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Slovo na úvod
Toto číslo Kozárovských
novín sa rodilo akosi pridlho.
Mali sme v pláne koniec septembra. Mnohí z nás nemali
na tvorbu článkov čas, a tak
sme termín vydania posúvali so slovami, že tam aspoň
stihneme zachytiť akcie zo
začiatku októbra. Dnes sme
číslo uzavreli a nájdete v ňom
všetko, čo sa nám podarilo
získať od našich dopisovateľov, vedúcich súborov, učiteľov, poslancov a všetkých,
ktorí majú záujem sa na tvorbe našich novín podieľať. Ak
vám napriek tomu bude niečo
chýbať, napíšte nám.
Dočítate sa o mnohých
kultúrny podujatiach, na ktorých nás reprezentovali naše
folklórne skupiny, divadelníci
i jednotlivci v rôznych oblastiach. Nezabudli sme ani na
našich futbalistov, ktorí bojujú o čo najlepšie umiestnenia v tabuľkách a robia našim
fanúšikom radosť.
Prekvapením sezóny bola
určite správa, že náš starosta nebude kandidovať v blížiacich sa voľbách. Podrobili
sme ho preto trochu dlhšiemu
rozhovoru, aby nielen zhodnotil za seba i poslancov celé
volebné obdobie, ale aj vysvetlil svoje rozhodnutie.
Blížia sa komunálne voľby.
V novinách prinášame zoznam
kandidátov na post starostu a
poslancov. Je to dôležitý akt.
Máme právo, ba expresívne
povedané, povinnosť dať hlas
kandidátom, ktorí majú našu
dôveru. Počúvajme ich slová,
pozorne čítajme ich prehlásenie pred voľbami a napokon
sa rozhodnime. Ide o našu
budúcnosť, budúcnosť našich detí. Najhoršie riešenie
je nejsť voliť.
Najnovšie číslo našich novín vyjde až decembri. Dovtedy čakáme vaše príspevky.
Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Futbalový zápas našich mužov s hráčmi Hrušovian 7.10. potešil futbalových fanúšikov. Nielen ich, určite z neho mali radosť hráči, tréner i funkcionári TJ Lokomotíva Kozárovce. Pri tejto príležitosti sme požiadali o rozhovor trénera mužstva Miroslava Reischla. Viac sa o tomto zápase, ako i výsledkoch ostatných našich družstiev dočítate na str. 13 - 14.
Snímka Jozef Bedej

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Kozárovce majú pre rozvoj vytvorené
tie najlepšie predpoklady
V našom pravidelnom rozhovore na prvej strane našich novín
zvykneme klásť starostovi našej obce otázky na aktuálne témy. Robíme tak aj teraz. Zamerali sme sa na hodnotenie celého volebného
obdobia a zároveň aj na jeho rozhodnutie nekandidovať v nadchádzajúcich komunálnych voľbách na post starostu Kozároviec.
• Blíži sa koniec vášho, v poradí už tretieho, volebného obdobia na poste starostu. Ako ho
hodnotíte v porovnaní s predchádzajúcimi. Podarilo sa vám
naplniť volebné sľuby?
Každý si, samozrejme, urobí názor sám, ja len zosumarizujem. Začnem v oblasti sociálnej, školstva,
športu a kultúry. Napriek skončeniu podpory opatrovateľskej služby dotovanej z eurofondov sme ne-

prepustili ani jediného zamestnanca, v nezmenenej kvalite poskytujeme služby všetkým klientom, seniorom aj naďalej. V auguste sme
sa zapojili aj do vyhlásenej výzvy
na ďalšiu podporu opatrovateľskej
služby a verím, že od nového roka budeme ďalej úspešne čerpať
dotácie. Bez prerušenia vykonávame terénnu sociálnu prácu, kde
úspešne čerpáme podporu z dotácií Úradu splnomocnenca pre

rómske komunity. Uspeli sme so
žiadosťami o dotácie na zabezpečenie asistentov a inkluzívneho tímu v Základnej aj materskej škole v hodnote viac než 139 000 €.
Keď zostanem v škole, do konca
roka by mala pribudnúť moderná
učebňa biológie aj chémie, na čo
sme získali dotáciu viac než 52
000 €. Nedá sa nespomenúť, že
potom, ako sme školu kompletne
zateplili, zastrešili telocvične, vybudovali vonkajšie ihriská, opravili
jedáleň, máme tam najmä neoceniteľný ľudský potenciál v zamestnancoch. Najlepšie o tom svedčia
(Pokračovanie na 4.str.)






Živijó pre mladíka s osemdesiatkou na krku
DOSKY 2018 - Divadelné ocenenie sezóny - Ladislav Mráz - imresário operety Vy krásne Tatry malebné.
Takýto štítok bol umiestnený na torte
v podobe dosky pre uja Lacka Mráza. Hoci bol iba z marcipánu, my divadelníci sme mu toto ocenenie dali
naozaj. Úprimne a od srdca. Ujo Lacko, ako mu ja familiárne hovorím, sa
v týchto dňoch dožil krásneho jubilea 80 rokov. Narodeniny oslávil, ako
sa patrí aj so svojou druhou rodinou
divadelníkmi. V poslednú nedeľu v
septembri sme sa s ním stretli v lone
prírody nad jeho milovanými Kozárovcami na Pustej hore. Herci, muzikanti, technici. A ako to už v takýchto umeleckých rodinách býva, pesničky s našimi muzikantami striedali
spomienky na zážitky z divadla. Ujo
Lacko, veľký rozprávač, spomínal aj
na svoje začiatky v divadle ešte ako

mládežníka za telovýchovnú jednotu
a neskôr v divadelnom súbore Hron.
Veselé príbehy vyťahoval ako zajace
z klobúka a my sme s úžasom počúvali. (Vhodný materiál na knihu o kozárovskom divadle, mal by tieto spomienky preniesť na papier, je predsa
ten najpovolanejší.)
Hľadím na tohto oslávenca. Pamätám si ho celý môj život na javisku. Teraz, keď spomínal na zážitky s iskričkami v očiach, zdalo sa mi, že vôbec
nestarne. Na svoj vek vôbec nevyzerá. A ja som možno objavila to tajomstvo jeho mladosti - divadlo a javisko. Pre človeka, ktorý si toto umenie zamiluje, je to ako droga, ako ranná káva, ktorá človeka prebúdza do
ďalšieho dňa. Javisko má tú zázračnú moc, kde nič nebolí, kde žijete život svojich postáv. Kto tejto droge prepadne, niet mu pomoci, už nevie bez

toho žiť. Pozerám sa na neho s úctou a obdivom. Toľko rokov venoval
divadlu, folklóru, osvetovej činnosti v
obci, budoval kultúrny dom. Najmä
v posledných rokoch priviedol na javisko niekoľko desiatok účinkujúcich.
Ukočírovať to všetko chce veľa síl a odvahy. A to všetko tento mladík s osemdesiatkou na
krku má. Už tuším za jeho tajomným úsmevom nové plány
s divadlom. Viem, že operetou
Vy krásne Tatry malebné, ktorej kolektív má teraz okolo seba,
nekončí jeho neúnavné posúvanie hraníc kozárovského divadla. Za nás divadelníkov Vám,
ujo Lacko, zo srdca želám hlavne pevné zdravie, veľa síl, mladíckej energie a ešte množstvo
tvorivých nápadov.
Saša Valkovičová
alias Teta Petronela

Blahoželanie k jubileu
Ku gratulantom jubilantovi Lackovi Mrázovi sa pripája i veľká rodina PRASLIČIAROV a praje mu – ako
svojmu dlhoročnému starejšiemu – hlavne pevné zdravie a ešte množstvo tvorivých
nápadov.
Kolektív FSk PRASLICA
S veľkou úctou a obdivom sa
do zástupu prajných gratulantov pridáva aj redakcia
Kozárovských novín. Veľa
zdravia a úspechov na divadelných doskách, o ktorých sa
s hrdosťou dá písať.

Menovanie profesorom z rúk prezidenta republiky
Minulý mesiac sa objavila v médiách informácia, že prezident republiky Andrej Kiska vymenoval 55 profesorov vysokých škôl. Medzi nimi bol aj náš rodák a člen redakčného tímu Kozárovských novín doc.
PhDr. Peter Ivanič, PhD. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o krátky rozhovor.
• Aká zložitá je cesta mladého
človeka k získaniu tohto významného ocenenia?
Titul profesor som získal pomerne v mladom veku. V súčasnosti majú mladí vedecko-pedagogickí pracovníci väčšie možnosti publikovať
a zapájať sa do projektov ako tomu
bolo pred rokom 2000. To je totiž
okrem výučby a školenia záverečných prác jedno z kritérií, ktoré je
potrebné naplniť. Na Slovensku je
cesta k profesorskému titulu komplikovanejšia ako v zahraničí. Uchádzač o tento titul musí okrem naplnenia prísnych kritérií mať prednášku
s následnou diskusiou pred vedeckou radou fakulty. Okrem toho traja
profesori z daného odboru (z toho
jeden zahraničný) posudzujú jeho
celoživotné dielo. Po schválení vedeckou radou musí absolvovať ďalšiu prednášku pred univerzitnou vedeckou radou. Poznám prípady ko-

legov, ktorí neboli schválení vedeckou radou. Ak je adept úspešný, tak
následne je jeho spis poslaný na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, ktoré dáva návrh na
vymenovanie prezidentovi SR. Ešte nedávno stanovisko musela napísať aj celoslovenská akreditačná
komisia. Niekedy tento proces (inauguračné konanie) trvá aj niekoľko rokov. Chcem sa poďakovať rodine za
doterajšiu podporu a kolegom za aktívnu spoluprácu. Bez nich by som
tento titul nezískal.
• Priblížte našim čitateľom, čomu sa špeciálne venujete?
Od vysokoškolských štúdií je môj
vedecký výskum zameraný na štúdium historickej krajiny, stredovekých
sídel a ciest. V súvislosti s pôsobením v Ústave pre výskum kultúrneho
dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa venujem aj problematike Veľkej Mora-

vy a kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a
Metoda. Predovšetkým tento výskum
má medzinárodný rozmer. Pôsobím
aj ako šéfredaktor medzinárodného
vedeckého časopisu Konštantínove
listy, ktorý je vedený vo viacerých medzinárodných databázach. Momentálne som členom riešiteľských kolektívov v štyroch projektoch.
• Ako sa zmení vaša práca a aktivity po udelení titulu?
K doterajšej mojej činnosti pribud-

nú ďalšie povinnosti. V slovenskom
vysokoškolskom systéme je profesor garantom študijného odboru a
zastrešuje habilitačné a inauguračné konania. V súčasnosti sa pripravujú podklady pre Akreditačnú komisiu, na základe ktorých sa stanem
garantom štúdia v odbore história
na Katedre histórie FF UKF v Nitre.
V tomto odbore som bol menovaný
za profesora.
Pripravila M. Nemčeková






ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kozárovciach
Obec Kozárovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1
1. Ľubomír Benčat, 58 r., výpravca ŽSR, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd
2. Michal Benčat, 64 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Daniela Benčatová, 37 r., učiteľka MŠ, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd
4. Daša Ďurianová, Bc., DBA, 56 r., podnikateľka, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd
5. Martin Gaži, 38 r., obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát
6. Mária Hlavová, Mgr., 43 r., učiteľka ZŠ, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Martina Holečková, Mgr., 34 r., právnička, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Marián Chmelovics, Mgr., 40 r., štátny zamestnanec, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd
9. Andrea Chorvátová Nagyová, JUDr., 36 r., advokátka, Demokrati Slovenska
10. Tomáš Ivanič, 26 r., VŠ sv. Alžbety, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Michal Jendřejek, Ing., 31 r., projektant, konštruktér, Slovenská národná strana
12. Marián Majer, 61 r., technik, Občianska konzervatívna strana
13. Peter Majer, 26 r., elektromechanik, Slovenská národná strana
14. Erika Mihálová, Ing., 47 r., ekonómka, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd
15. Jana Mrázová, Ing., 55 r., riaditeľka školy, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd
16. Dominika Skačanová, Bc., 23 r., študentka, Kresťanskodemokratické hnutie
17. Lenka Šimegová, Mgr., 38 r., právnička, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd
18. Milan Širuček, 50 r., ŽSR-ŽT Bratislava, Slovenská národná strana
19. Erik Šusták, 44 r., živnostník, Slovenská národná strana
20. Ľuboš Švolik, 42 r., energetik, Slovenská národná strana
21. Ivana Švoliková, Mgr. PhD., 43 r., učiteľka ZŠ, Kresťanskodemokratické hnutie
22. Mária Tamášová, 59 r., vedúca pošty, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd
23. Marián Valach, 44 r., technik oznam. techniky, Kresťanskodemokratické hnutie
24. Milan Záhorský, 54 r., prevádzkový majster, Spolu-občianska demokracia
25. Pavol Závalec, Ing., 44 r., obchodný riaditeľ, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Kozárovce
Obec Kozárovce uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:
1. Daša Ďurianová, Bc., DBA, 56 r., podnikateľka, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd
2. Bystrík Ižold, Ing., 37 r., ekonomický vedúci stavby, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná
strana, Demokrati Slovenska
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10.11.2018, v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
V obci Kozárovce máme jeden volebný obvod a dva volebné okrsky. Volebné miestnosti pre obidva okrsky budú v Základnej škole s materskou školou v Kozárovciach. Občan pred hlasovaním preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Potom dostane od členov komisie hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom. Volí zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného zastupiteľstva v
obci Kozárovce môže zakrúžkovať najviac deväť kandidátov. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Oba hlasovacie lístky vloží do obálky a túto do volebnej schránky.

Pripravované kultúrne a spoločenské podujatia
• 14. októbra o 15. hod v dome kultúry Memoriál Márie Švolikovej
• 21. októbra o 15. hod. v dome kultúry divadelné predstavenie Mrázik,
v podaní divadelného súboru Čaračan z Čaradíc
• 19. októbra v dome kultúry prehliadka VUC pod názvom Srdce, duša, radosť
• 1. decembra v motoreste Stop Koštovka mladých vín
• 2. decembra 1. adventná nedeľa – vystúpenie pri Betleheme
(FSk Konopa, DFS Vretienko a MSSk Matičiar)
• 9. decembra 2. adventná nedeľa - Vianočné popoludnie a Mikulášske posedenie
s kultúrnym programom
• 16. decembra 3. adventná nedeľa s kultúrnym vystúpením pri Betleheme
• 23. decembra 4. adventná nedeľa s kultúrnym vystúpením pri Betleheme
• 13. decembra v motoreste Stop Mikulášske posedenie JDS

Spoločenská rubrika
Povedali si áno
Lucia Jesenská
a Ondrej Majer
Veronika Tvrdoňová
a Viliam Šlezinger
Barbora Rosinská
a Erich Korčok
Anna Ridzoňová
a Patrik Forgáč
Jana Šustáková
a Matúš Majer

Narodili sa
Viktória Kuniková
dcéra Miriamy a Jána

Opustili nás
Elena Betinová
vo veku 93 rokov
Helena Šmirinová
vo veku 91 rokov
Mária Ďurovičová
vo veku 85 rokov
Karol Rafael
vo veku 42 rokov
Karol Nemček
vo veku 93 rokov

Púť do Levoče
Klub KDH Kozárovce organizuje 28. októbra 2. ročnik púte
na Mariánsku horu v Levoči.
Pri príležitosti ukončenia tohtoročnej pútnickej sezóny bude jej
vyvrcholením o 14,30 hod. svätá
omša v bazilike Minor.
Súčasťou púte bude o 12,30
hod. prehliadka baziliky sv. Jakuba v Levoči, v ktorej sa nachádza
svetoznámy oltár majstra Pavla
z Levoče .
Naši pútnici sa pred sv. omšou
zastavia a pomodlia pri kozárovskom dare Mariánskej hore, pri
mramorovom ružencovom sedení a soche Panny Márie.
Tak ako vlani, aj tento rok naše súbory, Tebe spievam a Lipka
obohatia sv. omšu svojimi spevmi a Praslica počas sv. omše bude niesť obetné dary. Táto púť je
dohodnutá s Mons. profesorom
Dlugošom, dekanom a farárom v
Levoči, ktorý ju víta s nadšením a
verí, že sa stane našou farskou
tradičnou púťou.
M. Benčat
V nedeľu 28.októbra po skončení druhej sv. omše bude na
miestnom cintoríne malá slávnosť. Vdp. Patrik Adam tu vysvätí
pomník pre nenarodené deti.






Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Kozárovce majú pre rozvoj vytvorené
tie najlepšie predpoklady
(Pokračovanie z 1. str.)

výborné výsledky žiakov, či hodnotenie INEKO, kde sme skončili pred piatimi rokmi ako
najlepšia vidiecka škola v celom Nitrianskom
kraji. Počet žiakov stúpa aj preto, že trend posielať deti do iných škôl skončil a práve naopak, vystriedal ho opačný stav, keď si rodičia nosia deti k nám.
Obec viac než desať rokov úspešne realizuje sociálny program v oblasti zamestnávania znevýhodnených uchádzačov na trhu práce, menšie obecné služby, aktivačnú činnosť,
dobrovoľnícku prácu, či absolventskú prax, pričom vytvorené dotované miesta počítame už
v stovkách. V oblasti športu majú deti výborné podmienky na úrovni školských krúžkov, ale
najmä v tradičnom futbale a hasičskom športe. Nie je nič výnimočné, keď hasiči všetkých
vekových kategórií úspešne zápolia na úrovni kraja, dokonca aj na celoslovenskej úrovni.
Futbal má pokryté všetky vekové kategórie a
hráči dorastu aj dospelých hrajú v historicky
najvyššej súťaži IV. lige. Na rekonštrukciu tribúny futbalisti získali dotáciu zo SFZ 25 000 €.
V areáli štadióna máme okrem prírodného aj
umelý trávnik s osvetlením.
Čo sa týka kultúry, tá je v našej obci veľmi bohatá, podporujeme všetky tradičné, dlhoročne etablované folklórne súbory, dokonca nám vznikli nové. Popri deťoch z Vretienka, úspešne účinkujú dospelí z Konopy, speváčky z Lipky, speváci z Matičiara, najstaršia
a početne najsilnejšia Praslica. Vznikla ľudová hudba Javorinka, spevácke zbory dospelých Tebe spievam a mládežníkov Zbor Sv. Filipa a Jakuba. Dychová hudba Kozárenka nielen omladila, ale aj posilnila svoju základňu a
divadelníci z ochotníckeho súboru Hron zažívajú pravdepodobne ďalší vrchol v beztak bohatej a úspešnej histórii, najlepšie dokumentovaný opakovanými návratmi do DAB Nitra, či
nevídanými turné po Slovensku. Všetci folkloristi a umelci reprezentujú obec doma i v zahraničí a pokiaľ bojujú na súťažiach, umiestnia sa v zlatom pásme. Vznikli nové občianske združenia, Vinohradníci, Skauti, Starí páni.
Podporili sme výskum tradičnej ľudovej kultúry, spisovateľov, vydali monografiu nielen obce, ale organizácií.
Pokiaľ budem hodnotiť oblasť infraštruktúry a investícií, tak v tomto volebnom období
sme k dnešnému dňu získali dotácie na zateplenie a vykurovanie obecného úradu viac
než 104 000 €, podporu likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov prostredníctvom
obstarania kompostérov viac než 114 000 €,
rozšírenie kanalizačnej siete 1,138 mil. €. V
minulom roku sme úspešne rozbehli dostavbu kanalizácie za dotáciu Environmentálneho fondu 100 000 €. Ak to spočítam spolu
s dotáciami z ministerstiev financií, dopra(Pokračovanie na 5.str.)




(Dokončenie zo 4. str.)

vy či školstva musím skonštatovať, že v tomto volebnom období sme k dnešnému dňu
mali schválené dotácie v hodnote 1,9 mil. €,
čo je absolútne najlepšie zo všetkých doterajších období. Musím tiež zdôrazniť, že
dnes máme podané a momentálne odborne hodnotené ďalšie štyri žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške približne
750 000 € a k nim do konca roka pridáme ďalšie dve na rozšírenie kapacít materskej školy
ako aj bezplatnú wifi.
Myslím si, že je za nami kus výbornej práce.
Len pre úplnosť dodám, že v predchádzajúcich
dvoch obdobiach sme mali schválené dotácie
z eurofondov za približne 1,5 mil. €. Netreba
zabudnúť ani na investície súkromných spoločností, ktoré zlepšili zásobovanie elektrickou
energiou, alebo aktuálne rozbiehanú výstavbu
optickej siete v celom intraviláne obce. Obec
vlastní novú šesť bytovku, aktuálne sa chystá
kolaudácia ďalšieho bytového domu v centre a
nová výstavba dvadsať bytov. K tomu pripravujeme pozemky na ďalšiu minimálne dvadsaťbytovku, tá môže byť do dvoch rokov realitou. Do konca roka vo vlastnej réžii vybudujeme chodník pre peších a cyklistov naprieč areálom školy, doplníme ho osvetlením a dokončíme tiež posledný chýbajúci chodník v cintoríne, samozrejme aj s osvetlením.
Hospodárime pravidelne s rozpočtovým
prebytkom, za 3 roky tohto volebného obdobia
to bolo v roku 2015 viac než 118 000 €, 2017
viac než 227 000 € a v minulom roku viac než
48 000 €. Okrem eurofondov a dotácií teda
vieme financovať rozvoj aj z vlastných zdrojov,
dokážeme rozumne hospodáriť a ušetriť. Dodám len, že aj tento rok podľa vývoja hospodárenia očakávame rozpočtový prebytok. Posúďte teda sami, ako sa nám darilo.


• Podľa oficiálnych informácií do najbližších volieb v novembri nekandidujete. Prečo ste sa tak rozhodli?
Viete, v najlepšom treba prestať. Ja som sa
rozhodol slobodne, po dôkladnej úvahe a už
dávno, je to rok. Viem, že to pre mnohých bolo
a stále je prekvapivé, veď za posledných viac
než 50 rokov poznali Kozárovce len troch starostov, takže dlhé roky v úrade začínali byť
akousi samozrejmosťou. „Doživotný úrad“ však
nikdy nebol môj cieľ. Práca v samospráve nie
je len rozvoj obce vo všetkých oblastiach, je to
aj úloha pripraviť nástupcu a naplánovať odchod tak, aby obec dobre fungovala naďalej.
Viem, že na Slovensku mnoho takýchto príkladov nemáme, ja chcem dať jeden v samospráve. Sám som zástanca teórie, že funkčné (volebné) obdobie v samospráve by malo byť päťročné a malo by sa opakovať dva, maximálne trikrát. Teraz to v praxi aj dokazujem. Odchádzam po dvanástich rokoch starostovania
a 15 rokoch v samospráve. Pôsobil som osem
rokov v rade regiónu, osem rokov v odbornej
sekcii školstva ZMOS, pracoval ako člen zboru expertov i odborný hodnotiteľ v rámci národných projektov. Radosť z dosiahnutých úspechov však vystriedala únava, ozvalo sa zanedbávané zdravie. Nechcel som ďalej, donekonečna, odkladať rodinu a napokon aj všetko ostatné, okrem práce starostu, na posledné miesto. Mám za sebou dvanásť rokov, kedy
som musel veľa obetovať, ale kedy som sa nesmierne mnoho naučil, mnoho spoznal, mnoho dosiahol. Nastal správny čas. Odísť treba
vedieť v čase, keď sa darí, keď je pripravený
nástupca schopný a ochotný prevziať štafetu.
Dostal som nejednu otázku, prečo teda nejdem za poslanca, alebo sa nevrátim na svoje
pôvodné miesto na úrade? Na úrade som pracovný pomer ukončil dohodou v deň nástupu

Za starý papier nové hygienické výrobky
V našej obci sa občania čoraz viac zapájajú do separovania odpadu. Je to najkrajší dôkaz,
že nám záleží na životnom prostredí a chceme, aby naša obec bola upravená a čoraz krajšia.
Obecný úrad priniesol v tomto smere novinku. Pokiaľ máme chuť a pripravíme si starý nepotrený papier, oddelíme ho od kartónu, zviažeme do balíkov, môžeme ho vymeniť za hygienické potreby, ktoré aj tak nakupujeme.
Po prvýkrát sme túto možnosť výmeny mali 8. októbra. Naši občania, ktorí túto novinku využili, prejavili spokojnosť. Podľa slov zodpovedných zamestnancov, výmenný odber sa bude konať ešte do konca roka. Pripájame tabuľku s príkladom, koľko papiera treba odovzdať na konkrétne hygienické výrobky:
Hygienické vreckovky - 1 bal za 2 kg
Hygienické vreckovky - 10 bal za 15 kg
1 vrstvový toal. papier- 1 kotúč za 2 kg
2 vrstvový toal. papier - 1 kotúč za 3 kg
Kuchynské utierky XXL- 1 rolka za 15 kg
O termíne ďalšieho odberu bude úrad informovať rozhlasom a vo výveske.
 Do konca roka budú občanom zdarma rozdané kompostéry na záhradný odpad.
 Kontajner na zber jedlého oleja bol premiestnený spred predajne Supermarket do dvora.

Termíny zberu triedeného odpadu
November

December

19. novembra - Papier
21. novembra - Plasty

19. decembra - Plasty
22. decembra - Papier

za starostu. Keď som sa raz rozhodol naštartovať novú kariéru, venovať sa viac rodine, nebudem predsa robiť opačné kroky a pokračovať v samospráve. Ak by som mal tieto ambície, pokračujem ako starosta ďalších 4, 8, možno viac rokov. No ja ich už nemám.
• Ako si predstavujete rozvoj obce v najbližších rokoch po vašom odchode z postu starostu?
Kozárovce musia ísť ďalej svojou cestou postupného, kontinuálneho, no najmä udržateľného rozvoja. Musia rešpektovať a podporovať
šport, kultúru, zachovávať tradície. Udržať sociálnu politiku a rozvoj zamestnanosti. Budovať
infraštruktúru, dokončiť rozbehnuté projekty,
naštartovať nové. Musia zabezpečovať služby občanom a zveľaďovať svoj majetok. Toto
všetko som zohľadňoval pri výbere nástupcu,
starostu i zastupiteľstva. On sám má správny
vek, dostatok skúseností v samospráve, dobré vzdelanie a prax. Vzácnou devízou je tiež
poznanie pre vedenie zamestnancov vo výrobe, administratíve i službách. Záujem o školu, šport, kultúru. Pochopenie pre mladé rodiny, ale aj seniorov či hendikepovaných spoluobčanov. Skúsenejšieho realizátora veľkých
projektov tu nenájdeme. Jeho tím kandidátov
na poslancov má obrovský ľudský, morálny a
odborný potenciál. Predstavujem si teda dobre spravovanú obec v správnych rukách. Predstavujem si ďalšie ročníky našich novín, ktoré
majú pre všetkých dobré správy o úspechoch,
vydarených podujatiach, realizovaných projektoch. Informačná doba nás neobíde, dvere k elektronickým službám boli otvorené, teraz naberie informatizácia nový rozmer. Urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby sa
to podarilo. Predpokladám, že desiateho decembra preberie štafetu nové vedenie obce.
Tu sa moja úloha skončila. V prípade záujmu
rád pomôžem i poradím, aktívne však do diania už zasahovať nebudem.
V Kozárovciach zostávam žiť, nikam neodchádzam. Budem sa tešiť z úspechov, verím
že nás čakajú. Škola, šport, kultúra, celkové
podmienky pre život, toto všetko nielen udrží svoju kvalitu, ale dokáže rásť i napredovať.
Verím, že sa zachová duch spolupráce a súdržnosti všetkých dôležitých „hráčov“. Obec,
farský úrad, škola, súbory, organizácie, združenia, šikovní a aktívni jednotlivci, poľnohospodárske družstvo, zamestnávatelia, lekári a
podnikatelia potiahnu spoločne za jeden povraz ďalej. Kozárovce majú pre rozvoj vytvorené tie najlepšie predpoklady. Ľudia v Kozárovciach nikdy nesklamali, viem, že i teraz to dokážu a spoločne obec zveľadia.
Pripravila M. Nemčeková

Bezplatné právne
poradenstvo
Oznamujeme občanom obce Kozárovce že
dňa:
• 19.10.2018 od 13:00 do 16:00
• 16.11.2018 od 14:00 do 17:00
• 14.12.2018 od 14:00 do 17:00
sa uskutoční stretnutie s advokátom, ktorý poskytne občanom bezplatné právne poradenstvo v oblasti rodinného a občianskeho práva. Stretnutie sa uskutoční na Obecnom úrade v Kozárovciach.






Ako sa operetka o Tatrách sa vybrala do Tatier
O úspechoch našich ochotníkov s operetkou VY KRÁSNE TATRY
MALEBNÉ sme písali v našich novinách od premiéry až po dve predstavenia na profesionálnych doskách v DAB Nitra v júni 2018. Pôvodne to mala byť v Nitre derniéra predstavenia, ako tomu bolo po iné roky, ale dostali pozvanie do Vysokých Tatier. Po ich návrate sme oslovili vedúceho súboru Hron Ladislava Mráza, aby nám prezradil ako sa
im darilo. Prinášame jeho zhodnotenie.
Je to pekné a fantastické, keď sa
kultúry, potom v Rybníku, v Podlužamne a mojim vzácnym kolegom spl- noch, Veľkých Janíkovciach, Novom
nil vysnívaný sen uviesť pôvodnú slo- Tekove, v Bánove a dve predstavevenskú operetku VY KRÁSNE TATnia v DAB v Nitre boli predzvesťou,
RY MALEBNÉ v lone našich Vysože sa nám podarí uspieť aj vo Vysokých Tatier. Je pre nás veľkým vykých Tatrách.
znamenaním a zadosťučinením, že
Na osobné pozvanie primátora Vy-

sme osobne dohovorili naše vystúpenia, zabezpečili pobyt, technické
podmienky, aby naše predstavenia
boli úspešné. Stretli sme sa s veľkou ochotou a porozumením a našli sme spoločnú reč, pretože oni si
už pozreli naše predstavenia v DAB
v Nitre.
A tak nastal náš veľký deň D. Naši
spoľahliví a ochotní vodiči, jeden zo
Zlatých Moraviec od S. Orovnického,
ktorý nám aj teraz nezištne pomohol,
a druhý Marián Valach nás bezpečne dopravili do cieľa. Vojtech Benia-

sme sa mohli prezentovať pred skvelými divákmi, pod nádhernou scenériou našich veľhôr a znovu potvrdiť
vysokú úroveň divadelných inscenácií v Kozárovciach. Štyri vypredané predstavenia v našom Dome

čik po oprave svojho vozidla pricestoval za nami dodatočne a bol nám
neustále k dispozícii. Kulisy a rekvizity nám priviezol pán Sýkora zo Zlatých Moraviec. Ubytovaní sme boli v
troch vilkách v Starom Smokovci. Vo

sokých Tatier Ing. Jozefa Mokoša,
kultúrnych pracovníkov mesta Vysoké Tatry Janka Bendíka a Janky Kapustovej som spolu s naším starostom Ing. Jozefom Majerom navštívil
Poprad a Tatranskú Lomnicu, aby

štvrtok 12. júla sme sa večer predstavili na pešej zóne v Poprade na
námestí sv. Egídia. Nádherne osvetlené námestie, výborné obecenstvo,
naši rodáci a priatelia, ktorí nás prišli povzbudiť, vytvorili prostredie, v
ktorom sa nám naozaj výborne hralo a naše „Tatry malebné“ zažili veľký aplauz a uznanie.
Po prenocovaní v Starom Smokovci nás čakalo v piatok 13. júla vystúpenie v parku v Tatranskej Lomnici o
17. hodine. Veľmi príjemné prostredie, pekné počasie a nádherný výhľad na milované Tatry ešte viac znásobili naše výkony. Zážitok to bol skutočne očarujúci. Slzy sa nám tisli do
očí pri závere hry, lebo pohľad na Tatry a spievajúce obecenstvo boli potvrdením našej úspešnosti.
Ostávajúce dni sme využili na prechádzky a menšie túry, ako aj na návštevu premiéry domáceho divadelného súboru z Tatranskej Lomnice, ktorí sa nám predstavili v komédii DVA
TUCTY ČERVENÝCH RUŽÍ. Dúfame, že aj my ich privítame na našom
javisku v kozárovskom Dome kultúry.
Musím spomenúť aj nášho rodáka,
dnes už Tatranca Janka Beniačika,
ktorý od prvej do poslednej chvíle bol
naším sprievodcom, informátorom a
výborným pomocníkom.
Vďaka Vám, moji milí kolegovia herci, vďaka, pán režisér, vďaka Vám, vynikajúci páni muzikanti,
vďaka celému technickému personálu, vďaka Tebe, vážený pán starosta, vďaka všetkým za uskutočnený krásny sen na pomalý záver mojej
aktívnej divadelnej činnosti.
Za česť a slávu Kozároviec.
Ladislav Mráz

Tatranci priniesli dva tucty červených ruží
Keď naši divadelníci sa vrátili z
Tatranskej Lomnice nielen s dobrým pocitom z vlastných výkonov
a s krásnymi zážitkami s pobytu v
tatranskom prostredí, ale navyše s
novým priateľským vzťahom s divadelníkmi z Tatranskej Lomnice s
prísľubom, že DS Ladislava Bielika
zavíta do Kozároviec. Sľub sa naplnili 7. októbra divadelným predstavením Dva tucty červených ruží. Hosťujúcich hercov v dome kultúry čakala do posledného miesta
naplnená sála.
Vtipný príbeh, v ktorom hlavnú úlohu hrali dva tucty červených ruží a
snaha manželov okoreniť svoj vzťah.
Záverečné rozuzlenie zožalo potlesk
postojačky. Na záver hry sa hosťom
poďakovali starosta obce Jozef Majer a poslanec Bystrík Ižold.
Ako nám po predstavení povedal
Matúš Kostelník, hrala sa im veľmi
dobre, trochu ich ohromila vypre-

daná sála. „Zo začiatku to bol stiesnený pocit, že máme hrať pred takou plnou sálou, ale naštartovalo
nás to. Na záver sme si vychutnali stending ovation, ktorý vždy poladí hercovu dušu.“ Vedúca súboru
Alena Čechová nám prezradila, že
súbor si na budúci rok pripomenie
30. výročie svojho vzniku, ale z najstaršej zostavy zostala už len ona.
Teraz spolu s Matúšom získavajú
nových hercov. Je to zložité, pretože z Tatier odchádzajú mladí za
prácou. A tak sa im často rozpadne
kolektív počas nácviku hry, V Kozárovciach sa predstavila terajšia partia mladých hercov. Podľa všetkého obe strany- náš súbor HRON
i súbor Ladislava Bielika z Tatranskej Lomnice by si aj v budúcnosti výmenu divadelných predstavení zopakoval.
M. Nemčeková
snímka autorka






1. svetová vojna poznačila životy aj našich predkov
V nedeľu 11. novembra si pripomenieme okrúhle výročie – 100 rokov od ukončenia 1. svetovej vojny. Spomienke na jej obete bude
venovaná svätá omša vo farskom kostole a pamiatku obetí si uctia
aj predstavitelia samosprávy. Bližšie podrobnosti budú oznámené v
miestnom rozhlase.
V dnešných novinách prinášame súhrn udalostí 1. svetovej vojny
a jej dopad na našu obec a jej obyvateľov. Je našou povinnosťou
spomienky na tieto udalosti a na obete našich predkov pripomínať a
uchovávať.
Prvá svetová vojna, nazývaná i Veľká vojna, niekedy skrátene označovaná skratkou „ww1“, sa začala 28.7.1914. Podľa písomných spomienok
vtedy žijúcich pamätníkov bol príjemný slnečný deň, vidiek uhorskej časti monarchie sa pripravoval na žatevné práce. Napriek obavám z neistej
budúcnosti prevládalo presvedčenie, že vojna do Vianoc skončí. U časti,
hlavne mestskej mládeže, bol začiatok vojny dokonca privítaný kladne. Cisársky manifest K mojim národom (http://digicontent.snk.sk/content/journals/Slovenske_noviny/1914/07_july/17A0127478_173.pdf ) vydaný cisárom Františkom Jozefom i v slovenských novinách bol síce „vlastenecký“,
ale našim predkom nehovoril nič iné, len to, že bude vojna. V kronike obce
Kozárovce napriek časovému odstupu bol zaznamenaný tento zápis: „Po
vyhlásení mobilizácie nastal v obci veľký rozruch. Ťarcha vojny zaľahla na
občanov až potom, keď odišli prví vojnou povinní. Horšie bolo, keď prišli
prvé správy o ranených a mŕtvych...“
Bohužiaľ, skutočnosť bola oveľa tragickejšia, než tie najhoršie očakávania. Do armády monarchie bolo počas štyroch vojnových rokov povolaných
z územie Slovenska cca 400 000 mužov. Z nich sa ich domov nevrátilo
takmer 69 000. V mobilizácii v roku 1914 boli povolané ročníky 1872 až
1893, ktoré prešli výcvikom. Brannej povinnosti v priebehu vojny podliehali
muži vo veku 19 až 47 rokov. Systém odvodov, zaraďovania do armádnych
jednotiek a výcviku bol v RU monarchii pomerne zložitý. Vojenskú prípravu neabsolvovali všetci muži. Bol zaužívaný systém losovania, kto bude
absolvovať vojenskú službu (trvala i niekoľko rokov podľa druhu zbrane)
alebo bude absolvovať len výcvik (trval rádove týždne) alebo nebude absolvovať nič a všetko sa zopakuje o rok pri ďalšom odvode.
Počas vojny boli povolávaní samozrejme všetci muži bez ohľadu na ich
prípravu, po krátkom výcviku boli zaraďovaní k náhradným bataliónom
práporom a odosielaní k svojim bojovým materským regimentom. A aby
to bolo ešte komplikovanejšie, RU monarchia mala Cisársko-kráľovskú armádu K und K, kde jednotlivé regimenty pluky boli označované IR xx a
v samotnom Uhorsku pôsobila Vlastibrana, kde jednotlivé regimenty pluky
boli označované HIR xx a LIR xx. Celá RU monarchia bolo rozdelená do
doplňovacích vojenských obvodov, z ktorých boli počas vojny neustále doplňované bojujúce regimenty na fronte. Tieto doplňovacie obvody sa pre
IR a HIR čiastočne prekrývali. Tak sa stalo, že muži z našej obce (vtedy
Garamkovácsi/) rukovali k 26. pešiemu regimentu IR 26 k jeho III. práporu
so sídlom v Ostrihome a k 14. Honvédskemu regimentu HIR 14 k jeho II.
práporu so sídlom v Leviciach. Boli však muži, ktorí boli zaradení i k iným
regimentom. Podľa Matriky narodených a zomrelých v príslušnom období
bolo z obce Kozárovce povolaných do rôznych regimentov RU monarchie
takmer 400 mužov.
Na tabuli padlých umiestnenej na miestnom cintoríne je uvedených 50
mužov z našej obce. Tabuľa podľa údajov na nej bola spracovaná v roku
1933, teda 15 rokov po ukončení vojny. Nie je známe, či dovtedy existovala
nejaká iná vecná spomienka vo forme nejakého zoznamu. Pri prehľadávaní
všetkých nám dostupných zdrojov bolo zistených 53 padlých z obce Kozárovce (Ungarn, Bars, Garamkovácsi). Archívy nám vypovedajú, kde sa
dotyčná osoba narodila, nie bydlisko pred odchodom do armády. Existujú
rôzne zdroje evidencie padlých, ranených, či zajatých. Bohužiaľ, všetky sú
len čiastkové. Najrozsiahlejší archív je vo Wiedni – tzv. Kramerius, je digitálne spracovaný a cez WEB prístupný, podobne, ale v menšom rozsahu
je Vojenský historický archív Praha. Vojenský historický archív Bratislava
nie je digitálne spracovaný a teda dostupný len osobne, podobne Štátny
archív, pracovisko Levice. Digitálne spracované archívy sa nepretržite dopĺňajú, takže sa nedá vylúčiť, že ak ich niekto po určitom čase prebáda,
dostane sa k informáciám, ktoré tu nie sú uvedené.
Ako píše už citovaná obecná kronika: „Horšie bolo, keď prišli prvé správy
o ranených a mŕtvych...“ A tie správy prišli zrejme veľmi rýchlo. HIR 14 sa
podľa Kroniky tohto regimentu 13-15.8.1914 premiestnil z priestoru Levice/
Nitra do priestoru Tarnów, 16-24.8. nasledoval postup na Adrzejow, 24.8. sa
v Kronike uvádza: „Pluk absolvuje krst ohňom pri Andrzejove. II. a III. prápor vo svojich pozíciách pod nepriateľskou delostreleckou paľbou. I. prápor, ktorý bol v plukovej zálohe, podnikol protiútok za účelom zabezpečenie
pravého krídla, Rusi ustupujú – bolo nadviazané spojenie na východ s 2.divíziou.“ A boli prví mŕtvi – Ján Švolík, 31 rokov, o štyri dni Michal Hruška,

24 rokov. Podobne to bolo i pre regiment IR 26., ktorý odišiel na front už
4.8.1914. Do konca roku 1914 padlo z oboch regimentov na východnom
fronte 16 mužov. Rok 1915 nebol o nič milosrdnejší, zahynulo 23 mužov.
(Pre konkrétne dátumy a miesta úmrtia pozri zoznam padlých.) Bohužiaľ,
u 14. mužov sa nepodarilo zistiť presný dátum a miesto úmrtia. Padlí muži
na zozname sú uvedení v takom poradí, ako sú uvedení na pamätnej tabuli
na cintoríne. Doplnení traja padlí muži sú vyznačení.
Pešie pluky, IR 26 a HIR 14, boli odvelené a nasadené do bojov na východnom fronte. Podľa vývoja na bojiskách tejto vojny a podľa zámerov
velenia RU armády boli tieto pešie pluky premiestňované na iné bojiská
vojny. HIR 14 prešiel z priestoru Haliče (východné Polsko a časť západnej Ukrajiny – v dobovej tlači tiež nazývané ruské Polsko) do dnešného
Rumunska a potom do severného Talianska. IR 26 prešiel v roku 1917 do
Talianska. Časovú a priestorovú dislokáciú si možno pozrieť na:
IR 26
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=sk&oe=UTF8&m sa=0&ie=UTF8&authuser=0&mid=1IO_ai2mLZFLZyGPiKVq3bE7ocds&ll=50.669265467701806%2C22.72170023706053&z=8
a HIR14
https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=1II6UULRdnL3wssN1r2GZGJUZGd0&ll=50.42060493934987%2C24.043922712890662&z=9
Peší pluk IR 26 sa podľa spomienok pamätníkov zúčastnil i poslednej
Rakúsko-Uhorskej ofenzívy v severnom Taliansku. Pluk pôsobil v Alpách
v blízkosti mesta Asiago. Ofenzíva začala 15.6.1918. Po neúspešnej ofenzíve a protiofenzíve dohodových mocností sa 24.10. – 27.10.1918 armáda
monarchie na talianskom fronte rozsypala, príslušníci slovanských národností opúšťali front, maďarské a rakúske jednotky sa vzdávali talianom
a dohodovým armádam. 30.10. sa začali rokovania o prímerí. Prímerie
na talianskom fronte bolo podpísané 4.11.1918. Zo spomienok účastníkov
tejto vojny z tekovskej a hontianskej župy sa dá predpokladať, že ak nie
celý peší pluk IR 26, tak minimálne jeho tretí prápor (Ostrihomský) zanikol
spontánnym rozchodom jeho príslušníkov.
HIR 14 bol síce tiež ku konci vojny dislokovaný v severnom Taliansku,
do väčších bojov tam ale nezasiahol. Bol pripravovaný a odoslaný na západný front do Francúzka. Do bojov tam už ale tiež nezasiahol a po podpísaní kapitulácie 11.11.1918. o 11 hod. bol peším pochodom a potom
železnicou prepravený do svojho posádkového mesta, do Nitry. Do Nitry
dorazil 27.11.2018. 28.11.2018 v dopoludňajších hodinách bol peší pluk
HIR 14 rozpustený. Je pozoruhodné, že Československá republika vznikla
28.10.1918., ale jej budúci občania boli ešte príslušníkmi armády RU monarchie.
Dôsledky tejto vojny boli pre obec i pre jednotlivé postihnuté rodiny tragické. Okrem toho, že z obce zahynulo 50 mužov v obci žijúcich, resp. 53
mužov v obci narodených, boli i vojnoví invalidi. Ich počet bol porovnateľný
s počtom padlých. Ich postihnutie bolo rôzneho druhu, od amputácie časti
teľa, cez zranenia vnútorných orgánov až po psychické problémy z prežitých hrôz vojny. Pri poslednom cenzuse v Uhorsku v r. 1910 bol v obci
počet obyvateľov 1621, k maďarskej národnosti sa hlásilo 175 obyvateľov.
Takmer 400 mužov, čo je jedna štvrtina počtu obyvateľov obce, narukovala
do armády. Z týchto 400 mužov každý štvrtý padol, alebo zostal invalidným.
Zápis v obecnej kronike zaznamenal v roku 1916 rekviráciu kostolných
zvonov na „liatie kanónov“. Vojna mala ale i morálne dopady na obyvateľstvo, opäť citujeme z obecnej kroniky: „Srdce a svedomie ľudské stvrdlo
a nikto nemal súcitu k biede druhého. Vojnou sa rozšírila i nemravnosť
a vyvrcholila, keď začali rekrutovať osemnásťročných chlapcov. Títo zvyklí
na voľné mravy vojny, naplnení svodnými heslami: „Užiť dňa! Užiť každého
okamžiku!, vychovaný vo vojenskom tábore, po prevrate rozniesli mravy
vojny do všetkých kútov Európy. Venerické choroby, nevernosť manželská
neboli ničím neobyčajným, svrab, voš, žobranie, zločinnosť narastali netušenou mierou“
Priamym dopadom vojny boli i udalosti súvisiace so vznikom ČSR. ČSR
bola vyhlásená 28.10.1918, vyučovanie v slovenčine sa v škole začalo
od prvého decembra, maďarské úrady však pracovali do konca januára
1919. Maďarské vojská (bolševici) v júni obsadili rybnické vŕšky, československá armáda obsadila Pustú horu (Obecná kronika ich uvádza ako
„čsl. dobrovoľníkov“). Tieto udalosti tiež priniesli rekvirácie, násilie, mŕtvych.
Opäť z Obecnej kroniky: „Čsl. dobrovolníci vylámali pivnice, opili sa a zle
nakladali s občanmi. Mládenca Filipa Žemberyho chytili a potom na Olichove obesili.“ (Túto skutočnosť ale nepotvrdzuje žiadny zápis v Matrike
zomrelých, to ale nevylučuje, že táto udalosť sa mohla skutočne udiať.)
V priestore Slovenskej brány sa viedli boje od 4. júna do 27. júna V obci boli
(Pokračovanie na 7.str.)






1. svetová vojna poznačila životy aj našich predkov
(Dokončenie zo 7. str.)
zničené alebo poškodené viaceré domy. Maďarská červená armáda ustúpila zo Slovenska do 4. júla 1919. A znova z obecnej kroniky: „Na cintoríne
je pochovaných niekoľko obetí bolševického vpádu.“
Ťažko povedať, čo autor zápisu v obecnej kronike myslel, keď v súvislosti s koncom Veľkej vojny napísal tento zápis: „Mier bol trúbený na Veľkej
skale. Vojna skončila pri Mačacom brode“ nevieme, či ide o skutočné udalosti, alebo o nadsadené vyjadrenie, ale pre občanov obce bol koniec vojny
až po odchode Maďarskej červenej armády. Mačací brod nie je alegória,
ale skutočný miestopis, je to miesto bývalého prievozu, cca 300 m od čerpacej stanice v Tlmačoch smerom na Kozárovce.
V roku 1933 bolo v obci 45 vojnových vdov. Ešte v rokoch 1960 -1970
chodievali a klopkali drevenou nohou do miestneho kostola starí muži – voj-

noví invalidi Veľkej vojny. V miestnej krčme hrali karty jednorukí starí muži
– vojnoví invalidi Veľkej vojny. Na Starých viniciach, pred pivničkou p. Holečku, pod longošom sedávali starí muži a znova a znova bojovali vo Veľkej
vojne, spomínali na Piavu – bývalí vojaci RU regimentov.
Je pozoruhodné, že muži z obce slúžili i v IR 89 so sídlom Jaroslau
a Gródek - Jagelionski v Poľsku. V záznamoch o úmrtí majú uvedený regiment 89 dvaja muži a do zajatia sa z tohto regimentu dostali šiesti muži.
Akým spôsobom sa do tohto regimentu dostali, nie je známe.
Pravdepodobne prvý vojak Veľkej vojny z Kozároviec padol 24.8.1914
v Poľsku, zomrel v deň príchodu na bojisko, pochovaný je možno na najbližšom vojenskom cintoríne pri Andrzejowe. Posledný vojak Veľkej vojny
padol 27.7.1918 v Taliansku. Zomrel pár mesiacov pred koncom Veľkej vojny, pochovaný je v Taliansku, v doline Frenzella, pri obci Galio.
Spracoval Ing. Ján Šusták

Skrátený preklad pôsobenie HIR 14
Vo Veľkej vojne bol pluk určený na boje v Galícii na ruskom fronte. Počas Brusilovovej ofenzívy v roku 1916 bol v podstate zničený, keď stratil
polovicu mužstva. V roku 1917 sa ešte jeho časti dostali na taliansky front
a koniec vojny ho zastihol na západnom fronte. Osudy pluku sú osudmi aj
vojakov Pluk bol zložený z 85 percent zo slovenských vojakov. Služobným
jazykom v honvédskych plukoch bola maďarčina. Na front bol vypravený po
trase Levice, Nitra z jeho domovských dislokácií železnicou cez Leopoldov
– Žilinu – Tarnow do Lancutu. Ohňovým vojnovým krstom prešiel už 24.
augusta 1914 ako súčasť 37. divízie čeliac ruskej ofenzíve pri Andrzejowe.
14. honvédsky pluk, si získal prívlastok elitnej jednotky. Začiatkom septembra so striedavými úspechmi bojuje v priestore Tarnawka – Olszanka odkiaľ
koncom mesiaca ustupuje k ústiu rieky Nida.
Prvý februárový týždeň sa ocitá na južnom brehu rieky San medzi Ruskiem a Zatwarnicou. Postupne sa prebíjal na sever. Z ruského frontu bol
stiahnutý začiatkom mája. Po preskupení a doplnení sa po trase Nyíregyházu - Budapešť - Bratislavu - Gänsendorf - Přerov - Krakov - Tarnow na
Czarnu dostal späť na front. V júni 1915 veľký počet vojakov padol počas
bojov pluku, pre vyčerpanosť a zblúdenie do zajatia.
V lete 1916 čelí pluk ofenzíve ruských vojsk ešte pred začiatkom Brusilovovej ofenzívy. 28. júla podnikajú Rusi silný útok na pozície pluku, pričom väčšina II. a III. práporu padla do zajatia. 8.-11. septembra je pluk
nahradený. Nasleduje pochod na Vojmice a odtiaľ na Wladimir Wolynski a
jedenásteho nastupujú na vlak aby vyplnili medzeru na východnom fronte
vzniknutú vstupom Rumunska do vojny. Po trase Wladimir Wolynski - Jaroslau - Sátoaljaújhely - Čop - Carei, sú vyložení v Deji 14. septembra a peším pochodom smerujú na Osorhel. Po týždennom pochode sa dostali na
líniu frontu Ideciu de Jos – Sattelberg kóta 756 – Mocsáros. V Rumunsku
bojuje pluk až do augusta 1918.
V druhej polovici augusta 1918 je prevelený na taliansky front cez Bra-
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šov - Simeria - Arad - Szeged - Szabadka - Baja - Dombóvár - Kaposvár
- Gyékényes - Laibach - Udine do Pordenone, tam je vyložený a peším
pochodom sa dostáva do Mansue. Tu absolvuje výcvik pre potreby nového
frontu. Avšak už v polovici septembra nastupuje na železničnú prepravu
po trase Casarsa - Gemona - Pontafel - Rosenheim - Ulm a/d Donau Bietigheim - Erstein. Tam bol vyložený a peším pochodom pokračuje na
Westhausen a Kerzfeld, Uttenheim, kde prebehol výcvik podľa plánov.
Pluk je premiestnený na Heiligenstein - Goxweiler a Walf, kde pokračuje
výcvik a vybavovanie zvláštnym vojenským výstrojom. Prvý novembrový
týždeň nasleduje pochod na Dambach - Blienschweiler - Epfig - Andlau-Bernhartsweiler - Reisfeld - St. Moritz - Hochwart - St. Peterholz - Thannweiler; tam stavia zadné línie pre Nemcov.
V deň vyhlásenia prímeria 11.novembra prebehla v pluku menšia rebélia
v Dambachu. Už 12. 11. začínajú vojaci nitranského honvédskeho pluku
peší pochod smerom domov cez Hochdorf - Unter Jesingen - Eningen Lonzingen - Schelkingen - Ulm. Na tento pochod spomínal aj môj starý
otec. Veliteľom jeho čaty bol neskôr známy bratislavský mäsiar Manderla
a ten sa rozhodol, že ak už prežili vojnu, nemali by sa dať zabiť v preplnených vlakoch v bežných železničných nešťastiach. Manderlova jednotka
prešla pozdĺž Dunaja do Nitry temer tisíc kilometrov. Ostatok pluku sa od
24. novembra prepravil železnicou z Ulmu cez Mníchov - Salzburg - Viedeň
- Bratislavu do Nitry, tam prebehla 28. demobilizácia a mužstvo sa rozišlo
do nového štátu – Československej republiky.
Podrobné informácie nájdete v príspevku „Prehľad bojovej činnosti Uhorského kráľovského nitrianskeho 14. honvédskeho pešieho pluku od 1. augusta 1914 do 28. novembra 1918. (Felvidék és Kárpátalja hadtorténete
1914-1918, str. 178-183). Zostavil: vitéz Károly Németh (Deisler), bývalý
veliteľ pluku.
Preložil a spracoval: Pavol Rusnák
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Štefan

Benčát

Kozárovce

1880

x.x.1914

Filip

Hlava

Kozárovce

1877

x.x.1914

Štefan

Kabát

Kozárovce

1877

x.x.1914

Jakub

Mráz

Kozárovce

1878

x.x.1914

Jozef

Mráz

Kozárovce

1886

Jozef

Vajda

Kozárovce

1880

Štefan

Vajda

Kozárovce

1890

26

x.x.1914

Ján

Švolik

Kozárovce

1883

14

24.8.1914

Andrzejow /Lublin

Michal

Hruška

1890

14

28.8.1914

Wysokie Janovi /Lublin

Peter

Žemberi

VHU R325

Kozárovce

1891

26

29.8.1914

Filip

Kúkel

VHU R328

Kozárovce

1897

26

14.9.1914

pod Lublinom

Michal

Kabát

VHU R328

Kozárovce

1879

26

27.9.1914

Ivangorod na bojišti

Ján

Červenák

VHU P

Kozárovce

1889

14

8.10.1914

pod Ivanogorodom, Ruské
Polsko

Ján

Vajda

VHU R325

Kozárovce

1882

26

25.11.1914

Sulosova

Ján

Bandzi

VHU R325

Kozárovce

1878

26

30.11.1914

Štefan

Krajči

VHU R325

Kozárovce

1892

26

8.12.1914

Not.ŠA Lev

VHU R7
VHU R7

14

17.12.1914

Chelm

x.x.1914
Schuß i. d. I. Hand,
ResSpit

Luboszowecz

cintorín

Michal

Kabát

Ján 
Červenák


VHU R328

Kozárovce

1879

26

27.9.1914

Ivangorod na bojišti

VHU P

Kozárovce

1889

14

8.10.1914

pod Ivanogorodom, Ruské
Polsko

VHU R325

Kozárovce

VHU R325

Kozárovce

1880
1878
1877
1892
1877
1882
1878
1886

Ján

Vajda

Štefan
Ján

Benčát
Bandzi

Filip
Štefan
Štefan
Gašpar
Jakub
Štefan

Hlava
Krajči
Kabát
Benčát
Mráz
Benčát

Samuelov...

Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce

Karol
Jozef

Benčát
Mráz

VHU R328
Not.ŠA
Lev

Kozárovce

Ľudovít
Jozef

Dóczy
Vajda

Not.ŠA Lev

Kozárovce

Ján
Štefan

Hudec
Vajda

Kozárovce
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VHU R325
VHU R329
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1882
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26
25.11.1914
Sulosova
regim
miesto úmrtia v
dátum úmrtia
ent
príslušnom zázname
26

26

1890
1886

26
14

1.1.1915
17.12.1914

Chelm

1867
1880

??

23.8.1915
x.x.1914

Ravízia/Osztrak

1879
1890

26

x.x.1915
x.x.1914

Kozárovce

1883

14

24.8.1914

14

Luboszowecz
v ruskom zajatí

Schuß i. d. I. Hand,
ResSpit

Ján

Švolik

VHU R7

Michal
Ján
Peter

Hruška
Janček
Žemberi

VHU R7
VHU R325

Kozárovce
Kozárovce

1890
1882
1891

26

28.8.1914
x.x.1915
29.8.1914

Filip

Kúkel

VHU R328

Kozárovce

1897

26

14.9.1914

Andrzejow /Lublin
Janošek Johann, Oborkan.,
WysokieNr.
Janovi
/Lublin
FstAR.
1, Ungarn,
Bars, Kovácsi, JS82; tot
(14./Г). 1915). 21 3 16
pod Lublinom

Karol
Michal

Kabát

VHU R328

Kozárovce

1882
1879

26

x.x.1915
27.9.1914

Ivangorod na bojišti

Karol
Ján
Matej

Kotora
Červenák
Kotora

VHU P
Not.ŠA Lev

Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce

1870
1889
1894

14

x.x.1915
8.10.1914
?.?.1915

pod Ivanogorodom, Ruské
Polsko Galícia
Sombor,

Jozef
Ján
Filip

Kemeny
Vajda
Bučka

Kramerius
VHU R325
VHU R329

Kozárovce
Kozárovce

1891
1882
1899

75
26
26

12.2.1915
25.11.1914
1.3.1915

Cebrow
Sulosova
Medzilaborce

Ján
Štefan

Bandzi
Mráz

VHU
R325
Kramerius

Kozárovce
Kozárovce

1878
1894

26
14

30.11.1914
10.5.1915

Štefan
Viktor
Gašpar

Krajči
Bedei
Benčát

VHU R325
VHU R325
VHU
R329

Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce

1892
1893
1882

26
26
26

8.12.1914
12.5.1915
1.1.1915

Scrastwo-Krankenhaus in
Krasno-ufimsk
Luboszowecz
vDunfanteriet??/na
ruskom zajatí bojišti

Peter
Štefan

Ivanič
Benčát

Kramerius
Samuelov...

Kozárovce

1886

89

25.5.1915
x.x.1915

Jozef
Karol

Benčát

VHU R330
R328

Kozárovce

1882
1890

26

30.6.1915
1.1.1915

Ján
Ľudovít

Benčať
Dóczy

Not.ŠA Lev

Kozárovce

1867

14
??

21.8.1915
23.8.1915

Doberdo/Osztrak
Ravízia/Osztrak

Ján
Ján

Hudec
Holečka

VHU R8

Kozárovce
Kozárovce

1879
1881

14

x.x.1915
21.7.1915

u H. Kajetanovka

Karol
Ján
Štefan

Ďurovič
Janček
Šamo

1895
1882
1890

14

VHU R326

Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce

26

7.8.1915
x.x.1915
31.8.1915

Ján

Žemberi

VHU R328

Kozárovce

1888

26

3.9.1915

Štefan
Karol
Jozef
Karol

Čaradský
Kabát
Švolik
Kotora

VHU R329

Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce

1881
1882
1881
1870

26

15.9.1915
x.x.1915
12.10.1915
x.x.1915

VHU P

VHU R330

Ján
Matej
Štefan
Jozef
Ján
Filip
Viktor

Zoček
Kotora
Kabát
Kemeny
Šmirina
Bučka
Hudec

VHU R326
Not.ŠA
Lev
Kramerius
Kramerius
VHU R328
VHU R329
VHU R327

Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce

Štefan
Štefan

Mráz
Švolik

Viktor
Ján
Peter
Martin

Bedei
Švolik
Ivanič
Kabát

26
26

Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce

1896
1894
1883
1891
1895
1899
1893

14
75
89
26
26

26.10.1915
?.?.1915
1.-31.1.1916
12.2.1915
29.4.1916
1.3.1915
10.7.1916

Kramerius
VHU R327

Kozárovce
Kozárovce

1894
1896

14
26

10.5.1915
31.8.1916

VHU R325
Kramerius
Kramerius
VHU
R328

Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce

Kozárovce
Kozárovce

1893
1895
1886
1878

1882
1896

26
FJB11
89
26

12.5.1915
16.9.1916
25.5.1915
18.9.1916

Jozef
Štefan
Ján
Štefan

Benčát
Seneši
Benčať
Valach

VHU R330
Not.ŠA
Not.ŠA Lev
Lev

Kozárovce

1898

Jozef
Ján
Viktor

Straca
Holečka
Hlava

VHU R328
VHU R8
VHU R12

Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce

Karol
Martin
Štefan
Cyril
Ján
Viktor
Štefan
Michal
Jozef

Ďurovič
Hofferik
Šamo
Švolik
Žemberi
Benčát
Čaradský
Šima
Švolik

VHU P

Janošek Johann, Oborkan.,
u Marcivóva
FstAR. Nr. 1, Ungarn,
Chilezyce,
Bezivk
Bars, Kovácsi,
JS82; tot
(14./Г). 1915). 21 3 16
Wolhynia

wieś, gm. Hażlach,
pow. cieszyński

wieś, gm. Hażlach,
Cmentarz
wojenny nr
pow.- cieszyński
388
Kraków,
Rakowice

u Krasniku
v zajatí v Moskve
Gajehoztochie
Sombor, Galícia
Cebrow
Wolhynia
Medzilaborce
Uvazil
Scrastwo-Krankenhaus in
Krasno-ufimsk
voj.nemocnica Košice
Dunfanteriet??/na bojišti
Nova-Vas

hrob 379

Centralny cintorín
Košice

14
14

30.6.1915
x.x.1917
21.8.1915
17.6.1917

Doberdo/Osztrak
Janevesov

1898
1881
1874

26
14
14

7.7.1917
21.7.1915
10.11.1917

na bojišti
u H. Kajetanovka
nemocnica Ružomberok

Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce
Kozárovce

1895
1887
1890
1874
1888
1895
1881
1897
1881

14

7.8.1915
x.x.1918
31.8.1915
x.x.1918
3.9.1915
15.6.1918
15.9.1915
27.7.1918
12.10.1915

u Marcivóva

Ján
Zoček
VHU R326
Kozárovce
Vysvetlivky:
•
Not.ŠA
Lev
Notárske
Zápisy,
Štátny
archív
Levice
Štefan
Kabát
Kramerius
Kozárovce
• VHU Rx - Vojenský historický ústav BA/číslo kroniky
Ján
Šmirina historický VHU
Kozárovce
• VHU P - Vojenský
ústavR328
Praha

1896

26 • Kramerius
26.10.1915
Gajehoztochie
hrob 379
- Vojenský
archív Wien
•
Muži
sú
v
zozname
v
takom
poradí,
ako
sú
uvedení
na tabuli na cin14
1.-31.1.1916
toríne.
89 • Doplnení
29.4.1916
Wolhynia
sú na šedom
podklade.

VHU R326
VHU R328
VHU R328
VHU R329
VHUR330
R11
VHU

1883
1895

26

cintorín

x.x.1914
30.11.1914
x.x.1914
8.12.1914
x.x.1914
1.1.1915
x.x.1914
x.x.1915

26



26
26
26
26
14
26

Cmentarz wojenny nr
388 - Kraków,
Rakowicecintorín
barákový

Chilezyce, Bezivk
Wolhynia
Roncaeto pri Assagiu
u Krasniku
Dolina Frenzella, obec
vGalio/Taliansko
zajatí v Moskve

voj. Cintorín v doline
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Otvorenie nového školského roka
Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutočnilo 3. septembra o 8:00 hodine vo veľkej telocvični ZŠ za prítomnosti všetkých
žiakov, rodičov, pedagógov, vedenia
školy i pána starostu. Privítali sme 17
malých prváčikov, ktorých žiaci 9. ročníka s kvietkom v ruke odprevadili do
ich novej 1. triedy.
Riaditeľom ZŠ s MŠ je Mgr. Richard Demian, zástupkyňou riaditeľa
pre ZŠ je Mgr. Ivana Šustáková, pre
MŠ Mgr. Eva Báťová. Základná škola
má v tomto školskom roku 13 tried –
10 bežných tried a 3 špeciálne triedy
s celkovým počtom 200 žiakov. Oddelenia školského klubu detí sú dve,
navštevuje ich spolu 65 žiakov.
V 1.A triede je triednou učiteľkou
Mgr. Beáta Sedláková, v 1.B Mgr. Mária Együdová, v 2. triede Mgr. Mária
Hlavová, v 3. triede Mgr. Zuzana Šebová, v 4. triede Mgr. Janka Strelková. V 5. triede je triednym učiteľom
Mgr. Jozef Majer, v 6. triede Mgr. Kornélia Kmeťová, v 7. triede Mgr. Lucia Tulová, v 8. triede Mgr. Silvia Kohútová a v 9. triede Mgr. Ivana Švoliková, PhD. Triednymi učiteľkami v
špeciálnych triedach sú na I. stupni Mgr. Andrea Mikešová a Mgr. Erika Ambrušová, na II. stupni PaedDr.
Eva Micháliková. Beztriedni vyučujúci sú Mgr. Pavol Dubaj – vyuč. náboženskej výchovy a Mgr. Katarína Líšková – vyuč. matematiky. Vychovávateľkami v ŠKD sú Bc. Renáta Ižol-

dová a sl. Lucia Volfová. Pedagogickými asistentkami sú Bc. Martina Balážiková, Diana Mrázová a Mgr. Ivana Brúnová. Na škole pôsobí sociálny pedagóg Mgr. Renáta Wolfová a
školský psychológ Mgr. Katarína Budinská. Do pedagogického zboru v
tomto školskom roku ako nové vyučujúce pribudli Mgr. Katarína Líšková, Mgr. Andrea Mikešová a Mgr. Erika Ambrušová.

lavíc a stoličiek pre žiakov s fin. zabezpečením RZ pre 1 triedu, úprava vonkajšieho areálu - orezávanie
stromov a okrasných drevín, vonkajší obklad na kotolňu, výmena okien,
oprava dymovodu, oplotenie areálu
školy a jeho uzavretie, zakúpená bola
interaktívna tabuľa do triedy 1. stupňa, vybavenie novozriadenej špeciálnej triedy, doplnenie kabinetov novými učebnými pomôckami (mapy,

Zameraním ZŠ s MŠ je posilnenie
vyučovacích predmetov v rámci voliteľných hodín v predmetoch anglický jazyk a literatúra, telesná a športová výchova.
V rámci materiálno-technického
zabezpečenia vzdelávacieho procesu sa počas letných prázdnin vykonalo, resp. zabezpečilo: nákup výukových CD a kníh, svojpomocné vymaľovanie 9. triedy, zakúpenie nových

didaktické pomôcky, športové potreby, výukové CD, knihy), zakúpenie
nových katedier do ŠKD, zakúpenie
nového ohrievacieho pultu do školskej jedálne. Škola je zabezpečená
po materiálnej stránke na všetkých
úsekoch výchovy a vzdelávania na
veľmi dobrej úrovni.
Medzi projekty podané alebo realizované v šk. roku 2017/2018 patria: „Bavíme sa florbalom“ (2017 –




2018) - projekt vyhlásený Úradom
Nitrianskeho samosprávneho kraja
– schválený. Projekt „Knižničné dobrodružstvo“ (2017 – 2018) - projekt
vyhlásený Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja –schválený. Projekt „Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ s MŠ Kozárovce“ - v rámci realizácie projektu dôjde k vytvoreniu 2 pracovných úväzkov pre pedagogických asistentov a k vytvoreniu inkluzívneho tímu – 0,5 úväzku
pre šk. psychológa a 1 úväzku pre
sociálneho pedagóga – schválený.
Projekt „Zriadenie modernej biochemickej učebne pre ZŠ Kozárovce“,
projekt podaný na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, cieľom je zriadenie novej učebne pre vyučovanie odborných predmetov, zakúpenie nového nábytku,
didaktickej techniky, učebných pomôcok – schválený.Projekt „Tajný
život mesta 2“– projekt v spolupráci
s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie.Prostredníctvom tohto projektu
budeme objavovať zaujímavé lokality a rastlinné druhy vo svojom okolí a
budeme ich môcť prezentovať širokej verejnosti. Navyše naši žiaci objavia čaro bádateľsky orientovaného
vzdelávania, ktoré je na Slovensku
úplnou novinkou, je to v rámci výučby prírodovedných predmetov – environmentálny projekt – zapojili sme
sa. Plánom v tomto šk. roku sú projekty zamerané na čitateľskú gramotnosť, cudzie jazyky, IKT a materiálne
vybavenie školy.

DVE ZLATÉ pre mladých hasičov
Medzi prvými okresnými súťažami v novom školskom roku je aj
hasičská súťaž PLAMEŇ. Tak ako každý rok aj teraz sa dve družstvá z našej základnej školy na ňu intenzívne pripravovali. Súťaž
sa konala 6.októbra v Bohuniciach. Na trati dlhej približne 1200 m
sa nachádzalo celkom 6 stanovíšť : streľba zo vzduchovky a hod
kriketovou loptičkou na cieľ 2 x 2 m – obe zo vzdialenosti 10 m,viazanie hasičských uzlov, zhadzovanie terčov prúdom vody za
pomoci džberových striekačiek, určovanie hasiacich prístrojov a
3 látok, ktoré sa nimi môžu hasiť a zdravotná príprava
Súťažilo sa v dvoch kategóriách. ZŠ s MŠ v Kozárovciach v
mladšej kategórii reprezentovali Samuel Kotora, Lucia Kabinová, Tobiáš Fabian, Dávid Šimkovič , Matej Švolík a Daniel Kupča
/náhradník/. Staršia kategória súťažila v zložení Tomáš Fabian,
Lukáš Havran, Barbora Švolíková, Viktória Švoliková, Lívia Vozárová a Kamila Benčatová /náhradníčka/. Obe družstvá sa vo
svojich kategóriách umiestnili na vynikajúcom 1. mieste. Teší nás,
že žiaci k príprave na jesennú súťaž pristupovali zodpovedne,
čo sa odzrkadlilo aj na ich konečnom umiestnení.
M.Š.
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Verejná zbierka Biela pastelka
Prispeli sme na dobrú vec, 21. september 2018 bol dňom verejnej zbierky Biela pastelka, určenej na podporu nevidiacich a slabozrakých. Žiačky
ZŠ s MŠ Kozárovce v našej obci vyzbierali od našich spoluobčanov sumu
vo výške 136,30 eur. Každý darca dostal spinku v tvare pastelky. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska všetkým darcom ĎAKUJE.
Mgr. Renáta Wolfová

Beseda so včelárom
Deti z I. oddelenia Školského klubu detí sa 14. septembra zúčastnili
besedy so včelárom, ktorý deťom priblížil život včiel a vysvetlil ich dôležitosť. Deti beseda zaujala, mali mnoho otázok. Nakoniec mali možnosť
ochutnať sladký med priamo od pána včelára.
Diana Mrázová

Ulica je plná deti, do škôlky a školy každé letí!
Ulica je plná detí, prázdniny sa
pominuli. V rúčkach kvety, v očkách
strach, otázočky na perách. Zvedaví sme na zážitky, kde všade ste boli, ako vám čas utiekol u babičiek,
u dedkov. Usmieva sa slnko zhora,
na škôlkárov malých volá: Prestaňte sa deti mračiť, v škôlke sa vám
bude páčiť!

Prišiel opäť mesiac september a
s ním aj začiatok nového školského
roka v našej materskej škole. Po letných prázdninách sme sa znova ocitli
pred bránou materskej školy plní dovolenkových zážitkov. Pre staršie deti je tento školský rok len ďalší v poradí, no pre tých najmenších škôlkarov je ich prvý. Naše pani učiteľky i

pán učiteľ ich s láskou a trpezlivosťou zoznámia so všetkým, čo k životu potrebujú.
Tento školský rok do našej materskej školy nastúpilo 58 detí, ktoré sú
rozdelené do troch tried. Ako každý
rok, tak aj tento rok nebol výnimkou
a o čistotu všetkých priestorov materskej školy sa postarala naša teta
Anička. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje šesť pedagogických zamestnancov. V prvej triede
LIENKOVEJ, kde sa nachádzajú 24-ročné deti sú triednymi pedagógmi
Mgr. Eva Báťová a Mgr. Júlia Beniačiková, v druhej triede SOVIČKOVEJ,
kde sa nachádzajú 4-5-ročné deti sú
triednymi pedagógmi Martin Lenard
a Michaela Lintnerová a napokon v
tretej triede MYŠKOVEJ, kde sa nachádzajú 5-6-ročné deti sú triednymi
pedagógmi Mgr. Monika Majerová a
Bc. Monika Žemberyová.

Lienky

Sovičky

Myšky

Každoročne pre rodičov, starých
rodičov a deti organizujeme rôzne
akcie, podujatia a pripravujeme rôznorodé aktivity, kde deti môžu ukázať
svoj talent i nadobudnuté schopnosti a kde s nimi môžu tráviť spoločný
čas. Ani tento školský rok tomu nemôže byť inak. Na oplátku nám deti svojimi pokrokmi a úspechmi ukazujú, že naša snaha ich niečo naučiť nie je zbytočná. Pre každého učiteľa je najväčším poďakovaním radosť v detských očiach i spokojnosť
zo strany rodiča.
Budeme všetci veľmi šťastní, keď
sa v našej materskej škole budú deti
cítiť ako doma, keď si vytvoria nové
kamarátstva a naučia sa nové zručnosti. Výchova dieťaťa je pre nás veľmi dôležitá a je naším životným poslaním, sme preto pripravení vypočuť si každý problém, bôľ aj strach
všetkých detí.
Bc. Monika Žemberyová






Pozdrav pre všetkých z ďalekej Kene
Subukia. Dedina v Keni, kde sa nachádza Národná svätyňa a najznámejšie pútnické miesto v štáte. A tu
je realizovaný aj slovenský projekt
Oáza milosrdenstva. Ide o resocializačné centrum pre mladých chlapcov ,,streetboys“, ktorí žili na ulici.
Prostredníctvom projektu im chceme dať šancu znovu sa postaviť na
nohy a začať nový život.
Projekt Oáza milosrdenstva je ešte
len v začiatkoch, no už máme niekoľko
chalanov, ktorí sa chcú zmeniť. A na
tomto mieste pôsobím aj ja ako dobrovoľník prostredníctvom Vysokej školy sv. Alžbety. Mojou úlohou je venovať sa chalanom počas dňa, vytvárať
pre nich program a dohliadať na našich zamestnancov. Máme tu troch trvalých zamestnancov. Pomáhajú nám
s opravami, stavbou hospodárskych
budov a dohliadajú na záhradu. Títo
chlapíci robia za 120 eur mesačne,
čo je pre nás v Európe menej ako minimum, no tu je to skvelý plat.
Oáza milosrdenstva sa nenachádza priamo v dedine, ale pár kilometrov od nej. Hoci je to ďaleko, niekoľko detí vždy príde, aby si zahrali spolu s našimi chlapcami futbal, ktorý tu

patrí medzi najobľúbenejšie športy. Aj
naši chalani ho hrávajú skoro denne.
No okrem hrania máme aj povinnosti.
Každé ráno začíname svätou omšou
a po raňajkách šup do roboty. Chalani pomáhajú v kuchyni, okolo domu,
aj v záhrade.
Po rokoch na ulici je ťažké sa prispôsobiť aj najjednoduchším pravidlám a niektorí chlapci dali prednosť voľnosti pred novou šancou.
Ušli. Väčšina sa však snaží. Emannuel je jeden z prvých, ktorí sem prišli. Teraz má 23 rokov, no keď ušiel

Jedna spoločná
Takže keď si kúpite lístok, môže sa
vám stať, že budete ešte dve hodiny
čakať, pokiaľ sa autobus naplní. Afričania sa nikam neponáhľajú. Veď aj
zajtra je deň. Afrika je proste iná vo
veľa smeroch.
Projekt Oáza nepatrí medzi veľké projekty, som rád, že môžem byť
jej súčasťou a pomáhať tu. Zároveň
by som vás chcel poprosiť o modlitby za našich chalanov, aby našli v živote tú správnu cestu.
S pozdravom Tomáš

Deti zo slamov čakajú na jedlo - čakulu. Častokrát jediné za deň.
na prechádzke videl, bol chameleón,
ktorého mi deti doniesli a vymenili so
mnou za pár keksíkov. Afrika je spájaná s teplom, no tu teplota málokedy vystúpi nad 25 stupňov. Aj keď je
vonku krásne slnečno a my bieli chodíme s krátkymi rukávmi, chlapci vetrovky dole nedajú. Ale nie sú jediní.
V meste nie je problém stretnúť človeka v zimnej vetrovke s kožušinovým lemom, aj keď je horúco. A stále mu nie je teplo.
Ďalšia zaujímavosť sú autobusy.
U nás chodia na čas, a tu na plnosť.

Vyučovanie s miestnym katechetom

Z kroniky obce
O udalostiach v obci v 1968 je v
kronike obce len minimum informácií a majú skôr všeobecný charakter.
Z tohto dôvodu priblížime rok 1969.
Záznam o udalostiach do Kroniky
obce Kozárovce urobila spätne Terézia Valentíniová, ktorá bola poverená robiť zápisy od januára 1971.
Informácie o uvedenom roku sú súčasťou súhrnného zápisu za roky
1968 až 1970.
V roku 1969 došlo k zmene v správe obce. Miestny národný výbor Kozárovce (ďalej MNV) bol zaradený
pod Obvodný úrad v Tlmačoch. Táto
dočasná zmena mala umožniť obyvateľom obce vybavovať niektoré úkony v Tlmačoch a nemuseli tak dochádzať do Levíc. Dvaja pracovníci MNV
boli preradení do Tlmáč. Z obvodné-

z domu a žil na ulici mal len 13. Lepidlo, ktoré sa na ulici bežne fetuje
namiesto drog, lebo je lacnejšie, mu
zničilo očné nervy. I keď skoro nevidí,
rád hrá futbal, aj keď rovnako často
loptu netrafí ako trafí :). Občas si tu
pečieme aj slovenský chlieb a z Emanuela sa stal majster miešač.
Cez víkendy chalanov niekedy berieme na výlety do okolitej prírody. Subukia sa nachádza v nadmorskej výške 2200 metrov nad morom a príroda tu veľmi pripomína našu slovenskú. Najexotickejšie zviera, ktoré som

Rok 1969

ho úradu raz týždenne v obci úradovala sociálna pracovníčka, ktorá mala na starosti dôchodcov. Na jar 1969
sa konali doplňujúce voľby do MNV.
Novými poslancami sa stali Michal
Boháč, Júlia Bučková, Emília Kotorová a Štefan Valach.
Záznam obsahuje správu aj o výstavbe v obci. Na jar sa začalo so
stavbou súčasnej budovy základnej
školy. Slávnostný výkop sa uskutočnil už v roku 1968. Od začiatku boli
problémy so zabezpečením stálych
pracovných síl. Nefungovali brigády.
Situácia sa vyriešila nakoniec tak, že
boli povolaní väzni z Nápravného tábora. MNV im zabezpečoval stravu
zo svojho rozpočtu. Väzňov privážal autobus o 7.00 hod. a odvážal
o 16.00 hod. Pracovali, samozrej-

me, pod dozorom príslušníka vtedajšej Verejnej bezpečnosti. V roku
1969 sa uskutočnila čiastočná regulácia Čaradického potoka v hodnote
702 000 Kčs a vypracoval sa projekt
na jeho celkovú úpravu, ktorá mala
stáť až 5 000 000 Kčs. Dokončila sa
výstavba pomníka padlým hrdinom v
cene 56 000 Kčs, ktorý bol slávnostne odhalený dňa 29. augusta 1969.
Stál na mieste dnešného Námestia
padlých. Od vtedajšej, dnes už neexistujúcej kováčskej dielne JRD až
po kostol sa urobili kamenné chodníky v hodnote 37 000 Kčs. Pre nedostatok financií a pracovnej sily sa,
bohužiaľ nepokračovalo vo výstavbe
domu smútku.
Zaujímavým podujatím preventívneho charakteru v roku 1969 bola celoštátna akcia röntgenovania pľúc.
Do obce prišiel mobilný voz s röntgenom. Obyvatelia narodení v rokoch
1928 až 1937 boli povinní dať si urobiť snímok pľúc. Ak sa vyskytol nejaký nález, tak boli odoslaní k lekárovi.

Emannuel pomáha piecť chlieb.
V obci prebiehala aj akcia zameraná
na zisťovanie cukrovky.
V kronikárskom zázname v časti
o organizáciách a ich činnosti je všeobecná zmienka o práci miestnej organizácie Matice slovenskej, ktorá zastrešovala ochotníckych divadelníkov
a Folklórny súbor Praslica. Obidva súbory absolvovali vystúpenia a úspešne reprezentovali obec na súťažiach.
Do celoslovenskej súťaže sa zapojili
miestni hasiči. Išlo o hasičské družstvo mužov z Kozároviec, ktoré sa
stalo prvýkrát majstrom okresu Levice a postúpilo na prvé národné kolo v
Martine. Kronikárka vyzdvihuje prácu
futbalistov, hokejového a stolnotenisového družstva. Vysoko hodnotená
je práca miestnej organizácie Československého červeného kríža a Slovenského zväzu včelárov. Včelári v
obci vysádzali okrasné stromy. Aktivity rozvíjali aj poľovníci, ktorí v novembri usporiadali poľovačku na zajace i
jarabice a tanečnú zábavu.
Peter Ivanič






Miroslav Reischl: Štveráme sa tabuľkou hore
Futbalový zápas našich mužov s hráčmi Hrušovian 7.10. potešil futbalových fanúšikov. Nielen ich, určite z neho mali radosť hráči, tréner
i funkcionári TJ Lokomotíva Kozárovce. Pri tejto príležitosti sme požiadali o rozhovor trénera mužstva Miroslava Reischla.
• Ako dlho pôsobíte v Kozárovciach a ako hodnotíte vývoj tohto
mužstva?
Pred rokom sme prišli z Vrábel po
prvom kole s kolegom Romanom Zimom a celý rok sme pôsobili vo dvojici. Podarilo s nám zachrániť 4. ligu
pre Kozárovce. Potom sme sa rozdelili. Som veľmi rád, že pôsobím v
Kozárovciach, je tu, čo sa týka areálu, funkcionárov, mužstva všetko na
dobrej úrovni. Obec sa stará príkladne a aj futbalový výbor robí všetko
preto, aby sme mali dobré tréningové podmienky, ako aj o ostatné veci
v prospech futbalu. Ceníme si aj silnú podporu fanúšikov, ktorí chodia v
takom počte na naše domáce zápasy a motivujú hráčov.
• Ako sa vyvíja z vášho pohľadu súčasná sezóna?
Momentálne sa nachádzame v
strede tabuľky. Čo sa týka jesennej

časti, od prvého kola sa trochu boríme so zraneniami, nastúpili sme v
celkom dobrom počte, ale po druhom
- treťom zápase sa nám zúžil pre zranenia káder na 12-13 hráčov. Naše
výsledky ovplyvňuje aj to, že hráčsky káder nie je tak široký, ako by
mal byť. Pevne verím, že sa chlapci dajú zdravotne do poriadku a budeme zasa všetci plnohodnotní. Výsledky sezóny sú striedavé, začiatok
sme mali dobrý, prehrali sme vonku aj domáce zápasy, ale postupom
času sa to zlepšilo, hlavne domáce
zápasy sa nám vydarili herne aj výsledkovo a pomaly sa štveráme tabuľkou hore. Do konca máme 5 zápasov, budeme sa snažiť získať čo
najviac bodov, aby jeseň bola pre
nás úspešná.
• Vráťme s k poslednému zápasu...
Hrušovany sú výborné mužstvo,

mali posledné zápasy veľmi dobré výsledky, ale pripravili sme sa
na nich. Vedeli sme čo chcú hrať,
chalani plán splnili do bodky. Vyšiel nám úvod, v 25. minúte sme už
viedli 3:0. Podržal nás brankár pri
nejakých šanciach súpera, takže
po prvom polčase sme išli do kabín
za stavu 3:1. Druhý polčas začal súper atakom, ale zase sme to ubráni-

Vysoko postavená latka nás zaväzuje
Hodnotenie jesennej časti ročníka 2018/2019 začnem slovami, že
sme odohrali podobne, ako v minulej sezóne, herne výbornú, výsledkovo nadmieru uspokojujúcu časť, čo je
z hľadiska herného rozvoja hráčov v
tejto vekovej kategórii veľmi povzbudzujúce a motivačné.
Realizačný tím pracoval v zložení
Miloš Benčať (tréner), Jakub Krajči
(asistent trénera), Jakub Krajči (vedúci družstva),Natália Benčaťová (zdravotník). Mojim hlavným cieľom bolo zasvätiť hráčov do veľkého futbalu, do ktorého pomaly prichádzajú.
Snažil som sa družstvu dať vlastnú
tvár, zapracovať hráčov do herného
systému (4-4-2) a preniesť to všetko samozrejme do majstrovských
zápasov. Chceli sme hrať atraktívny útočný futbal a s odstupom času

môžeme konštatovať, že sa nám to
vcelku darilo.

Letná príprava
V letnom prípravnom období prišlo
k tradične veľkej obmene hráčskeho
kádra, keď viacerí hráči prešli do kategórie Muži a káder sa doplnil o hráčov U15. Veľkým pozitívom bolo, že
nenastal odliv hráčov z nášho klubu
z kategórie U15 a väčšina prešla do
U19. Do prípravy sa zapojilo 17 hráčov, z ktorých sme na konci júla vybrali káder pre jesennú časť.
Letná príprava prebiehala v domácich podmienkach na umelej tráve (UT) a prírodnej tráve. Príprava
bola síce krátka, ale veľmi kvalitná
a náročná, lebo sme si boli vedomí náročnosti súťaže, čo sa nakoniec potvrdilo v majstrovských zá-

pasoch (MZ). Trénovali sme v štyri
krát týždenne . Mali sme vytvorené výborné podmienky na kondičnú aj hernú prípravu. Jediným záporom bol, vzhľadom na krátky časový priestor, menší počet prípravných zápasov (PZ) počas jesennej
časti súťažného ročníka. Výhodou
bolo, že viacerých hráčov U15 poznám, takže som poznal ich silné,
ale aj slabé stránky. Na tom som
mohol stavať a v tréningovom procese pracovať na ich neustálom
zlepšovaní resp. minimalizovaní slabín. Dôležitým faktorom bolo tiež,
že z minulej sezóny zostala kvalitná kostra družstva, ktorá po doplnení o mladších hráčov vytvorila
naozaj kvalitný tím.

Jesenná časť sezóny
2018/2019:
Veľmi dobre nám nevyšiel vstup do
prvého MZ, nepodarilo sa nám zvíťaziť, ale iba zremizovať. Potom prišlo mierne zaváhanie v zápase v Kolárove, kde sme prehrali našou nerozvážnosťou . Ale možno práve táto
prehra nás posunula herne aj mentálne ďalej a v zostávajúcich zápasoch sme stratili iba bod. Vo väčšine zápasov sme herne aj výsledkovo dominovali. V ďalších zápasoch
sme dosiahli viaceré dobré výsledky.Veľmi nás teší, že sme nezaváhali v domácich zápasoch, no musíme
uznať, že boli doma aj zápasy, ktoré
nás stáli veľa síl. Som spokojný aj s
faktom, že zápasy sme veľmi dobre
zvládli, či už doma alebo vonku, do-

li a do konca zápasu sme dali ešte
tri góly. Výsledok je síce jednoznačný, ale súper mal tak isto kvalitu a
mohol dať ešte viac gólov a my sme
mohli tiež ešte pridať, ale myslím si,
že sme to zvládli, veľmi sa spolu z
toho tešíme, že sa nám podaril takýto výsledok.
Pripravila M. Nemčeková
Foto: J. Bedej
kázali sme sa súperom vyrovnať fyzicky aj dôrazom.
Medzi najlepších hráčov patril celý kolektív. Kladom jesene bola dobrá tréningová dochádzka, kultivovaný
herný prejav, herná disciplína a vysoké herné nasadenie všetkých hráčov, ktoré som od nich vyžadoval. U
viacerých hráčov bol zaznamenaný veľký futbalový progres. Musíme
s radosťou konštatovať, že chlapci
tvorili dobrú partiu (aj tu sú však ešte rezervy), čo sa potvrdilo na tréningoch aj v majstrovských zápasoch,
keď sme dokázali zabojovať a spraviť všetko pre družstvo.
Chalani dokázali pripraviť pre divákov, ale aj pre mňa radostné chvíle,
pre ktoré sa oplatí robiť futbal. Treba dúfať, že budú pokračovať v nastolenom trende a tvrdo na sebe pracovať. Zároveň sme si však postavili latku veľmi vysoko, čo nás zaväzuje k poctivej práci v zimnej príprave,
aby sme sa posunuli futbalovo ešte
na vyššiu úroveň.
Záverom sa chcem poďakovať v
mene mužstva za vytvorené výborné
podmienky na prácu i všetkým, ktorí sa o nás starali počas celej jesennej časti. Ďakujem aj divákom, ktorí nám fandia a počas celej jesene
vytvárali dobrú atmosféru na našich
domácich zápasoch.
A na záver vďaka celému realizačnému tímu, ktorý vytváral veľmi dobrú
pracovnú atmosféru. Záverečné poďakovanie patrí samozrejme aj chlapcom, s ktorými sa veľmi dobre pracovalo a dúfam, že takáto pozitívna
atmosféra bude pokračovať aj počas
prípravy na jarnú časť súťaže.
Miloš Benčať, tréner dorastu
Foto: J. Bedej






Mládež FK TJ Lokomotíva Kozárovce v príprave a v sezóne 2018/2019
Prípravka:
V tomto súťažnom ročníku naši
najmenší futbalisti narodení 1.1.2008
a mladší boli zadelení do skupiny
„B“ OBFZ Levice. Hrali sme zatiaľ
tri turnaje. Po minuloročnom prvenstve v okrese ambície našich najmenších budú skromnejšie, keďže
po sezóne náš káder opustilo až 11
hráčov. Štyria chlapci išli na hosťovanie do Levíc a 7 skončili kvôli veku a prešli do žiackej kategórie. Zo
siedmich nám piati pokračujú aj v
žiackej kategórii.
Naše výsledky na turnajoch
a tabuľka:
V Čajkove sa 31.augusta konal turnaj , kde hráva prípravkársky tím pod
názvom TJ AB Hronské Kosihy.
TJ AB Hronské Kosihy – TJ Lokomotíva Kozárovce 1:2, góly – M. Hlavatý 2
Nová Dedina - TJ Lokomotíva Kozárovce 1:7, góly – J. Záhorský 2,
A. Boroš 2, M.Hlavatý, M. Tomo, D.
Šimkovič

Zostava: Milan Rafael, MatiasTomo,
Martin Hlavatý, Matej Švolík, Dávid
Šimkovič, Adam Boroš, Vladimír Boroš, Christopher Kupči, Jakub Záhorský, Martin Vreštiak, Michal Tošál, Lukáš Hlavatý, Pavol Švec
V Rybníku sa 14.septembra konal
turnaj.
TJ AB Hronské Kosihy – TJ Lokomotíva Kozárovce 2:0
Rybník - TJ Lokomotíva Kozárovce
1:3, góly – A. Boroš 3
Zostava: Martin Hlavatý, Adam Boroš, Vladimír Boroš, Christopher Kupči, Jakub Záhorský, Martin Vreštiek,
Michal Tošál, Lukáš Hlavatý
V našom prostredí sa uskutočnil turnaj 7.októbra 2018 s týmito výsledkami:
Rybník - TJ Lokomotíva Kozárovce 4:6, góly – A. Boroš 3, J. Záhorský 3
Nová Dedina - TJ Lokomotíva Kozárovce 2:4, góly – J. Záhorský 3,
A. Boroš
Zostava: Martin Hlavatý, Adam Boroš, Vladimír Boroš, Christopher Kup-

či, Jakub Záhorský, Michal Tošál, Lukáš Hlavatý, Milan Rafael, Dávid. Šimkovič, Matej Švolík
Tabuľka:
Z
V
R
P
skóre
B
1 FK TJ Lokomotíva Kozárovce
6
5
0
1
23:10
15
1 TJ AB Hronské Kosihy
6
3
1
2
14:12
10
3 OFK Rybník
6
2
1
3
19:21
7
4 ŠK Nová Dedina
6
0
2
4
11:24
2
Našimi najlepšími strelcami sú Adam Boroš 9 gólov a Jakub Záhorský
8 gólov.

TJ Lokomotíva Kozárovce - žiaci
• 25. augusta - Hronské Kľačany – Kozárovce 0:5, góly: M. Ivan 2,
A. Valkovič, Š. Solčánsky, D. Červenák
• 1. septembra - Kozárovce –Čajkov 1:2, gól: A. Valkovič
• 5. septembra - Kozárovce – Pukanec 7:0, góly: M. Ivan, A. Valkovič 3,
T. Šimkovič, D. Červenák,Ch. Paulovics
• 8. septembra - Kozárovce - Nový Tekov 0:2,
• 15., septembra Tlmače - Kozárovce 1:2, góly:, A. Valkovič 2,
• 22.septembra - Kozárovce – Podlužany 4:0, góly: J. H .Gregor 2,
A. Valkovič, T. Šimkovič
• 29. septembra – Rybník – Kozárovce 3:1, gól: D. Červenák
Richard Demian

Skautský tábor
Pre rokom a pol sme sa začali
pohrávať s myšlienkou založenia
skautského oddielu v našej obci
a už 1. júna tohto roku naši kozárovskí skauti zapaľovali slávnostnú Vatru na Veľkej Skale. Pripravili
si pre najmenších pútavý program
a súťaže v prírode. Skautský oddiel Orol, ktorého vodkyňou je Dominika Skačanová, je v súčasnosti
jediným registrovaným oddielom
v Levickom okrese.
Takmer dvadsiatka mladých ľudí, ktorí sa začali skautizmu venovať, nás posunulo ďalej. Začali sme
snívať náš spoločný odvážny sen o
vlastnom skautskom tábore. Hnaní neutíchajúcim motorom, ktorého
meno je Michal Benčat, sme začali štormesačnú tŕnistú púť za našim
cieľom. Pod jeho vedením sa mladí
skauti dennodenne stretávali v časti Kucina a tvrdo pracovali, aby najprv pozemok vyčistili od kríkov, húštin a divých stromov.

Až následne mohli prísť
ťažké mechanizmy a upraviť
terén tak, aby sme mohli ďalej pokračovať v započatej
práci. Nasledovalo vyhĺbenie studne, osadenie žúmp,
vybudovanie vstupnej brány, strážnej veže, prístreškov pre kuchyňu a jedáleň.
Keď nás zastihlo nemilé počasie, ani vtedy sme nezaháľali a opracovávali dosky,
pulce, pripravovali dielce na
stany... Až nastal ten vytúžený deň a ráno šiesteho augusta
prvé malé nožičky vstúpili do nášho
tábora.
Počas jedného týždňa sa vedúci
skauti intenzívne venovali deťom,
okrem výchovy v duchu skautských
tradícií, sa spolu s deťmi podieľali
aj na upratovaní dediny od odpadkov, vyrábali rôzne predmety, učili
sa o zákonitostiach prírody. Po vydarenom týždni, plnom krásnych

zážitkov, privítali deti v tábore svojich rodičov a zavŕšili prvý Kozárovský skautský tábor spoločnou
opekačkou.
To, že sa nám z nehostinného
miesta podarilo vybudovať niečo jedinečné, na čo môžu byť Kozárovce
opäť hrdé a čo nám už dnes mnohí
z okolia závidia a dokonca nemôžu
uveriť, že sa nám niečo takéto podarilo dosiahnuť, nie je len naša zásluha. Nebyť desiatok dobrých ľudí,

ktorí nás podporili, či to už bolo finančne, zapožičaním techniky, prácou na tábore či jedlom, ktoré nám
priniesli. Za všetko za každú pomoc
a podporu ďakujeme.
Matka Tereza z Kalkaty hovorí: „Všetko, čo robíme je len kvapka v mori, ale ak by sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ Ďakujem Vám, že ste sa pre nás stali kvapkou.
Martina Holečková






Konopa na festivale v Choči
Naša FS Konopa sa 4. augusta zúčastnila 8. ročníka Kultúrneho festivalu mikroregiónu Požitavie - Širočina v Choči. Tento festival je putovným festivalom a každý
rok sa organizuje v inej dedine Požitavia.
Na festivale účinkovalo deväť FS z okolia Zlatých Moraviec. Hoci bol horúci letný
deň, nálada bola výborná. Konopa zaujala divákov „Pijanskou omšou“ a veselými
piesňami. Na konci festivalu, všetci účinkujúci spoločne zaspievali známu pieseň,
Zakukala kukulienka na čerešni... Láska k
folklóru a veselá nálada účinkujúcich spojili v jedno veľké tanečné koleso na záver.
A musím podotknúť, že naše krásne čepce s limbačkami mnohí obdivovali a nejeden divák si ich aj odfotil.
Silvia Benčaťová

Na Tlmačskej grámore
FS Konopa a ŽSS Lipka tento rok nechýbali ani na 12. ročníku Tlmačskej grámory, ktorá sa
konala 26. augusta. Folklórny festival vyvrcholil
nedeľným galaprogramom folklórnych súborov s
názvom Svadba, Svadobné impresie. FS Konopa tentokrát vystúpila v premiére s celkom novým
programom – ZANÁŠKY, v ktorom priniesla zvyky
prinášania darov svadobným rodinám. Išlo hlavne o dary pre svadobního apku, svadobnú manku a sestry. Pri tom nesmeli chýbať dobré koláčiky či vínko, ktoré nalievali komorníci.
Galaprogram ukončil krásny svadobný sprievod so začepenými nevestami, do ktorého sa zapojili všetky folklórne súbory.
Silvia Benčaťová

Od Slovenskej brány dolu Hronom
až k morušiam
To bol názov programu, ktorý sa uskutočnil 28. septembra pri príležitosti 700. výročia hradu v Leviciach. Bol to program venovaný prehliadke krojov z Tekova a Hontu. Striedali sa rôzne kroje, čepce, sukne,
vizitky, lipitky či mužské kroje, ktoré neboli
tak bohato zdobené. Počasie nám prialo,
bolo krásne slnečno, tak sa všetky tie limbačky a blingáče len tak ligotali.
Prehliadka sa začínala Kozárovcami a
pokračovala ďalej čilejkárskymi dedinami,
Devičany, Bátovce, Pukanec, Mýtne Luda-

ny, Jur nad Hronom a Levice. Naša dedina
predstavila staré kroje ako napr. golierkové oplecká, pracovný čepiec, limbačkový
čepiec, krížne ručníky a plameňovú sukňu.
Scenár a réžiu programu mali David Hudec a Alexandra Valkovičová, ktorá celý
program konferovala. Samozrejme bola
oblečená v delinke a limbačkovom čepci.
Na tejto prehliadke bolo vidieť, koľko starých krojov sa ešte po dedinách nájde. Preto si ich chráňme a opatrujme.
Mária Orovnická






Praslica na Agrokomplexe v Nitre
V pote tváre po dlhé stáročia dorábal človek nový chlieb. Pre jeho vôňu a chuť bol ochotný obetovať
všetko, mozole, pot a námahu. Aj pichľavé klasy jačmeňa pohládzal, akoby v rukách držal číre zlato. Dlhá a krásna je cesta k novému chlebu. Roľník na jar
prišiel na pole, zastal, naširoko sa rozkročil a potom
krok za krokom sial. A keď prišiel čas, nakoval kosu.
Žena upiekla malý bochník chleba z vlaňajšej úrody,
vzal krčah a pobral sa. Zožaté obilie sa povrieslami
zväzovalo do snopov a ukladalo sa do kôpok. A hoci žatva bola ťažká robota, nezabúdalo sa na zvyky,
obyčaje a obrady.
Slávnostnú časť týchto zvykov – odovzdanie dožinkového venca z klasov a kvetov gazdovi – dožinky predviedla FSk Praslica na tohtoročnom Agrokomplexe v Nitre. „Gazda náš, gazda náš, daj že nám oldomáš...“ sa ozývalo výstaviskom.
Takto po našom sme dali úctu slovenským poľnohospodárom za ich ťažkú prácu, za chlieb každodenný na našich stoloch.
Alexandra Valkovičová,
FSk Praslica

Vydarené podujatie v Topoľčiankach
Dňa 8. septembra 2018 sa konala veľkolepá oslava 725. výročia prvej písomnej zmienky o obci Topoľčianky, Folklórne slávnosti, Vinobranie, Festival tradičných remesiel a chutí. Pri takejto paráde nechýbala ani
FSk Praslica.
Cestu do zámockého parku lemovali stánky remeselníkov a dobrého jedla. Pred vchodom do zámku nás vítali
barón a barónka v dobových kostýmoch. Neskôr sa na
vyzdobenom koči vydali do centra obce a my - krojovaní
účinkujúci - v sprievode za nimi. Aby sa nám veselšie išlo, tak sme spievali tie naše kozárovské piesne.
Po občerstvení gulášom a vynikajúcimi koláčmi sme
sa na javisku striedali s ďalšími folklórnymi skupinami z
Tekova, Požitavia aj Oravy.
Spevom a tancom žila obec Topoľčianky v tento slávnostný deň. A my sme radi, že sme im ho dôstojne pomohli osláviť.
Alexandra Valkovičová,
FSk Praslica

Lipka na prehliadke JDS
Okresná organizácia JDS v Leviciach každoročne pripravuje okresnú prehliadku speváckych skupín. Tento rok sa speváci stretli v priestoroch Juniora v Leviciach 11. septembra. Medzi 192 spevákmi a hudobníkmi nechýbali ani zástupcovia z Kozároviec.
Aj tento rok nás reprezentovala spevácka
skupina Lipka vedená Silviou Benčaťovou.
Speváčky sprevádzal na harmonike Drahomír Ostrožlík.
Plná sála sa pridávala k jednotlivým vystúpenia, spievala či potleskom podporovala speváčky. Pochvalne sa o vysokej úrovni
speváckych vystúpení vyjadrila aj okresná
predsedníčka JDS v Nitra A. Oťapková, ktorá
ju prirovnala k výkonu profesionálov.
M. Nemčeková,
snímka autorka
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