 km. Beh je prispôsobený aj žiackym kategó-
riám. Bližšie informácie: 

Michal Šusták, 0949 750 364, sustakmichal803@gmail.com

Michal Kabát opäť majstom sveta

Členovia JDS v Kozárovciach sa 
pravidelne zúčastňujú na okres-
ných športových hrách. V mno-
hých disciplínach sa im podarilo 
získať aj medailové umiestnenia. 
Tento rok sa okresná súťaž ko-
nala v Podlužanoch. 
Našim sa opäť dari-
lo, hoci im chýbala 
silná posila v osobe 
Viktora Sitára. V ka-
tegórii beh na 60 m 
nad 70 rokov získal 
bronz František Štr-
bík a rovnako tretí 
skončil aj v streľbe. 
V hode granátom do 
70 rokov zvíťazil náš 
Štefan Kabát . V stolnom tenise do 
70 rokov si striebro vybojoval Ja-
roslav Demian. V kope do bránky 
do 70 rokov tretí skončil Anton 
Kabát. Kozárovčania si aj tento 
rok, rovnako ako vlani, zo súťaže 
priniesli päť medailí. 

Podľa predbežného vyhlásenia 

Úspešní športovci v radoch JDS
by sa mali okresné športové hry 
JDS na budúci rok konať v Kozá-
rovciach. Je to veľká výzva, nie-
len na celkovú organizáciu pod-
ujatia, ktorú chceme urobiť ešte 
na vyššej úrovni ako v Podluža-

noch. Je to výzva aj do radov te-
rajších členov ZO JDS v Kozárov-
ciach ale aj do radov ostatných 
športujúcich, aby rozšírili, omla-
dili organizáciu a výrazne posilnili 
aj jej športový potenciál.

 M. Nemčeková, 
snímka autorka

V nedeľu 30. júna sa u nás konala tradičná hasičská súťaž Striebor-
ná prúdnica Pohronia. Stretlo sa na nej takmer dvesto dobrovoľných 
hasičov. Pri slávnostnom otvorení súťaže sa nastúpeným družstvám 
prihovoril predseda ÚV DPO SR Vojtech Beniačik, po ňom starosta ob-
ce Bystrík Ižold a veliteľ súťaže Peter Majer st., ktorí privítali hostí z 
celého Slovenska a zaželali im veľa športových úspechov v súťaži. Pri 
príležitosti životného jubilea prevzal z rúk V. Beniačika medailu od DPO 
SR Bratislava za mimoriadne zásluhy dlhoročný člen DHZ Kozárovce a 
súčasne aktívny člen družstva mužov nad 35 rokov Jozef Matuška.

Súťažilo sa v piatich kategóriách: ženy klasika, ženy šport, muži kla-
sika, muži šport a muži nad 35 rokov. Ako sa darilo našim družstvám? 
Ženy v klasike získali tretie miesto, v kategórii šport siedme miesto. 
Muži v klasike skončili druhý, v 
kategórii šport tretí a rovnako 
tretiu priečku vybojovali aj mu-
ži nad 35 rokov.

Pripomeňme si ešte účasť na-
šich družstiev na postupových 
súťažiach. V Santovke sa 19. má-
ja konala okresná súťaž, v ktorej 
ženy skončili na treťom mieste, 
muži s ľahkosťou vyhrali a postú-
pili do krajského kola. Na kraj-
skom kole súťaže 8. júna v Ša-
hách skončili na druhej prieč-
ke za dobrovoľníkmi z Topoľčia-
nok, ktorí napokon v čase kona-
nia Striebornej prúdnice zvíťazili 
aj na národnom kole v Kysuckom 
Novom Meste a stali sa majstra-
mi Slovenska.   

M. Nemčeková,
snímka autorka

Strieborná prúdnica Pohronia 

 Spoločná fotografia našich družstiev DHZ s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavlom Ceľu-
chom (v hornom rade siedmy zľava) na súťaži v Santovke.


