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Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Termín ukončenia kanalizácie 
v obci sa opäť posúva
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Aj keď nás po tieto dni ešte 
strašia mrazivé noci, sme v oča-
kávaní teplejších dní. Do našich 
dvorov a záhrad vkročí jar a pod 
našimi rukami sa začnú pre-
búdzať zeleninové či kvetinové 
hriadky. Na toto sme čakali celú 
zimu. Rovnak,o ako na postupné 
rušenie pandemických opatrení 
a slobodné nadýchnutie sa na 
tradičných podujatiach. Koneč-
ne sa budeme stretávať a preží-
vať pekné chvíľky v priateľských 
rozhovoroch.

Ako sa dočítate aj v najnov-
šom čísle Kozárovských novín, 
už sa pripravujú spoločenské 
podujatia a konečne to u nás 
začne žiť. K celkovému ožive-
niu však treba aj čosi viac, ako 
nadšenie organizátorov podu-
jatí. Nemal by chýbať záujem 
a spoluúčasť nás všetkých, pre 
ktorých sa akcie robia. Hádam 
sa toto v nastávajúcom období 
zmení, ak budeme všetci chcieť.

V tomto roku okrem kynolo-
gického klubu a chodcov, ktorí 
sa už dlhý čas schádzajú pra-
videlne a prinášajú možnosti 
zmysluplného trávenia času, 
nám zaujímavo ožila obecná 
knižnica. Aj v týchto novinách 
sa dočítate o aktivitách, kto-
ré sa v tomto „malom kulturá-
ku“ robia.

Blížia sa Veľkonočné sviatky, 
prežime ich v pokoji v kruhu na-
šich najbližších.

Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Folklórna skupina Praslica nám zachováva zvyky našich predkov. Na snímke Romana Leška veľko-
nočná oblievačka.

Tak ako každé číslo Kozárovských novín začínalo rozhovorom so sta-
rostom obce, je tomu tak aj v prvom čísle novín roku 2022. Na aktuál-
ne otázky týchto dní nám odpovedal starosta obce Ing. Bystrík Ižold.

Začnime témou, ktorá v po-
sledných dňoch vyvolala rozča-
rovanie v radoch občanov ne-
trpezlivo čakajúcich na dokon-
čenie kanalizácie v obci. Ako to 
vlastne je?

Téma dokončenia kanalizácie je 
už na stole v našej obci minimál-
ne posledné dve desaťročia, takže 
informácia, ktorú som aj ja dostal 
a následne zverejnil ma nepoteši-
la. Proces verejného obstarávania 
(VO) cez Vestník VO (je to povinné 
v našom prípade) je administratív-
ne náročný proces. Mestá a ob-
ce si na túto činnosť objednávajú 
spoločnosti. Tak sme postupovali 
aj my v obci. Prvé VO na prelome 
rokov 2019/2020 sme boli nútení 
zrušiť pre zle spracovaný rozpočet, 
ktorý nebol v súlade s projektom. 
Následne sme dopracovali rozpo-
čet s projektom a bola vymenená 
firma na verejné obstarávanie za 

inú, ktorá deklarovala skúsenosti 
s týmto druhom verejného obsta-
rávania. Následne boli podklady 
zaslané na kontrolu pred obsta-
rávaním (je to povinnosť), kde sa 
aj vďaka pandémii čakalo na vy-
jadrenie dlhšie ako určuje zákonná 
lehota. Po odobrení kontrolou bo-
lo vyhlásené verejné obstarávanie 
cez Vestník VO. Do tohto verejného 
obstarávania sa prihlásilo min. 7 
spoločností. Tieto spoločnosti po-
stupne posielali doplňujúce otáz-
ky, aby vedeli pripraviť cenové po-
nuky. Na veľkú časť otázok musel 
odpovedať projektant, čo naťa-
hovalo odpovede a čas. Nakoniec 
7 spoločností ponuky odovzdalo 
a verejné obstarávanie sa uzavre-
lo. Na základe zmluvy o nenávrat-
nom finančnom príspevku (Zmlu-
va o NFP – tak sa nazýva zmluva 
na eurofondy) sme povinní dať 
proces obstarávania na kontrolu 

nášmu riadiacemu orgánu (inšti-
túcia, ktorá kontroluje čerpanie 
a procesy eurofondov). Daný ria-
diaci a kontrolný orgán má za to, 
že priebeh a proces obstarávania 
nie je v poriadku (jedná sa o le-
hoty a odpovede). Po konzultácii 
v rámci zastupiteľstva, s kontrol-
ným orgánom a s ľuďmi, ktorí VO 
kontrolujú a pracujú s ním každý 
deň, sme nútení celé VO opako-
vať. Môžeme sa ešte naťahovať, 
kto má pravdu, či kontrolný or-
gán alebo obec. Opäť by to stálo 
čas, odvolávanie sa a nakoniec 
kontrolu z Úradu pre verejné ob-
starávanie, ktorý by v danej veci 
rozhodoval. Kto robí obstaráva-
nie vie, že sa to nevyplatí. Ešte 
chcem upozorniť na nepravdivé 
informácie, ktoré sa v obci pre-
zentujú. Peniaze na kanalizáciu 
na účte obce fyzicky nikdy nebo-
li. Nedajú sa použiť na iný projekt 
alebo cieľ. Financie obec dostane 
na účet až po prvej faktúre od zho-
toviteľa stavby. Potom ich máme 

Milostiplné a požehnanéMilostiplné a požehnané
Veľkonočné sviatk y,Veľkonočné sviatk y,

hojnosť zdravia, šťastia hojnosť zdravia, šťastia 
a lásk y.a lásk y.
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na hraniciach. Ďalšia pomoc bo-
la odovzdaná oblastnému spolku 
Červeného kríža v Leviciach. Ďa-
kujem všetkým, ktorí sa zapojili 
a takto pomohli. Pri ubytovaní sa 
treba hlavne poďakovať naším spo-
luobčanom, ktorí sa mi ozvali a po-
núkli svoje domy pre utečencov 
v našej obci. V súčasnosti máme 
v 6 nehnuteľnostiach celkovo 19 
utečencov z Ukrajiny z toho 7 de-
tí vo veku do 16 rokov. Jednotlivé 
rodiny prichádzali postupne od za-
čiatku marca. Prevažne ide o ženy 
s deťmi. Po dohode so školou u nás 
a Tlmačoch sa deti zapájajú do vy-
učovacieho pro-
cesu podľa ve-
ku. Jedno dieťa 
je aj umiestnené 
v našej škôlke.

Na zasadnu-
tí zastupiteľ-
stva sa hovo-
rilo o zriadení 
balíkomatu pri 
pošte, čo pod 
tým máme ro-
zumieť?

Na chodníku pri našej pošte bude 
po dohode umiestnený balíkomat 
(box) od súkromnej spoločnosti 
Packeta. Tento box bude slúžiť pre 
občanov, ktorí si cez túto spoloč-
nosť dajú zaslať svoj objednaný to-
var. Bude prístupný 24 hodín den-
ne, 7 dní v týždni. Takto sa umožní 
občanom prevziať si svoju zásielku 
aj mimo pracovný čas, kedy chodia 
kuriéri po obci. Box zaberá malú 
plochu a je napájaný solárnymi pa-
nelmi. Dúfam, že aj tento moderný 
spôsob doručovania prispeje k zvý-
šeniu kvality služieb v našej obci.

Pripravila M. Nemčeková

AJ TVOJ HLAS ROZHODUJE
Participatívny rozpočet obce Kozárovce

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

(Pokračovanie zo str. 1)

Termín ukončenia kanalizácie v obci sa opäť posúva

max. 3 dni a musíme  ich uhradiť 
zhotoviteľovi. Je to typický postup 
pri eurofondoch a aj podľa zmlu-
vy, ktorú máme uzavretú. Dá sa to 
nájsť aj v Zmluve o NFP, ktorá je 
verejne dostupná na internetovej 
stránke obce. Takže peniaze máme 
stále viazané Zmluvou o NFP, zopa-
kujeme VO na zhotoviteľa dostav-
by kanalizácie a kanalizáciu v obci 
dobudujeme.

Čo plánujete realizovať v obci 
v tomto roku? 

V tomto roku chceme ešte zre-
alizovať voľne dostupný internet 
v centrálnej zóne obce tzv. WIFI 
pre teba. Je to hradené z euro-
fondov. Predpoklad realizácie je 
v máji. Púšťame sa aj do rozšíre-
nia hasičskej zbrojnice. Na zastu-
piteľstve sme schválili zmluvu so 
zhotoviteľom. Už v týchto dňoch 
začíname s prípravnými prácami. 
Ešte nám prebieha verejné obsta-
rávanie na rekonštrukciu kotol-
ne, rozvodov a radiátorov v na-
šej ZŠ s MŠ. Keďže aj toto všet-
ko má 50 rokov ako naša škola, 
tak chceme ešte tento rok zre-
alizovať kompletnú rekonštruk-
ciu a dať tak škole pekný darček 
k výročiu. Proces VO by sme mali 
ukončiť v apríli.

Koncom minulého roka sa rea-
lizovala výmena a rekonštrukcia 
osvetlenia. Niektoré uličky zostali 
na tento rok?

Rekonštrukciu osvetlenia sme 
ukončili až na pár svietidiel minulý 
rok. Vo februári sme ešte dokonči-
li 7 svietidiel v obci a osvetlili sme 
chodník pozdĺž našej školy, ktorý 
bol hlavne v zime neosvetlený. Zo-
stali nám námestia, ulica ku kostolu 
a tzv. Športová ulica smerom k ih-
risku. Tu je iný typ osvetlenia, ktoré 
chceme postupne vymeniť za mo-
derné LED svietidlá. Na zastupiteľ-
stve sme dohodli postup výmeny. 
Oslovíme spoločnosti, ktoré takéto 
svietidlá predávajú a postupne ich 
budeme nahrádzať za nové, ktoré 
lepšie svietia.

V mnohých obciach i mestách 
sa zavádza vypínanie verejného 
osvetlenia v rámci šetrenia. Uva-
žujete aj o tejto možnosti?

Nateraz nie. Máme uzavretú 
zmluvu na dodávku elektrickej 
energie až do leta 2023. Tým má-
me garantovanú cenu. Takže suma 
za energiu je v cenovej úrovni ro-
ku 2020 a nás súčasné zvyšova-
nie cien nepostihlo. Tým pádom 
nemusíme pristupovať k takýmto 
obmedzeniam. Zároveň máme už 
spomínané nové osvetlenie, ktoré 

nám tiež pomáha šetriť elektric-
kú energiu a tým aj finančné pro-
striedky obce.

Čo zaujímavé vyplynulo z prvé-
ho plánovaného tohtoročného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
28. marca?

Ako býva už u nás zvykom, na 
marcom zastupiteľstve schvaľuje-
me Záverečný účet obce za pred-
chádzajúci rok. Inak tomu neboli 
ani teraz. Bol teda schválený Záve-
rečný účet obce za rok 2021, kde 
môžem opäť konštatovať že obec 
hospodárila s prebytkom. Schváli-
li sme kúpno ‑predajnú zmluvu na 
kúpu nehnuteľnosti v centre obce. 
Ide o dom po pani učiteľke, o ktorý 
mala obec už dlhodobý záujem. To-
uto kúpou sa obci rozšíria možnos-
ti realizácie projektov na námestí 
napr. nová autobusová zástavka 
smer Zlaté Moravce. Tiež sme ho-
vorili o stave podaných projektov 
cez participatívny rozpočet. Tento 
rok sú iba tri. Uvidíme ako dopad-
ne hlasovanie.

Ako zasiahne život v našej obci 
rekonštrukcia cesty Kozárovce 
Psiare  Hronský Beňadik?

V prvom rade táto rekonštrukcia 
cesty zvýši bezpečnosť na danom 
úseku cesty I. triedy, kde dochádza 
každý deň ku kolíznym situáciám. 
Pre vysvetlenie pôjde o komplex-
nú rekonštrukciu cesty od moto-
restu STOP až po križovatku R1 
pri Tekovskej kúrii. V súčasnosti 
prebiehajú práce na rekonštrukcii 
mosta na danej ceste cez Čara-
dický potok. To zatiaľ nemá vplyv 
na dopravu u nás v obci, keďže sa 
vytvorí obchádzka na mieste cez 
provizórny most. Zvýšenú intenzitu 
dopravy v obci budeme mať pri re-
konštrukcii celej cesty. Počas tej-
to uzávierky bude obcou dočasne 
prechádzať aj kamiónová dopra-
va. Uzávierka úseku Kozárovce – 
Hr. Beňadik bola naplánovaná od 
konca marca do začiatku decembra 
2022. Zatiaľ nám oficiálne neprišlo 
rozhodnutie a ani určenie obchádz-
ky cez našu obec. Takže čakáme na 
tento dokument a následne začnú 
práce. O schválení uzávierky a za-
čatí prác budeme informovať.

Akým spôsobom sa naša obec 
sa zapojila do pomoci Ukrajine? 
Poskytli sme utečencom ubyto-
vanie? Zaradia sa školopovinné 
deti do vyučovanie v našej škole?

Hneď ako začal vojenský kon-
flikt na Ukrajine sme za pomoci 
dobrovoľníkov zorganizovali zbier-
ku na obecnom úrade. Za 5 dní 
sme vyzbierali humanitárnu po-
moc, ktorú som osobne odovzdal 

ĎAKUJEME. Srdečne pozývame a tešíme sa 
najmä na prvodarcov!

Po roku opäť môžete aktívne ovplyvniť použitie verejných financií 
na verejnoprospešné projekty. Do participatívneho rozpočtu obce 
Kozárovce sa tento rok prihlásili tri projekty.

Mimoriadne nás teší, že tentokrát s nápadom na realizáciu zaují-
mavých projektov prišli noví ľudia. Keďže sa nám overila prezentácia 
projektov prostredníctvom Kozárovských novín, ako aj hlasovanie do 
poštovej schránky na plote obecného úradu, prinášame vám bližšie 
informácie o jednotlivých projektoch. Zároveň s týmito novinami, 
boli do každej domácnosti doručené aj hlasovacie lístky. Hlasova-
nie prebehne do 29. apríla 2022. Vyplnené hlasovacie lístky môžete 
vhodiť do poštovej schránky umiestnenej na bráne Obecného úradu 
Kozárovce, označenú nápisom „HLASOVANIE PARTICIPATÍVNY ROZ-
POČET“. Hlasovať, môže každý obyvateľ obce s trvalým pobytom na 
území Kozároviec, ktorý dovŕšil vek 15 rokov. Hlasuje každý len je-
denkrát. Chýbajúce hlasovacie lístky si žiadajte na obecnom úrade.
1. Deň prvej pomoci pre obyvateľov obce Kozárovce

‑ aktivity spojené s ukážkou prvej pomoci pre všetky vekové 
kategórie so zameraním na deti a mládež, použitie defibrilá-
tora v praxi, detské dopravné ihrisko, skákací hrad, vystúpe-
nie šaša. Hlavným cieľom je odbúrať strach a zvýšiť povedomie 
laickej verejnosti o podávaní prvej pomoci. Požadovaná suma 
1600 €.

2. Anjelský chodník plus
Vyznačenie chodníka medzi jednotlivými sochami v obci, dopl-
nenie o informačné tabule ku každej soche, mapka umiestne-
nia sôch. Plus jeden chodník na Veľkú skalu s historickým vý-
kladom. Požadovaná suma 1800 €

3. Chodecké aktivity
projekt zameraný na získanie nových ľudí bez rozdielu veku 
k zdravej chodeckej aktivite, vytváranie priateľských vzťahov, 
kurz chôdze s paličkami, organizované spoločné vychádzky, 
účasť na pretekoch. Požadovaná suma: 2000 €

KOZÁROVSKÁ KVAPKA KRVI
dňa 28. apríla 2022 (štvrtok)

v priestoroch Obecného úradu  
v Kozárovciach

Na odber je nutné sa prihlásiť!
na 0907 141 704 - Martina Holečková
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Spoločenská rubrika
(január – marec 2022)

Narodili sa
Karolína Horniaková,  

dcéra Kristíny a Miroslava
Kristína Korčoková,  

dcéra Barbory a Ericha
Noemi Sojková,  

dcéra Lucie a Erika
Veronika Vreštiaková,  
dcéra Eriky a Martina

Damián Nováček,  
syn Kristíny a Tomáša

Dorota Bačová,  
dcéra Slavomíry a Benjamína

Natália Jančeková,  
dcéra Moniky a Branislava

Rebeka Teľuchová,  
dcéra Diany a Tomáša
Simona Dorotovičová,  

dcéra Júlie a Petra
Oliver Mičjan,  

syn Renáty a Vladimíra

Opustili nás
Jozef Hudec,  

vo veku 73 rokov
Helena Červenáková,  

vo veku 77 rokov
Mária Kováčová,  
vo veku 81 rokov
Emília Šamová,  
vo veku 82 rokov
Michal Lomnický,  
vo veku 78 rokov

Ján Šamo,  
vo veku 86 rokov

Dušan Gallus,  
vo veku 57 rokov

Margita Soboňová,  
vo veku 76 rokov
Milan Záhorský,  
vo veku 84 rokov

Harmonogram 
separovaného zberu

Apríl
12. apríla 2022 – plasty, kovy

13. apríla 2022 – papier
Máj

16. mája 2022 – plasty, kovy
Jún

20. júna 2022 – plasty, kovy

PLÁN AKCIÍ 
na prvý polrok 2022
• 28. apríla ‑ Kozárovská kvap-

ka krvi
• 30. apríla ‑ Stavanie mája
• 1. mája ‑ Sviatosť 1.sv. prijí-

mania
• 14. mája ‑ Pálenie vatry
• 6. júna ‑ Akadémia pri príleži-

tosti 50. výročia ZŠ s MŠ
• 18. júna ‑ Kozárovský jarmok

Na neplánovanom zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Kozá-
rovciach 7. februára boli jediným 
bodom programu zmeny v zložení 
obecného zastupiteľstva. Vynúti-
la si ich skutočnosť, že riaditeľovi 
miestnej základnej školy skončil 
mandát a od 1. 1. 2022 na jeho 
post nastúpila Mgr. Ivana Švoli-
ková, PhD., ktorá bola členkou za-
stupiteľstva. „Post riaditeľa školy 
je nezlučiteľný s postom člena za-

Zmeny v obecnom zastupiteľstve
stupiteľstva, tak sme museli pri-
stúpiť k zmenám. Na uvoľnený po-
st poslanca nastúpil náhradník Mi-
lan Záhorský, ktorý pôsobil tri vo-
lebné obdobia ako poslanec a dve 
vo funkcii zástupcu starostu. Je to 
teda skúsený poslanec, ktorý vie 
o čom je funkcia a tak môžeme 
v plnom počte pokračovať v prá-
ci. Okrem postu poslanca, museli 
sme doplniť z radov poslancov po-
st zástupcu starostu (Marián Ma-
jer) a posty komisiách,“ uviedol 
starosta obce Ing. Bystrík Ižold. 
Na post zástupcu bol menovaný 
Marián Majer.

Nové zloženie obecnej rady 
je: Marián Majer, Marián Valach, 
Mgr. Martina Holečková. Komisia 
kultúry, športu, sociálnych vecí: 
predseda Ing. Dominika Skačano-
vá, Mgr. Mária Hlavová, Ong. Jana 
Mrázová, PhDr. Monika Nemčeko-
vá, Mária Orovnická, Bc. Rená-
ta Ižoldová, Mgr. Ivana Švoliko-
vá PhD., Ivan Šimkovič. Komisia 

výstavby, územného plánu, verej-
ného poriadku a životného pros-
tredia: predseda Marián Valach, 
JUDr. Andrea Chorvátová Nagyo-
vá, Milan Záhorský, Peter Majer, 
Milan Širuček, Michal Jendřejek. 
Sobášiaci: Mgr. Martina Holečko-
vá, Milan Záhorský

Nový člen zastupiteľstva Milan 
Záhorský nám po zložení posla-
neckého sľubu povedal: „Bol som 
zanietený poslanec za predošlých 
dvoch starostov Daniela Benčata 
a Jozefa Majera. Vo finančnej ko-
misii som pôsobil 16 rokov, z toho 
12 rokov ako zástupca starostu 
a predseda komisie. Zúčastňoval 
som sa všetkých prospešných ak-
cií a projektov, veľmi ma to bavi-
lo. Po troch rokoch mimo sa vra-
ciam späť. Dobre som si zvážil, 
či nastúpiť alebo nie, ale chcem 
pomôcť, ako budem vedieť a roz-
hodne som neprišiel robiť nejaké 
deštrukcie.“ 

M. Nemčeková, foto autorka

Obnovme tradíciu stavania mája

Ak si urastený, mladý (nielen vekom, ale aj du-
chom), statný chlap/chlapec hľadáme práve teba!

Nie, toto nie je zoznamka, toto je VÝZVA na 
Stavanie mája!

Dňa 29. apríla sa v našej obci uskutoční o 16‑
tej hodine pri Dome kultúry stavanie mája. Bude-
me veľmi radi, ak sa k nám pripojíte (samozrejme 
toto pozvanie neplatí iba pre chlapov) a spoločne 
opäť obnovíme túto peknú tradíciu, ktorá sa v na-
šej obci pomaly kvôli nezáujmu stráca. A to pred-
sa nechceme! Ukážme teda, že stojíme o tradície 
a spoločne prežité chvíle. Prosím, ak sa chcete tej-
to akcie zúčastniť ozvite sa mi najneskôr do 22. 4. 
buď v komentári alebo na čísle 0907 516 073, 
aby sme sa vedeli na Obecnom úrade zariadiť. 
Ďakujem.

Dominika Skačanová

Hovorí sa, že dobrých ľudí sa vša-
de veľa zmestí. Určite ste si už mno-
hokrát overili pravdivosť tohto staré-
ho príslovia. My koledníci sme mali 
možnosť aj minulý rok – vidieť, že 
naša farnosť je plná toľkých dobrých 
ľudí! Uplynulý 27. ročník Dobrej novi-
ny sa niesol opäť v duchu pandemic-
kých opatrení. My sme však neistotu 
a negativitu zahodili a vybrali sme si 
radosť, putujúce topánky a vinšov-
né piesne, ktoré sme so sebou niesli 
ako ohlasovatelia dobrej zvesti do 
troch rôznych priestorov. Koledova-
li sme popod okná v malých 5 člen-
ných skupinkách s dodržaním všet-
kých opatrení, v miestnom rozhlase 
pre tých, ktorí nás nestihli alebo ne-

Čo dobré sme s Dobrou novinou podnikli

mohli prijať osobne a tiež na videu v online priestore 
na našej facebookovej stránke. Bola to len krátka náv-
števa, s rúškami a rozostupmi, ale emócie sa nedali 
zakryť. Určite aj pre vás, rovnako ako aj pre nás, boli 
tieto chvíle veľmi silné.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na príprave, či samotnej podpore 
Dobrej noviny: všetkým vám, ktorí ste nás prijali k sebe 
popod okná; všetkým koledníkom, rodičom koledníkov, 
pánovi farárovi, pánovi starostovi, pani I. Švolikovej, 
Aj vďaka vám všetkým sa nám spoločne podarilo vy-
zbierať 1220 € (918 € koledovanie popod okná, 302 € 
pokladnička v kostole), ktoré v mene našej farnosti po-
putovali na projekty Dobrej noviny. animátori z eRka.

PRIPRAVUJEME
Milí kamaráti pre všetkých 13+ pripravujeme 

17. 7. – 22. 7. 2022 eRko výlet do Letanoviec. 
Pre eRkárov 15 € a pre ostatných účastníkov 25 €. 

Prihlásiť sa môžete do konca júna na 
erkokozarovce@gmail.com Tešíme sa na vás!
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Kedy ste sa na-
rodili, kto boli vaši 
rodičia, súrodenci 
a v ktorej časti ob-
ce ste bývali?

Narodil som sa 
21. augusta 1931. 
Môj otec bol Vin-
cen t  Žemb er y 
(1896–1954) a ma-
ma Katarína Rá-
chela (1893–1968). 
Mal som troch starších súroden-
cov Filipa (1920–1996), Štefa-
na (1925–2017) a sestru Hele-
nu (1929–2020). Bývali sme v 
Hornom konci, siedmy dvor od 
cintorína. V roku 1940 sme sa 
presťahovali na Grunty pri Píle.

Ako si spomínate na svoje 
detstvo, na roky v základnej 
škole?

Moje detstvo bolo krásne, ako 
v rodine, tak aj medzi kamarátmi. 
Nezabudnuteľné sú chvíle hier na 
ulici, pri pasení husí, v zime sán-
kovanie na Hríbe, neskôr futbal. 
Dnes som asi najstarší žijúci bý-
valý futbalista z Kozároviec.

Do základnej, vtedy Ľudovej 
školy som chodil v rokoch 1937–
1943. Pamätám sa na učiteľov, 
ktorí nás viedli v prvých rokoch 
vzdelávania. Pamätám si aj na 
dobrú partiu spolužiakov, na hry 
na školskom dvore – telocvičňu 
sme nemali. Spomínam si však aj 
na smutné chvíle rozlúčky s pá-
nom učiteľom Kovalčíkom, ktorý 
bol povolaný do armády.

Veselších príhod bolo tiež dosť, 
napríklad keď spolužiak odpove-
dal a miesto nabuchodonozor po-
vedal nabúchal do zeme.

Kam ste šli študovať po skon-
čení Ľudovej školy v Kozárov-
ciach?

V roku 1943 som začal gym-
naziálne štúdium v Zlatých Mo-
ravciach. Druhý rok bol mimo-
riadny – frontový. Nakoľko bola 
železničná doprava zastavená, 
bývali sme v podnájme – v jednej 
izbe osem vtedy ešte detí. Takto 
to bolo celý týždeň a domov sme 
chodili len na nedeľu. O veselé 
príhody ani tam nebola núdza. 
Zaujímavý bol priebeh školského 

Stanislav Žembery:
Spomínam na všetkých, ktorých som poznal

Naši rodáci. Narodili sa v Kozárovciach, tu vyrástli a po ukončení 
základnej školy začali pomaly otvárať dvere do sveta. Mnohí z nich 
sa po štúdiách usadili ďaleko od rodiska, ale puto zostáva. Ešte sa 
vracajú k najbližším, k priateľom a oživujú si spomienky. V tejto rub-
rike sa pokúšame osloviť niekoľkých z nich, aby sme zmapovali ich 
kroky po odchode z Kozároviec a krátko si ich pripomenuli. Tentoraz 
sme oslovili zrejme najstaršieho žijúceho futbalisti Kozároviec, spo-
luzakladateľa divadelného súboru Hron Ing. Stanislava Žemberyho.

roka. Budova školy 
bola určená pre vo-
jenské účely. Školy 
zavreli v čase, keď 
už bola fronta na 
Hrone a potom som 
už bol doma. Prázd-
niny preto začali 
14. decembra 1944 
a skončili 24. aprí-
la 1945. Do tretieho 
ročníka som prestú-

pil do Gymnázia v Leviciach, kde 
som v roku 1951 maturoval.

Ako študent gymnázia ste stá-
li pri zrode divadelného súboru 
HRON, aký bol váš vzťah k ochot-
níckemu divadlu a ako dlho ste so 
súborom spolupracovali?

V rokoch gymnaziálnych štúdií 
sme v obci organizovali rôzne mlá-
dežnícke akcie. Nacvičovali sme 
divadelné predstavenia. V tom ča-
se bolo viac skupín divadelníkov 
(ženy, športovci). Pre zjednotenie 
sme sa rozhodli v rok 1949 založiť 
spoločný súbor, ktorý dostal me-
no Hron – samozrejme veď žijeme 
na brehu tejto krásnej rieky, ktorá 
nám dávala možnosť prežiť mno-
ho krásnych zážitkov.

Môj vzťah k divadlu sa asi začal, 
keď som ešte v predškolskom ve-
ku dostal nejaké malé detské úlo-
hy. Neskôr som účinkoval aj v škol-
skom súbore levického gymnázia 
a po vstupe do zamestnania aj na 
novom pôsobisku.

Aké spomienky máte na svo-
jich kamarátov a divadelníkov?

V divadelnom súbore v Kozá-
rovciach bola veľmi dobrá partia. 
Starší aj mladší sme si dobre ro-
zumeli. Škoda, že to netrvalo dlh-
šie. Chcem spomenúť aj niekto-
ré zaujímavosti. Nacvičovanie vo 
vtedajšom kultúrnom dome, kde 
sa nekúrilo, sme riešili tak, že na 
skúšky doniesol každý pár polie-
nok, aby sme sa mohli zohriať pri 
kachliach.

Napokon ste sa rozhodli pre 
technicky zamerané štúdium. 
Čo a kde ste študovali na vyso-
kej škole?

Po skončení štúdia na gymná-
ziu som nastúpil na vysokú školu 
na Fakulte špeciálnych náuk SVŠT 

v Bratislave – odbor banské inži-
nierstvo. Po reorganizácii vyso-
kého školstva bola fakulta prelo-
žená do Košíc ako banícka fakul-
ta VŠT. Tam som bol v roku 1955 
promovaný.

Čomu ste sa profesijne veno-
vali po ukončení štúdií? Kde ste 
pracovali?

Do zamestnania som nastúpil 
v podniku Magnezitové huty a ba-
ne v Lubeniku. Tam som pracoval 
v rôznych funkciách, naposledy 
ako zástupca vedúceho bane, zá-
roveň vedúci trhacích prác a ve-
dúci závodnej banskej záchran-
nej stanice.

V roku 1965 som získal opráv-
nenie na výkon trhacích prác veľ-
kého rozsahu – komorové a clo-
nové odstrely. V roku 1966 som 
v snahe byť bližšie k rodine pre-
stúpil do Nováckych uhoľných 
baní. Pracoval som postupne 
na rôznych postoch – revíznik, 
vedúci hospodárskeho stredis-
ka, inšpektor oboru riadenia vý-

roby – zároveň vedúci trhacích 
prác a zástupca vedúceho zá-
vodnej banskej záchrannej sta-
nice. V roku 1988 som odišiel do 
dôchodku.

Kde ste stretli svoju manželku, 
čomu sa venujú vaše deti? Kde 
teraz žijete?

S manželkou som sa stretol na 
bratrancových promóciách. Man-
želstvo sme uzavreli v roku 1959. 
Vychovali sme dve deti. Syn Ivan 
(1960) inžinier ekonóm pracuje vo 
firme UPS. Dcéra Katarína (1964) 
je magistra farmácie. Žijú v Brati-
slave. Tešíme sa z troch vnučiek 

a jedného vnuka. My s manželkou 
žijeme v rodinnom dome v Prie-
vidzi.

Kedy ste naposledy navštívili 
Kozárovce?

Kozárovce som naposledy 
navštívil v októbri 2021. Boli sme 
len na cintoríne, keďže už sme sa 
nemali u koho zastaviť.

Na koho alebo na čo odtiaľto 
najčastejšie spomínate?

Na koho a na čo si spomínam? 
Na všetkých, ktorých som po-
znal – veď celá dedina sme boli 
ako jedna rodina. Spomínam na 
našu krásnu dedinku tam na bre-
hu Hrona. Na našu rodinu a pria-
teľov. To boli zvlášť blízki Gašpar 
Švolik, Ondrej Benčať, Milan Be-
niak, ktorí boli mojimi spolužiakmi 
od prvej triedy až po ukončenie 
strednej školy.

Spomínam na prežité roky 
v mojej rodnej obci. Zo srdca vám 
prajem, aby sa v Kozárovciach ži-
lo krásne a družne ako voľakedy, 
aj keď dnes sú iné časy.

Odpovede na otázky mi pán 
Žembery písal úhľadným pís-
mom, nezaprie v sebe technic-
ké vzdelanie. Časť rozhovoru 
sme robili telefonicky. Bolo tro-
chu zlé spojenie, pomáhala nám 
aj pani Žemberyová. Mala som 
z nich oboch dobrý pocit. Lúčili 
sme sa srdečným prianím naj-
mä zdravia. Dovolím si zverej-
niť aj jeho posledné slová v liste, 
keď odpovedal na otázky napísal: 
S priateľským pozdravom stále 
Váš Stano Ž.

Pripravila Monika Nemčeková, 
foto archív S. Ž.

Stanislav Žembery s manželkou v roku 2019 pri 60. výročí svadby
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Braňo deti od prvého momentu 
zaujal svojou bezprostrednosťou. 
Slovne i pomocou pesničiek im 
priblížil rozprávkové postavičky 
a príbehy zo svojich kníh. Potešil 
sa, keď uvidel, že všetky deti ma-
jú oblečené tričká s postavičkou 
muflóna Ancijáša z jeho prvej roz-
právkovej knižky, ktorá mu vyšla 
v roku 2006. Prezradil im, že je to 
asi jeho najmilšia postavička, le-
bo je o ňom samom a o tom, ako 
pred 17‑timi rokmi „onormálnel“ 
a začal si plniť svoje sny. Dospe-
lí pochopili metaforu na okamih, 
keď začal abstinovať. V rozpráv-
ke sa zo zamindrákovaného An-
cijáša stane veľký dobrák, ktorý 
chce každému robiť dobre a ra-
dosť. Podobne predstavil ďalšie 
postavičky ako komisár Mrodge, 
pijavica Sosámráda, dážďovka Mi-
lica, červotoč Chrumo a ďalšie.

O úspešnosti Braňových roz-
právkových kníh svedčí fakt, že 

každú tlačia najskôr v 5000 ku-
sovom náklade a po čase robia 
dotlač, lebo všetky sa hneď roz-
predajú. Prvá pod názvom Lás-
kavé rozprávky už vyšla trikrát. 
Teší ho to, ale neženie sa za tý-
mito číslami. Ako sám hovorí: „Pri 
prvej knižke som si povedal, že ke-
by len jednému človeku na svete 
urobila radosť, tak budem šťast-
ný a vôbec som nemal v pláne, 
že ich bude raz aj cez stotisíc ku-
sov rozobratých. Ja si pri písa-
ní knihy splním svoj sen, urobím, 
čo ma baví, svoje srdce vždy vy-
žmýkam a keď sa to niekomu pá-
či, tak hurá, a keď sa to niekomu 
nepáči, tak to nevadí. To, že moje 
knižky zabrali, to si veľmi vážim. 

Recept na to, ako si možno plniť svoje sny
Pred pár týždňami sa v našej obecnej knižnici konala beseda s au-

torom rozprávkových kníh pre deti, Braňom Jobusom. Určená bo-
la predovšetkým žiakom 4. a 5. triedy, ale miesto v knižničnej sále 
obsadili aj dospelí, ktorí už o Braňovi čo to počuli. Poznali ho ako 
hudobníka, speváka, búrliváka, ktorý má za sebou mnoho zaujíma-
vých projektov.

V každej knižke musí byť poriad-
na „sranda“, ale vždy je pod tým 
kus naozajstného života. V tých 
rozprávkach sa cítim slobodne, 
môžem si vymyslieť neskutočné 
hlúposti a nikto sa mi v tom ne-
špára, lebo je to rozprávka a tam 
je úplná sloboda.“

Čo nové chystá? „Teraz, v júni, 
vyjde Chrontulienka, a to je moja 
nová láska. To, keď sa mi nedáv-
no narodil môj posledný synček, 
chodil som s ním po chodbe a on 
furt škriečkal. Tak som mu začal 
rozprávať o tom, ako sa narodila 
Chrontulienka, taká špinkulien-
ka a vymýšľal som si somarinky 
o nej. On tomu nerozumel, iba po-
čúval zvuky. Takto vznikol príbeh 
o Chrontulienke, ktorá býva pod 
posteľou a keď olíže špinu, tak 
z nej rastie.“

Deti na besede zaujímalo aj to, 
ako sa dostal medzi hercov v se-
riáli Oteckovia. Ako prezradil, bola 
to úplná náhoda, ktorú prijal v ča-
se, keď bolo všetko zavreté, nemal 

koncerty a nemohol chodiť ani na 
besedy. Obával sa tejto práce, bol 
presvedčený, že sa nedokáže na-
učiť toľko textu a nezvládne hru. 
„Dnes si vážim túto možnosť za-
bojovať a niečo nové sa naučiť. 
Postupne som sa začal zlepšovať. 
To, čo som sa v novembri učil celý 
týždeň, dnes sa už naučím za je-
den deň. A ešte druhá vec na tom 
sa mi páči, keď tam vstúpim, stre-
távam len príčetných a úprimných 
ľudí. Od kameramana, cez maské-
rky, réžiu, hercov ‑ všetci sú úplne 
normálni, a to je dneska strašne 
vzácne,“ vyznal sa Braňo.

Po besede 
nasledovala 
autogramiá-
da kníh, kto-
ré si prítom-
né deti i do-
spelí zakúpili 
alebo priniesli 
z domácich 
knižníc. Myš-
lienku na tú-
to vydarenú 
akciu pred-
ložil Michal 
Šusták v klu-
be chodcov, 
ktorí ju ihneď 

prijali. Do spolupráce na príprave 
sa zapojila obec, škola a výbor-
ne ju zastrešila obecná knižnica 
v obci. Od besedy je v kozárov-
skej knižnici zasa o niekoľko roz-
právkových kníh Braňa Jobusa 
viac a určite nebudú dlho čakať 
na svojich čitateľov.

V družnej debate po besede 
sa vytvorila výborná priateľská 
atmosféra. Braňo nám prisľúbil, 
že sa ešte v Kozárovciach zasta-
ví a podebatuje aj s dospelákmi. 
Tak sa tešíme.

Monika Nemčeková,
foto autorka

Srdečne vás všetkých pozývame na výstavu obrazov pod názvom 
KOZÁROVCE MAĽUJÚ. Výstava sa koná v obecnej knižnici od 5. do 
22. apríla 2022, vždy počas otváracích hodín knižnice. Obecná 
knižnica sa nachádza v budove základnej školy.

Príďte sa pozrieť, koľko šikovných ľudí žije medzi nami, poko-
chajte s krásnymi obrazmi, ktoré namaľovali

Poslanci OÚ a chodci s B. Jobusom
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Hniezdo záchrany pre knihy

Prvý jarný mesiac, ktorý sa spá-
ja nielen s príchodom slnečných 
dní, či prvých prác v záhradkách, 
ale i s odpočinkom v podobe číta-
nia kníh. Ale viete, prečo sa práve 
marec stal mesiacom kníh?

Dnes čítanie považujeme za zák-
ladnú znalosť a pre mnohých z nás 
je i veľkou zábavou a potešením. 
V 18. storočí pokladali čítanie kníh 
za nepotrebnú vec a venovali sa jej 
iba vzdelaní a bohatí ľudia, ktorí si 
knihy mohli dovoliť a práve v tomto 
období vznikol marec – mesiac kni-
hy. No vyhlásený za mesiac knihy 
bol až v roku 1955 na počesť vý-
znamného slovenského spisovateľa 
Mateja Hrebendu, ktorý sa narodil 
aj zomrel práve v marci. Matej Hre-
benda na svojich cestách zachránil 
množstvo výtlačkov pred spálením 
či vyhodením a prispel k vybudo-
vaniu viacerých knižníc.

Marec ako mesiac knihy si pa-
mätáme už zo školských lavíc, no 
podpora záujmu o knihy je i dnes 
rovnako dôležitá ako v minulosti. 
Preto sa i v našej knižnici tento me-
siac niesol v tomto znamení a akcií 
sa konalo viac, ako v iný mesiac.

Celý mesiac prebieha v našej 
knižnici burza kníh. Prvá burza sa 
konala v novembri minulého roku 
a nakoľko mala dobrý ohlas, roz-
hodli sme sa ju zopakovať. Aj te-
raz sa stretla s pekným záujmom, 
ľudia doniesli do burzy približne 
400 titulov. Burzu navštívilo asi 
45 návštevníkov, ktorí si odniesli 

Mesiac knihy v kozárovskej knižnici
približne 120 kníh. Posledný týž-
deň v mesiaci sa niesol v zname-
ní deti a knihy. Postupne denne 
chodili deti zo ZŠ v Kozárovciach 
so svojimi pani učiteľkami. Poroz-
právala som im o chode knižnice, 
oboznámila s činnosťou a poveda-
li sme si ako postupovať, keď sa 
chcem stať čitateľom. Najväčšou 
odmenou týchto besied pre mňa 
je to, že mnohí z tých detí sa ná-
sledne zapísali do knižnice a stali 
sa novými čitateľmi. Mrzí ma, že 
pre veľkú chorobnosť sa nepoda-
rila návšteva detičie kz  materskej 
školy, ale pevne verím, že v apríli 
sa nám to podarí.

Najväčšou akciou bola však be-
seda so spisovateľom a hudobní-
kom Braňom Jobusom, ktorá sa 
konala 21.marca v našej knižnici. 
Zúčastnili sa jej nielen deti zo ZŠ 
ale i mnoho dospelých. Celá be-
seda sa niesla v znamení humoru, 
dobrej nálady a hlavne dobrých 
piesní v podaní Braňa Jobusa. Tú-
to besedu sa podarilo zorganizovať 
za podpory starostu obce Bystríka 
Ižolda, za výdatnej pomoci Micha-
la Šustáka a riaditeľky Ivany Švo-
likovej, za čo im patrí veľká vďaka.

Samozrejme nedá sa nespome-
núť naše Literárne stredy. Stretá-
vame sa každú poslednú stredu 

v mesiaci o 17‚00 hod. 
Ďakujem všetkým, ktorí darovali 

kvety do knižnice. Záleží nám na 
tom, aby sme sa tu všetci dobre 
cítili, hlavne naši návštevníci.

Na záver by som chcela oslo-
viť všetkých, ktorí majú požičané 
knihy doma už dlhšiu dobu. Pro-
sím, doneste ich nazad do kniž-
nice. Kvôli pandemickej situácii 
bola knižnica dlhú dobu zavretá, 
tak mnohí majú knihy naozaj už 
pridlho. Od októbra 2021 funguje 
obecná knižnica už každý deň, tak 
dajme príležitosť aj iným prečítať 
si tieto knihy. Ďakujem.

Jana Chvojková

Burza kníh sa v našej obecnej knižnici konala už dvakrát, v novembri 
2021 a v marci 2022. Ľudia si už pomaly zvykli doniesť knihy, ktoré im 
doma zaberajú miesto, do burzy. Veď knihy vyhodiť je nám tak ľúto… 
Ale čo s knihou, ktorú už doma nepotrebujem a burza sa tiež nekoná 
každý mesiac. Tu padol podnet Moni-
ky Nemčekovej a nápad bol na svete. 
A načo odkladať realizáciu? Stačila 
jedna vyradená skriňa a farby. Skriňu 
sme natreli, aby to bolo trochu vese-
lé. O toto sa postarala šikovná baba 
Lucka Lukácsová. Pod jej rukami sa 
obyčajná natretá skriňa zmenila na 
veselé Hniezdo záchrany pre knihy.

Hniezdo záchrany je umiestnené 
na chodbe pred priestormi obecnej 
knižnice a bude fungovať podobne 
ako burza. Máte doma knihu, ktorá 
zaberá miesto? Vložte ju do hniezda 
a dajte tak knihám druhú šancu. Prí-
de niekto, komu sa kniha zapáči a zo-
berie si ju, urobi tak radosť sebe ale-
bo niekomu inému.

Veríme, že si tento nápad nájde 
svojich priaznivcov a hniezdo dá 
druhý domov mnohým knihám. 

J. Chvojková, foto autorka

pomenej, ale atmosféra bola vý-
borná. Pri čaji a kávičke sme sa 
porozprávali o knihách, vymenili 
sme si názory na knihy, ktoré sme 
čítali. Podnetné boli najmä plány, 
ktoré chceme v budúcnosti robiť.

Aj sme sa spolu zasmiali, a ako 
mi povedala jedna z prítomných, 
cítila sa veľmi dobre, človek vypol 
z každodenných starostí. Budeme 

sa snažiť spestriť naše stretnutia 
rôznym programom, tešíme sa aj 
na ukážky ručných prác a všetké-
ho čomu sa venujeme vo voľnom 
čase. Vymeníme si skúsenosti, 
možno sa niečomu novému priu-
číme. Veď jedno nevylučuje druhé. 
Napokon neexistujú nezaujímavé 
témy, sú len ľudia, ktorí sa o ne 
nezaujímajú.

Februárová Literárna streda
Na našom druhom stretnutí mi-

lovníkov kníh, sme sa opäť stretli 
ako malá skupinka, ale očakávania 
sa naplnili.Pri malom občerstve-
ní sme sa najprv nezáväzne po-
rozprávali. Potom už naša debata 
smerovala ku knihám, ktoré sme 
čítali a ktoré odporúčame prečítať 
si. Povedali sme si o pripravovanej 
burze kníh aj o iných akciách, ktoré 
pre v našej knižnici pripravujeme. 
Nakoniec sme sa dostali aj k ruč-
ným prácam, čomu sa veľmi teším. 

Literárne stredy úspešne pokračujú
Ukázali sme si pletenie bez ihlic, či 
ako sa pletú kojenecké papučky.
Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi 
priateľskej, uvoľnenej atmosfére.

Marcová Literárna streda
V marci sme sa stretli v obec-

nej knižnici na našom pravidel-
nom posedení trochu v zmenenej 
zostave. Som veľmi rada, že sme 

mohli medzi nami privítať aj no-
vých milovníkov kníh. A už sme 
neboli len samé baby, čo sme veľ-
mi rady.

Na začiatku nám Monika 
Nemčeková prečítala dve básne 
nášho rodáka Ferka Čaradského. 
Boli krásne, dojali nás… Disku-
tovali sme o knihách, ktoré prá-
ve čítame alebo sme čítali a sa-
mozrejme, reč bola aj o ručných 
prácach. Nakoniec sme sa poroz-
právali aj o akciách, ktoré chys-
táme najbližšie v našej knižnici. 
Celé posedenie sa znovu nieslo 
vo veľmi príjemnej a priateľskej 
atmosfére. Tak dlho sme boli izo-
lovaní, že je veľmi dobré znovu sa 
stretávať s priateľmi. Naše ďalšie 
stretnutie bude znovu poslednú 
stredu v mesiaci, a to 27. aprí-
la o 17h.

J. Chvojková, 
foto M. Nemčeková

V obecnej knižnici v Kozárov-
ciach sme v tomto roku zača-
li s novou aktivitou pod názvom 
Literárna streda. Bude sa konať 
vždy poslednú stredu v mesia-
ci o 17. hod. Jej cieľom je vytvo-
riť v peknom prostredí knižnice 
priestor na stretávanie, diskusie 
o dobrých knihách, aj o vlastnej 
literárnej tvorbe a srdcu blízkych 
aktuálnych témach. Povedali sme 
si, že tomu dáme voľný priebeh 
a konkrétnu podobu dajú našim 
stretnutiam samotní účastníci.

Januárová Literárna streda
Prvá Literárna streda sa konala 

26. januára. Zišlo sa nás nej síce 
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Pierková muzika v podaní Prasličiarov

Materské centrum otvorené
Milé mamičky, pandemická situácia sa zlepšila, 

tak po dlhšej „nútenej“ prestávke materské cen-
trum znovu otvára svoje dvere, aby vás privítalo 
so svojimi detičkami. Čakajú na Vás trochu vy-
lepšené priestory, aby sa tam naše detičky dobre 
cítili. Stretávať sa budete zatiaľ dvaktát do týž-
dňa utorok a piatok od 9,00 hod do 12,00 hod.

V prípade záujmu je to už na vašej ďalšej do-
hode, či sa dohodnete aj častejšie. Zodpovednou 
za chod a aktivity zostáva Martina Chvojková

V ľudovom dvore Ferka Čarad-
ského za kostolom to v piatok 
8. apríla opäť žilo kozárovským 
folklórom. Folklórna skupina Pra-
slica tu natáčala tradičnú „pier-
kovú muziku“. Dievčence pripra-
vovali pierka pre svojich mláden-
cov. Dialógy a dianie „na scéne“ 
pozorne sledovala zakladateľka 
a vedúca Praslice Mária Ďurovi-
čová. „Dievčatá si chystajú pierka 
presne ako to bolo voľakedy. Oslo-
via svoje kamarátky, aby ich v ich 
mene zaniesli do domu vyvolené-
ho mládenca. Jeho matka pier-
ko príjme a za to dostane koláčik 
či inú sladkú výslužku. Mládenec 
má za povinnosť vytancovať tú čo 
pierko doniesla, aj tú čo ho uvila 
a poslala. Tento zvyk sa u nás dosť dlho 
zachovával a mal svoje čaro,“ vysvetľuje 
pani vedúca a trochu znepokojene sledu-
je drobný dážď, ktorý kropí vzácne kroje.

V druhom obraze je už muzika, na nej sa 
schádzajú mládenci ozdobení pierkami, čo 
dostali. Chvália sa jeden pred druhým. Naj-
viac sa vypína ten, čo má po oboch stra-
nách najviac pierok. Ihneď ho však schladí 
jeden z mužov slovami: „Máš najviac, šak 
ti ich tam mater popripínala!“ A už prichá-
dzajú dievčence a muzika sa začína. Jeden 
tanec strieda druhý a mládenci vykrúcajú 
dievky za pierka čo dostali.

Všetko sníma kamera. Medzi divákmi 
zbadám organizátorku Slovenského dňa 
kroja Máriu Rehákovú. Nedá mi, aby som 
ju neoslovila 
s otázkou ako 
sa u nás páči. 
„Som v Kozá-
rovciach už tretí 
rok, vždy sa na 
to teším. Kozá-
rovce sú výni-
močné a mys-
lím, že ich pre-
vedenie zvy-
kov a tancov je 
vždy plné ener-
gie a lásky k fol-
klóru. Ani mier-

ne zhoršenie počasia tu nevadí, elán zostá-
va. Teraz sa vraciame z niektorých podob-
ných výjazdov, ale myslím že s energiou 
nikto nepredbehol Kozárovce. My z týchto 
výjazdov ideme robiť krátke sedemminúto-
vé dokumentárne filmy o každej obci. Ten-
to dokument pôjde v lete na TA3. Potom 
pripravíme jeden hodinový dokumentárny 
film, v ktorom spojíme všetky regionálne 
tance a zvyky. Film pôjde na RTVS 1 po-
čas adventu. Vyvrcholenie bude na Slo-
venskom dni kroja 1. septembra v Banskej 
Bystrici. Ten si už nevieme ani predstaviť 
bez Kozároviec. Večer bude Praslica tan-
covať v programe k 30. výročiu Dňa ústa-
vy SR,“ odpovedala M. Reháková.

M. Nemčeková, foto autorka

Divadelní ochotníci majú v Ko-
zárovciach dlhoročnú tradíciu. 
V roku 2019 sme si pripomenuli 
70. výročie zrodu divadelného súboru HRON. Na 
milej slávnosti sa spomínalo na nadšených ochot-
níkov Gašpara Švolika, Milana Beniaka, Ondreja 
Šmatlíka a Stanislava Žemberyho, ktorí požiadali 
písomne o prihlášky a zaslanie stanov z Ústredia 
slovenských divadelných ochotníkov z Turčianske-
ho Sv. Martina. Bolo im vyhovené a tak na prvej 
schôdzi 20. februára 1949 bol založený Divadelný 
súbor HRON. Bol zvolený riadny výbor, ktorý sa 
riadil stanovami ako aj ostatná členská základňa. 
Tak odštartoval zaujímavý príbeh divadla, ktorý 
má v ostatných rokoch veľkú priazeň celého re-
giónu i Slovenska

Tento rok si Kozárovčania pripomenú krásne 
výročie STO ROKOV DIVADLA čím potvrdzujú, 
že si rovnako vážia históriu a divadelnú aktivitu di-
vadelných ochotníkov. Nedá sa presne určiť, kedy 
bolo v obci prvé ochotnícke divadlo. V obecnej kro-
nike, ale i v pamäti a v spomienkach najstarších 
občanov žije dodnes vôbec prvé divadelné pred-
stavenie BLUDÁR, ktoré v roku 1922 s veľkým 
úspechom zahral občanom spolok OMLADINA.

Na všetky divadelné hry od roku 1922 budeme 
spomínať v septembri, kedy si slávnostne pripo-
menieme históriu ochotníckeho divadla v našej 
obci. Na fb stránke Kozárovce a Kozárovčania 
i v Slovenskej bráne sa už dlhšiu dobu objavu-
jú historické fotografie a v zákulisí sa pripravuje 
nielen scenár slávnosti, ale aj ďalšia divadelná 
hra, ktorá bude pri príležitosti tohto významného 
jubilea uvedená.
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V predposledný marcový pon-
delok sa niektorým našim žia-
kom splnil sen. Mali možnosť 
stretnúť sa s obľúbeným auto-
rom detských knižiek Braňom Jo-
busom, ktorý zavítal do obecnej 
knižnice v Kozárovciach. Keďže 
marec je hlavne mesiacom kni-
hy, bola táto beseda výborným 
spestrením. Žiaci sa na stretnu-
tie so spisovateľom dôkladne pri-
pravili – prečítali si niekoľko prí-
behov z jeho knižiek, nachystali 
množstvo zaujímavých otázok, 
ktoré Braňo Jobus veľmi dôvtip-
ne zodpovedal. Porozprával žia-
kom o tom, aké je dôležité plniť 

V týždni od 7. 3.–11.3 sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiar-
skom stredisku Krahule Juh. Výcviku sa zúčastnili žiaci 7.A a 8.A pod 
vedením skúsených pedagógov. Na Krahuliach sa nám veľmi páčilo, 
snehové podmienky boli výborné a počasie nám prialo. Slniečko sa na 
nás usmievalo takmer po celý deň. Boli sme rozdelení do skupín, podľa 
našich lyžiarskych schopností a po prvých dňoch sme už lyžovali všet-
ci. Večery sme si spríjemňovali rôznymi spoločenskými hrami a inými 
zábavnými činnosťami. V stredu sme dopoludňajšie lyžovanie vymeni-
li za túru na vy-
hliadkovú vežu 
nad Krahuľami. 
Celý týždeň sa 
niesol v pria-
teľskej a vese-
lej atmosfére, 
za čo ďakuje-
me všetkým 
zúčastneným 
pedagógom. 
Z tohto týždňa 
si uchováme 
nezabudnuteľ-
né spomienky 
a zážitky.

Vo štvrtok 24. 3. 2022 sa v na-
šej škole uskutočnila Imatrikulá-
cia prvákov. Zúčastnili sa jej žiaci 
1.A a 1.B triedy. Žiaci so svojimi 
triednymi učiteľkami postupne 
prechádzali tromi stanovišťami, 
na ktorých ich čakali asistent-
ky a vychovávateľky. Plnili rôzne 
pripravené úlohy. Predviedli, že 
už toho dokážu omnoho viac ako 
v prvý deň, keď nastúpili do školy 
a stali sa prvákmi. Museli splniť 
niekoľko úloh z matematiky, slo-
venského jazyka a prvouky. Spá-
jali slová s obrázkami, bezchyb-
ne počítali príklady, ktoré sa už 
naučili. Ukázali, že vedia, čo patrí 
a čo nepatrí do školy, že sa vedia 
bez pomoci obliecť, obuť, upra-
tať si svoju skrinku a v telocvič-
ni predviedli, akí sú obratní. Za 
splnenie týchto úloh dostali do 
zvláštnej žiackej knižky pečiat-
ky. Pri plnení úloh dokázali, že 

Imatrikulácia prvákov
sú kamaráti, ktorí si vedia pomá-
hať, navzájom sa počúvať, radiť 
si, rešpektovať sa, podporovať 
sa a spolupracovať.

Po všetkých zvládnutých úlo-
hách mohli pristúpiť k samotnému 
PASOVANIU za prváka a k SĽU-
BU prváka. V slávnostnom sľube 
všetci sľúbili, že sa naučia čítať, 
písať, v poriadku vždy všetko mať, 
aby sa stali dobrými žiakmi, ktorí 
budú robiť radosť rodičom aj uči-
teľom. Priložením dvoch prstov na 
žezlo, ktoré držala pani riaditeľka 
a odtlačkom palca spečatili sľub, 
ktorý dali, a tak sa stali právoplat-
nými žiakmi našej školy.

Pani riaditeľka každému prvá-
kovi odovzdala peknú knihu, po-
chválila ich za usilovnosť, vzájom-
nú spoluprácu, či prejavenú radosť 
počas plnenia úloh a popriala im 
veľa úspechov v ďalšom štúdiu na 
našej základnej škole.

Lyžiarsky výcvik

Beseda s Braňom Jobusom

POĎAKOVANIE
Pánovi riaditeľovi ZŠ s MŠ Kozárovce
Mgr. Richardovi Demianovi

Úprimné ĎAKUJEME za 15 ročné vedenie 
ZŠ s MŠ a pôsobenie v riaditeľskej pozícii s roz-
vahou, erudovaným a mimoriadne ľudským prí-
stupom k žiakom i zamestnancom.

ĎAKUJEME za výborné a nezabudnuteľné úspechy našich žiakov 
vo vedomostných, umeleckých a najmä športových súťažiach. 
I preto patrí naša základná škola medzi najlepšie vidiecke školy 
v Nitrianskom kraji.

ĎAKUJEME za podnetné a tvorivé zázemie pre žiakov i zamestnan-
cov, športové nadšenie, aktivity i vedenie záujmových útvarov, naj-
mä futbalového a stolnotenisového.

ĎAKUJEME za pozitívnu pracovnú klímu v našej škole, za empatický 
prístup k jednotlivcovi i celému kolektívu, za pochopenie, podporu 
i dobrú náladu, vďaka ktorej sa nám spoločne podarilo preklenúť 
aj náročné situácie.

ĎAKUJEME za denno    ‑denné riešenie školských problémov nielen 
vo funkcii riaditeľa ZŠ s MŠ, ale aj v pozícii manažéra, ekonóma, 
správcu, poradcu, pedagóga, psychológa, vyšetrovateľa a nestran-
ného spravodlivého sudcu.

Kolektív pedagogických i nepedagogických zamestnancov
ZŠ s MŠ Kozárovce

si sny, pracovať na sebe, pomá-
hať si navzájom a hlavne tešiť sa 
z maličkostí, pretože z nich sa do-
kážu zrodiť veľké veci. Svojím hu-
morom spríjemnil deň všetkým, 
ktorí sa besedy zúčastnili. Žiaci 
si okrem výborného pocitu, ve-
selých pesničiek a zaujímavých 
príhod odniesli i tričko, ktoré im 
bude pripomínať hlavného hrdi-
nu – muflóna Anciáša z autoro-
vej známej knižky. Z besedy sme 
si odniesli skvelý zážitok, dobrú 
náladu a radostný pocit. Ďakuje-
me organizátorom besedy – ve-
dúcej obecnej knižnice J. Chvoj-
kovej a M. Šustákovi.
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
V pondelok 28. marca 2022 

prebehlo školské kolo súťaže 
Hviezdoslavov Kubín. Každoroč-
ne sa žiaci našej školy pripravujú, 
aby si zmerali sily v umeleckom 
prednese poézie a prózy v najstar-
šej a najprestížnejšej súťaži tohto 
druhu. Tento rok sa jej zúčastnilo 
29 žiakov z prvého i druhého stup-
ňa. Boli rozdelení do troch kategó-
rií podľa veku.

V prvej kategórii si prvenstvo 
odniesla žiačka 3. ročníka Johana 
Oravcová za umelecký prednes 
poézie. Za umelecký prednes pró-
zy získal prvé miesto žiak 4. roč-
níka Michal Tošál.

V druhej kategórii bolo prvé 

miesto udelené žiačke 5. ročníka 
Ester Nine Paulovej za umelecký 
prednes poézie a Viktórii Benia-
kovej, takisto žiačke 5. ročníka, za 
umelecký prednes prózy.

Víťazkami tretej kategórie sa sta-
li žiačky 7. ročníka – Lucia Betino-
vá za umelecký prednes poézie 
a Alexandra Oravcová za umelec-
ký prednes prózy.

Tí najlepší z jednotlivých kategó-
rií budú školu reprezentovať v ob-
vodnom kole, ktoré sa uskutoční 
v Tlamčoch. Ďakujeme všetkým 
zúčastneným žiakom nielen za 
účasť, ale najmä za snahu podať 
čo najlepší výkon a v neposlednom 
rade za pekný kultúrny zážitok.

Beseda o prevencii negatívnych 
spoločenských javov

Pre našich žiakov 8. a 9. ročníka sme 24. marca pripravili v spolu-
práci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach, kultúrno – 
vzdelávacou organizáciou a Občianskym združením PRIMA besedu 
na aktuálnu tému Prevencia negatívnych spoločenských javov. Medzi 
nami sme privítali riaditeľku ROS Mgr. Alžbetu Sádovskú a lektorov 
z OZ Mgr. Sabínu Brédovú a Mgr. Maroša Mušinku. Mladí lektori zaujali 
žiakov svojimi názormi a otvorenou komunikáciou na daný problém 
dnešných mladých ľudí, erudovaným prístupom a priateľskou atmo-
sférou. Všetkým prítomným nielen spríjemnili bežný školský deň, ale 
odovzdali aj nové poznatky a informácie.

Vyjadrenia žiakov:
‑ Mne sa páčilo, že to bolo spontánne a každý mohol o sebe nie-

čo povedať.
‑ Beseda bola zaujímavá a bola tam dobrá atmosféra.
‑ Bola to odviazaná a úprimná konverzácia so sympatickými ľuďmi.
‑ Všetko sa mi páčilo, najmä, že sme sa vedeli otvorene porozprá-

vať. Určite by som chcela a bola by som rada, aby sa v tomto i v bu-
dúcom školskom roku beseda zopakovala.

Svetový deň vody

Vzácna naša vodička,
vlieva sa do potôčka.
Jeleň k nej prichádza,
potichu sa napája.

O rok zase príde,
no potok nikde.
Samá suchá zem,
osviežiť sa nemôžem.

Ľudia všetko zobrali,
potok vyschnúť nechali.
My máme vody veľa,
ale jeleň sa kde napiť nemá.

Pomôžme my prírode,
vodu viac šetrime!
Dažďovú vodu použijeme,
Záhradu s ňou polejeme.

Nech aj jeleň si poslúži,
veď nie sme sami na zemi.
Vtáky, stromy, príroda…
potrebujú vodu tak ako ja.

Dnes má voda svoj deň,
tak jej aspoň poďakujem.
Preto pôjdem do lesa,
čerstvej vody napiť sa.

Liana Mezeiová 7. r.

Voda

Bola raz jedna kvapôčka,
ktorá spadla do potôčka.
Z neba sa kvapky lejú
a potom sa na nás smejú.

Polejú nám kytičku, stromčeky 
či trávičku.
V potoku sa voda trbliece,
ako na oblohe sa hviezda ligoce.
Preto by sme s ňou mali šetriť,
aby sme mohli šťastne prežiť.

Natália Kotorová VII. ročník

Svetový deň vody ustanovi-
lo valné zhromaždenie OSN na 
22. marec. V tomto roku boli 
tomuto dňu venované mnohé 
vyučovacie aktivity – rozhovo-
ry, prezentácie, pracovné listy, 
piesne, pokusy či tvorba malých 
literárnych diel. Veríme, že aj 
vďaka týmto aktivitám si žiaci 
viac uvedomili hodnotu vody, 
ktorá pre mnohých ľudí nemu-
sí byť samozrejmosťou.

Svetový deň vody
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28. marec – my nezabúdame

V posledný fašiangový týždeň, 
ktorý bol zároveň i posledným 
pred jarnými prázdninami, sa ve-
denie školy spolu s pedagogic-
kým zborom rozhodli spestriť žia-
kom vyučovanie a usporiadať pre 
nich karneval. Predchádzali tomu 
intenzívne prípravy. Po popolud-
niach vyrábali na chodby pestré 

„Človek nie je peň, z ktorého 
by si mohol vydlabať sochu, ale 
je to živý obraz, ktorý utvára 
sám seba a pretvára ho podľa 
toho, aká príležitosť sa mu na-
skytne“, hovoril učiteľ učiteľov 
Jan Amos Komenský. Za naj-
prirodzenejšiu metódu vyučo-
vania považoval dialóg, najmä 
nepripravený, ale aj priprave-
né scénky, ktoré zo školy robia 
hru, spríjemňujú a oživujú vyu-
čovanie. A k takýmto pedagó-
gom ste patrili i Vy, pani učiteľ-
ky, vychovávateľky, ktoré ste 
už na zaslúženom dôchodku. 
Vaša profesia nebola zamest-
naním, ale poslaním. Vyviera-
la zo srdca, stala sa i obetou. 
Hodiny strávené v triedach ste 
stavali predovšetkým tak, aby 

boli aj prostriedkom sebavý-
chovy žiaka. Jeho myšlienky, 
nápady a aktívny prístup k rie-
šeniu boli pre Vás cennejšie ako 
mechanicky nadreté učivo. Žiak 
bol pre Vás vždy tvorivým part-
nerom. Aj takouto formou Vám 
z celého srdca ďakujeme za Va-
šu spravodlivosť, prezieravosť, 
pracovitosť, rozvážnosť, ohľad 
na všetky deti, úctu k člove-
ku, ale i vieru, nádej a lásku. 
Chcela by som vyriecť niečo 
veľmi krásne, čo sa nepomes-
tí do slov žiadnej básne. Chce-
la by som vyriecť slová veľkej 
vďaky, ale mi to nejde, život je 
už taký… Slovo sa mi zdráha, 
po srdci sa skĺza, miesto básne 
spadne čistá vďaky slza.

Mgr. Mária Együdová

Karneval trochu inak alebo Fašiangy 2022
ozdoby a následne ich aranžovali 
po celej budove školy. To bolo ra-
dosti, keď do takto „skrášlenej“ 
školy prichádzali žiaci! Úsmevy 
na ich tvárach svedčili o tom, že 
úsilie pedagógov sa vyplatilo. Ko-
nečne prišiel dlho očakávaný deň, 
23. február. Deň, kedy už do rána 
prichádzali do školy víly, princez-

né, indiáni, šašovia, čarodejni-
ce, páv, záhradník, Hary Potter, 
Mickey Mouse, Mach a Šebesto-
vá, dokonca i Bambuľka s veľ-
kým balíkom. Vstupovali do bu-
dovy trochu rozpačito, no hlavne 
s očakávaním, čo na masku povie 
triedna pani učiteľka, spolužiaci, 
kamaráti. Stačila aj tá najmenšia 
pochvala a v očiach detí sa zja-
vila iskričky radosti, nesmelosť 
sa vytratila a na tvárach žiakov 
sa objavil široký úsmev. Aktívni 
členovia školského parlamentu 
si pripravili pre svojich spolužia-
kov rozhlasovú reláciu o fašian-
goch, ich histórii, zaujímavos-
tiach, o tradičných maskách, či 
typických fašiangových jedlách. 
Chutné fánky nám pripravili naši 
najstarší žiaci – deviataci, ktorí 

v tento deň išli príkladom svoj-
im mladších spolužiakom. Devy 
a mládenci v ľudových krojoch si 
zasa pripravili krásny hudobný 
program. Radosť z karnevalové-
ho dňa pretrvávala počas celého 
vyučovania, pretože ani vyučujúci 
sa nedali zahanbiť a rovnako ako 
žiaci sa obliekli do rôznych ma-
siek. A tak to má byť. Veď osob-
ný príklad a pohoda v škole sú 
najlepšou devízou k tomu, aby 
sa deti každý deň na školu tešili 
a dobre sa v nej cítili, čo je pred-
pokladom úspešného zvládnutia 
každej prekážky, ktorú nám život 
do cesty prinesie. Odmenou pre 
každú triedu plnú originálnych 
masiek boli edukatívne spoločen-
ské hry a určite krásne spomienky 
na dnešný, trochu iný deň.

Každý z nás má doma miesto, 
kde sa cíti príjemne, no raz za čas 
si ho pretvára, aby v ňom načerpal 
silu a energiu do ďalších pracov-
ných dní. A inak to nie je ani v 2. 
B. Ak chceme, aby sa deti učili, 
radi do školy chodili, prostredie 
triedy sa snažíme spríjemniť vlast-
noručne zhotovenou výzdobou, 
či už podľa ročných období alebo 
pri rôznych iných príležitostiach. 
V období Fašiangov sme si na ho-
dinách výtvarnej výchovy vyro-
bili masky. V deň karnevalu sme 
sa v nich predstavili pani riaditeľ-
ke, ktorá nás za 
vynaloženú ná-
mahu a kreati-
vitu pri ich vý-
robe odmeni-
la sladkosťami 
a spoločenskou 
hrou, ktorej sme 
sa úprimne po-
tešili. V svetový 
deň Downovho 
syndrómu – na 
znak ľudskej 
spolupatričnosti 

si každý z nás obul dve rozdielne 
ponožky. Ďalší deň sa niesol v zna-
mení vody. Pani učiteľka pre nás 
pripravila pracovné listy zamerané 
na ľadové kráľovstvo, vodné špor-
ty, pretvorenie vodných kvapiek – 
kolobeh vody v prírode. No a je tu 
opäť jar, a tak sme sa znovu vrhli 
do výzdoby triedy. Niektorí žiaci 
kreslili, maľovali, iní vystrihovali 
či lepili a výsledok stojí za to. Na-
ša trieda dostala jarný šat, je pes-
trejšia, útulnejšia, je nám tu dobre, 
pretože v nej cítiť človečinu.

Mgr. Daniela Együdová, DiS.

Jar zavítala aj do tried
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Ponožková 
výzva

Svetovým dňom Downovho 
syndrómu je 21. marec. Ofici-
álne sa oslavuje od roku 2012. 
A prečo práve v tento deň? Pre-
tože príčinou Downovho syn-
drómu je nadpočetný 21. chro-
mozóm, ktorý vznikol pri dele-
ní buniek. Pri delení nevznikne 
teda pár, ale vytvorí sa nad-
bytočná kópia chromozómu 
a namiesto dvoch vzniknú 3. 
V tento deň sa preto na znak 
ľudskej jedinečnosti nosia dve 
rozdielne ponožky. No a prečo 
ponožky? Pretože tvar pono-
žiek pri troche fantázie pripo-
mína chromozómy.

Nezabúdajme, že Downov 
syndróm nie je choroba, ale 
postihnutie. Že ľudia s týmto 
postihnutím sú milí a láskaví, 
že odlišný vzhľad nie je uka-
zovateľom charakteru človeka 
a toho, čo tento človek dokáže. 
Sú to ľudia, ktorí sa chcú plno-
hodnotne podieľať a zapájať do 
chodu spoločnosti.

Do ponožkovej výzvy, ktorú 
koordinoval žiacky parlament, 
sme sa 21. marca zapojili aj so 
žiakmi našej školy – či už roz-
hovormi, pozretím videí, či iný-
mi zaujímavými aktivitami na 
túto tému.

ZAČIATOK ROKA V NAŠEJ MŠ
A potom sme 

sa už mohli pus-
tiť do tradič-
ných tém a ak-
tivít. Deti tvori-
li a „učili sa“ na 
ešte stále zimnú 
tému- Čarovná 
zima, či Zvierat-
ká v zime.

To sme sa už 
prehupli do ob-
dobia fašian-
gov a karneva-
lov. I keď opäť 
len každá trieda 
zvlášť, chystali 
sa deti celý týždeň na svoj triedny 
karneval vyrábaním výzdoby, tvore-
ním karnevalových masiek či škra-
bošiek a všetkého čo ku karnevalu 
patrí. No toto obdobie nám v škôl-
ke narušila nepriaznivá zdravotná 
situácia detí, ale i zamestnancov 
a museli sme škôlku na niekoľko dní 
zavrieť. Po návrate sa deti obozna-
movali s krásami, symbolmi a do-
minantami našej vlasti a po jarných 
prázdninách aj našej obce.

V marci sme v škôlke nemohli vy-

nechať tému kníh. Naplánovaná bo-
la i návšteva obecnej knižnice, na 
ktorú sa deti už veľmi tešili, no kvôli 
opäť sa zhoršenej epidemiologic-
kej situácii sme museli túto návšte-
vu preložiť a dúfame, že v priebe-
hu apríla detičky knižnicu navštívia 
a odnesú sú pekné zážitky.

Jarné obdobie sme v škôlke za-
čali tvorením symbolov jari a zme-
nou výzdoby v priestoroch škôlky, 
ktorá je po zime opäť krásna fareb-
ná, plná kvetov. Malí aj veľkí škôl-

kari sa už pripra-
vujú a učia pies-
ne na aktivity, 
ktorými si pripo-
menieme zvyky 
a tradície našich 
predkov, ako sú 
vynášanie More-
ny, chodenie so 
zelenou vŕbou, 
prípravy na Veľ-
konočné sviat-
ky…

Po období pl-
nom obmedzení 

a opakujúceho sa nízkeho počtu 
detí sa tešíme, že sa po krôčikoch 
vraciame do „bežných koľají“, de-
tičky sa v najbližších dňoch zapoja 
do množstva aktivít v škôlke i mimo 
nej, ktoré ich čakajú a pevne verí-
me, že v zdraví a plnom počte detí 
i zamestnancom dochodíme až do 
konca školského roka.

Na záver vám chceme popriať 
krásne Veľkonočné sviatky plné 
zdravia, pohody a príjemných chvíľ.

Michaela Lintnerová

Školský a škôlkarsky polrok ube-
hol ako voda a ocitli sme sa v roku 
2022. Škôlkarske brány sa otvorili 
10. januára a deti mohli, aj keď za 
stále sprísnených opatrení, opäť 
zavítať do svojich tried, stretnúť pa-
ni učiteľky a pána učiteľa, svojich 
spolužiakov a všetky ostatné zná-
me tváre zo škôlky. Nástup bol pre 
deti určite radostný, čo naznačova-
li ich rozžiarené očká plné rados-
ti, keď zbadali vo svojich triedach 
pod stromčekom nádielku krásnych 
nových hračiek, ktoré im tam zane-
chal „Ježiško“ počas vianočných 
sviatkov.
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1902 – V tomto roku sa dokonči-
la stavba novej štátnej ľudovej ško-
ly, ktorá bola 15.februára posvä-
tená a začalo sa v nej vyučovanie. 
Nová škola bola 4‑triedna s 248 
žiakmi a opatrovňa mala 100 detí.

1912‑ Bola postavená trať Ko-
zárovce – Zlaté Moravce

1922 V tomto roku bol založený 
kňazom Matejom Bučekom spolok 
Omladina.

1922 – záznam zo školskej kro-
niky

24.januára prišiel na návštevu do 
školy škôldozorca Ján Haviar. S vý-
sledkom, poriadkom a čistotou bol 
spokojný. 9.februára bol učiteľský 
zbor na učiteľskej schôdzi v Zlatých 
Moravciach. Boli poučení ako ma-
jú viesť úradné knihy a dostali os-
tatné pokyny na vyučovanie a ad-
ministráciu. Veľkonočné prázdni-
ny trvali od 8.4. až do 17.4. Vtedy 
bolo aj čistenie učební. 23.apríla 
boli deti na sv. spovedi a na 1.sv.
príjmaní. Cez veľkonočné prázdniny 
a po nich bola zbierka v prospech 
hladujúcich v Rusku. Medzi deťmi 
sa zozbieralo 212 Kčs a 90 hal. Od 
15. mája bola povolená jednoduchá 
frekvencia vyučovania (poldenné 
vyučovanie). 10.júna bol usporia-
daný výlet pre školské deti v Slan-
coch, v obecnej hore. 28.júna bo-
lo slávnostné ukončenie školské-
ho roka. Boli rozdané vysvedčenia 
a školské práce. 11.augusta bola 
obec oslovená aby si zriadila hos-
podársku školu. Obec, odvolávajúc 
sa na ťažkú finančnú situáciu toto 
zamietla. Cez veľké prázdniny, ktoré 
trvali od 28.6. do 1.9. boli učebné 
triedy vybielené, byty boli vyčiste-
né a boli vykonané malé opravy.

Školský rok 1922/23 sa začal 
1.septembra. Zápis sa konal 1.–3.
septembra. Bolo zapísaných 239 
detí, čo bolo o 30 detí menej ako 
v roku 1921/22. Vyučovanie sa za-
čalo 4.septembra. 7.septembra bo-
la učiteľka Elena Konrádová pre-
ložená do Levíc za opatrovkyňu. 

Obecnú kroniku začal písať vtedajší kronikár Imrich Závodský až 
v roku 1933, no venoval sa aj rokom minulým.

11.septembra prišla namiesto nej 
22‑ročná slečna Žofia Poljaková, 
rímsko‑katolíčka narodená v Ban-
skej Štiavnici. Toto bola jej prvá sta-
nica. Ministerstvo školstva a národ-
nej osvety vypísalo súbeh na defini-

tívne obsadenie učiteľských staníc 
na štátnych ľudových školách na 
Slovensku. Podľa tohto nariade-
nia si aj celý učiteľský zbor v Ko-
zárovciach podal žiadosť na defini-
tívne vymenovanie na tejto škole. 
Dňa 28.októbra sa slávnostne slá-
vil Deň slobody. Podľa nariadenia 
ministerstva školstva a národnej 
osvety majú sa konať na ľudových 
školách náukobehy pre pokroči-
lých a začiatočníkov. Podľa toho 
bol učiteľský zbor vyzvaný, aby ich 
cez zimné prázdniny vyučoval. Dalo 
sa na ne zapísať 38 chlapov a 17 
žien. Náukobeh sa začal 10.decem-
bra. Prednášky boli každý týždeň vo 
štvrtok a v nedeľu večer od 18.00 
do 20.00. Vianočné prázdniny tr-
vali od 23.decembra do 3.januára 
1923. Cez prázdniny sa konalo čis-
tenie učební. O mene Ježiš boli deti 
na spovedi a sv. prijímaní.

1932 – obecná kronika
V tomto roku bola založená Ma-

riánska kongregácia panien, prvou 
prefektkou sa stala Paulína Bačí-
ková. Správkyňou kongregácie je 

učiteľka Júlia Fajtová.
Celkový počet obyvateľov bol 

1869, z toho mužov bolo 492 a žien 
526. Pri voľbách do zastupiteľstva 
obce v tomto roku bolo registrova-
ných 1018 voličov. Najviac man-
dátov získala Hlinkova slovenská 
ľudová strana (12 poslancov), na-
sledovali Sociálni demokrati (3), 
Kresťanské roľnícke združenie (3), 
Republikánska strana (2), Občian-
ska strana (2), Roľnícka beseda (2), 
Komunisti (0). Za starostu obce bol 
zvolený Ondrej Kúkel.

1932 – Školská kronika
Medzi školskými dietkami bola 

urobená zbierka na ľudové sanató-
rium Masarykovej Ligy proti tuber-
kulóze. Vyzbieralo sa 42 Kč a tento 
obnos bol zaslaný okresnému vý-
boru Masarykovej Ligy v Leviciach. 
Dorast Čsl. Č. Kríža prispel čiast-
kou 18‚20 Kč na tento vznešený 
cieľ. Mária Szabová r. Bernkopfová 
bola vymenovaná za štátnu defini-
tívnu učiteľku. Tomáš Baťa zo Zlí-
na, na žiadosť správcu školy, poslal 
dar pre chudobných žiakov vo výš-
ke 50 Kč. Z tohto obnosu dostali: 
Viktória Kabátová, žiačka III.triedy 
25 Kč, Jolana Soboňová a Mária Kú-
tiková, žiačky IV.triedy po 12‚50 Kč. 
Okresný výbor zo Zlatých Moraviec 
poslal dar pre chudobných žiakov 
vo výške 100 Kč. Z tejto sumy boli 
obdarovaní 5 žiaci po 20 Kč a to: 
Michal Pustai, Pavlína Valkovičová, 
Ján Benčat, Elena Gáfriková a Jozef 
Sitár. Žiaci z majera Korlat a Ilona 
majer chodili cez popoludnie na 
stravovanie k občanom v obci, aby 
mali teplé jedlo, keďže celý deň sú 
z domu preč. Učiteľka Júlia Fajtová 
nacvičila pekné divadlo so školský-
mi dievčatami a dievkami „Štedrý 
večer siroty“ v 5 dejstvách. Herečky 
zahrali toto divadlo s takou odušev-
nenosťou a citom, že nebolo vidieť 
medzi obecenstvom nikoho, koho 
by táto hra nebola až k slzám doja-
la. Mládenci zahrali na obveselenie 

veselohru „Vykopaná žena“. Hra sa 
tak zapáčila obecenstvu, musela 
byť 2x opakovaná. Hra bola pred-
stavená v kultúrnom dome 10.1. 
Čistý zisk 1000 Kč bol venovaný 
na nový organ a 115 Kč na kultúrny 
dom. Dňa 30.1. boli žiakom vydané 
štvrťročné vysvedčenia za šk.rok 
1931/32. Dňa 28.2. mala učiteľka 
Mária Szabová prednášku pre mat-
ky a dievky na tému „ako máme 
opatrovať malé nemluvniatka“. Dňa 
6.marca v predvečer 82.narodenín 
prezidenta sa konala o 17.hodi-
ne slávnosť v kultúrnom dome. Na 
tejto slávnosti bola miestnosť kul-
túrneho domu celkom preplnená. 
Program bol nasledovný: Národné 
hymny. Spieval mužský zbor, dirigo-
val učiteľ E.Szabo. Preslov. Prednie-
sol učiteľ Belo Fajta. Recitácie žiaci 
I., II., a III.triedy. Slávnostnú reč 
predniesol učiteľ Jozef Jakubička. 
Národné tance predstavili žiaci II. 
a III.triedy. Nacvičila učiteľka J.Faj-
tová. Či znáte muža‑Mužský zbor 
dirigoval učiteľ E.Szabo. Recitácie 
žiaci IV., IVa., V.triedy. Žiacky spe-
vokol slovenských dietok dirigoval 
J. Kopecký. Hold prezidentovi (di-
vadlo) nacvičila učiteľka J. Fajtová. 
Kto za pravdu horí ‑mužský zbor 
dirigoval J. Kopecký.

Slávnosť pre žiakov s tým istým 
programom ako 6.marca bola aj 
7.3. Na týchto príkladoch sa videlo 
akú dôležitú úlohu má v obci táto 
kultúrna ustanovizeň, chrám kul-
túry a vzdelanosti. V minulosti na 
takýchto slávnostiach sa zúčastnilo 
4–5 občanov, keďže školská miest-
nosť nevyhovovala pri organizovaní 
takýchto slávností. Učiteľský zbor 
sa veľmi pripravoval, aby sa táto 
slávnosť konala čo najdôstojnej-
šie. Túto usilovnú prácu miestny 
katechéta, Dr. František Sersen, na 
slávnosti aj verejne ocenil a v mene 
občanov sa učiteľskému zboru po-
ďakoval. Dňa 20.marca sa na Kvet-
nú nedeľu konala slávnosť mieru 

Štátna ľudová škola v Kozárovciach, postavená v rokoch 1901 –1902. 
Foto z roku 1934.

Mariánska kongregácia panien, foto 23. októbra 1932. V strede sedia Marcel Horniak kaplan a Júlia Faj-
tová učiteľka.
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ČSČK v kultúrnom dome. Okrem 
recitácií žiakov tam zaznela aj jed-
noaktovka Smrtka a s monológom 
vystúpil Michal Hudec.

Miestny dorast ČSČK uskutočnil 
zbierku vajíčok pre siroty v Kláš-
tore pod Znievom. Zozbieralo sa 
220 vajíčok, ktoré sa dňa 31.marca 
poslali do sirotinca a do Salezián-
skeho ústavu. 3.apríla bola voľba 
obecného zastupiteľstva v štátnej 

ľudovej škole – v II., a IV. triede. 
Boli podané kandidátky počtom 7.

Výsledky: Republikánska strana 
zemedelského a maloroľníckeho ľu-
du (70 hlasov – 2 mandáty)

Čsl.soc.dem. strana (110 h 
a 3 m), Hlinkova slov. ľudová stra-
na (459 h a 12 m), Roľnícka Beseda 
(85 h a 2 m), Komunistická strana 
(19 h a 0 m), Občianska strana (90 
h a 2 m), Slov.kresť.združenie roľ-
níkov a robotníkov v rámci Hlinko-
vej slov.ľud. strany (100 h a 3 m)

Štatnym zástupcom v IV.triede 
bol Belo Fajta, v II.triede Ervin Sza-
bo. Voľby prebehli v úplnom kľude. 
Dňa 23.apríla bola vykonaná voľ-
ba obecného predstavenstva. Za 
starostu bol zvolený Ondrej Kúkel, 
za I.námestníka Viktor Hudec, za 
II.námestníka Ján Dvorák z Hlin-
kovej slov.ľud. strany. Za prísaž-
ných: Štefan Benčat, Filip Žembe-
ry z Hlinkovej slov.ľud. strany, Ján 
Kúkel z Roľníckej Besedy, Ondrej 
Šima zo Soc.dem. strany. Za sirot-
ského tútora Ján Švolik z Hlinkovej 
slov.ľud. strany.

14.apríla 1932 bol s pričinením 
notára Jozefa Cimboraya uskutoč-
nený kurz varenia pod vedením Zo-
ry Pelikánovej, odbornej učiteľky 
varenia z Banskej Bystrice, ktorá 
tento kurz viedla až do 7. 5. 1932. 
Kurz začínal s veľkými ťažkosťami, 

ale po presvedčení sa o jeho výz-
name a dôležitosti sa napokon za-
písalo 18 žien a dievok. Kuchyňa 
bola v správcovom byte, kde bola 
tiež slečna Pelikánová ubytovaná. 
Zapísané ženy a dievky navštevo-
vali kurz vo večerných hodinách 
od 20.00 do 23.00. Pri skončení 
kurzu boli účastníčky kurzu odfo-
tografované.

17.apríla po prvý raz hrala miest-

na inteligencia, na podnet a priči-
nením uč. zboru, divadlo Ferdo šé-
fom v 3 dejstvách. Réžiu viedol p. 
Ehrlebach inžinier kameňolomu. 
Hrali učitelia a železniční zamest-
nanci. Z čistého zisku boli zakúpené 
učebné pomôcky, písacie potreby 
v hodnote 40 Kč pre chudobných 
žiakov a 200 Kč bolo uložených 
ako rezervný fond k budúcim hrám. 
Za vypožičanie miestnosti a svetlo 
v kultúrnom dome bolo zaplate-
né 125 Kč. V ten istý deň navští-
vili žiaci št. ľud. školy zo Slepčian 
pod vedením učiteľky Pavly Černej, 
bývalej tunajšej učiteľky, tunajších 
žiakov V. triedy s ktorými si už dlh-
šie dopisovali.

Dňa 3. mája sa popoludní o 15.00 
hodine v miestnosti IV. triedy usku-
točnila pamätná slávnosť na po-
česť generála Štefánika. Pietnu reč 
o Štefánikovi povedal Juraj Kopec-
ký. Žiaci spievali príležitostné pies-
ne a recitovali básničky.

Žiaci V. triedy pod vedením tried. 
učiteľa boli na výlete v Slepčanoch 
v dňoch 4.–5. mája. Títo žiaci si 
vzájomne dopisujú so žiakmi ško-
ly v Slepčanoch. Cez noc boli uby-
tovaní v rodinách. Na druhý deň 
navštívili susedné obce Žitavskú 
Novú Ves a Tesáre, kde si prezreli 
kostoly. 5. mája boli žiaci II. triedy 
na prvom sv. prijímaní. Ich počet 

predstavuje tu pripojená fotografia.
15. mája bola uskutočnená v kul-

túrnom dome prednáška o alkoho-
lizme. Prednášali dr.Ferdinand Pá-
nik, obvodný lekár z Hronského Be-
ňadika, učiteľ Belo Fajta a dr. Fran-
tišek Sersen, katecheta. Prítomných 
bolo 200 občanov. 21. mája, v so-
botu popoludní od 14.00 do 16.00, 
bola detská besiedka v kultúrnom 
dome. Téma Matka. Žiaci recitova-
li básničky o matke, zahrali dve di-
vadlá a spievali piesne o matkách. 
22. mája, v nedeľu, bola v kultúr-
nom dome slávnosť Deň matiek. 
V programe recitovali žiaci. Žiačky 
IV a triedy sa predstavili divadlom 
Aničkine narodeni, ktoré nacvičia 
Júlia Fajtová. Jednoaktovku Slečna 
Oľga nacvičila so žiačkami V. triedy 
Mária Szabová.

Dňa 23. mája a 27. mája bol 
v škole stromkový deň spojený 
s výletom žiakov do lesa. Žiaci bo-
li dôkladne poučení o užitočnosti 
a o ošetrení stromov a lesov, tiež 
aj o ochrane spevavých vtákov. Žia-
ci recitovali básne, spievali piesne 
a predniesli niekoľko článkov týka-
júcich sa vtáctva a stromov.

Mária Hamarová, žiačka III.trie-
dy, po dlhšej nemoci zomrela dňa 
27. mája popoludní o 16.00 ho-
dine. Na pohrebe sa zúčastnil aj 
učiteľský zbor a žiaci celej školy. 
Pri hrobe, v mene spolužiačiek, sa 
krátkou smútočnou rečou odobra-
la od zosnulej Anna Hlavová, žiač-
ka III.triedy.

30. mája sa konala vo farskom 
chráme v Hronskom Beňadiku bir-
movka. Sviatosť birmovania udeľo-
val vdp. Dr. Pavel Jantausch, apoš-
tolský administrátor z Trnavy. Zo 
žiakov sa zúčastnilo birmovky 204 
žiakov a žiačok. 4.júna išli žiaci, pod 
vedením celého učiteľského zboru, 
na výlet do Hronského Beňadika 
ku Saleziánom. Žiaci sa zúčastni-
li sv. omše, ktorú celebroval vdp. 
Michal Bubnič, biskup rožňavský. 
Po sv. omši mal kázeň pre učiteľov 
aj žiakov. Na tejto slávnosti bolo 
prítomných 125 učiteľov, učiteliek 
a 3000 žiakov. Naša škola prispe-
la k programu národnými tanca-
mi, jednoaktovkou Slnečná grófka 
a futbalovým zápasom.

16.júna navštívil tunajšiu ško-
lu Jozef Ozábal, školský inšpektor 
zo Zlatých Moraviec. S úspechom 
žiactva bol spokojný. Školské lavi-
ce uznal za nesúce a bude žiadať, 
aby boli vymenené za nové. Tiež pi-
soár je zlý. Dve triedy, vydržiavané 
obcou, rozmerovo nezodpovedajú 
a bude treba odobrať priestor z III. 
bytu aby boli vyhovujúce vzhľadom 
na počet detí. 20.júna bol výlet žia-
kov celej školy pod Inovec. Tam sa 
žiaci zabávali a pri muzike tancova-
li. 27. až 30.júna bol urobený zá-
pis žiakov pre šk. rok 1932/1933 

do školy bolo zapísaných 301 žia-
kov. 28.júna popoludní bol zakon-
čený šk.rok 1931/32 so slávnosťou 
štátnej vlajky, spomienkou bitky čsl. 
légií u Zborova a záverečnou sláv-
nosťou. Žiakom boli rozdané písan-
ky, výkresy, ručné práce a školské 
správy. Vysvedčenie na odchod ob-
držali 10 žiaci, priepustné 6 žiaci.

Inšpektorát ľudových škôl hospo-
dárskych v Bratislave vyzval obec 
Kozárovce, aby zriadila pri tunajšej 
škole 2‑ročnú ľudovú školu hospo-
dársku. Obecné zastupiteľstvo po-
jednávalo túto vec na svojom za-
sadnutí dňa 10.júla. Správca školy 
Belo Fajta v krátkosti vysvetlil obec-
nému zastupiteľstvu veľkú potre-
bu tejto školy a vysvetlil ako pro-
spešné by bolo zriadenie takejto 
školy pre ich deti, ktoré zväčša len 
poľnohospodárstvom sa budú za-
mestnávať. Obecné zastupiteľstvo 
väčšinou hlasov zamietlo zriadenie 
ľudovej školy hospodárskej v Ko-
zárovciach.

Dňa 10.júla prejednávalo obecné 
zastupiteľstvo prevzatie vecného 
nákladu celej školy. MŠNO v Pra-
he nariaďuje, aby celý vecný ná-
klad školy znášala obec Kozárov-
ce, keď je finančne málo zaťažená 
a žiada aby sa obecné zastupiteľ-
stvo uznieslo, či bude hradiť ce-
lý náklad školy alebo nie. O tom-
to nech sa rozhodne do 31.au-
gusta. Ak zastupiteľstvo odmiet-
ne túto požiadavku MŠNO, potom 
1.septembra zruší sa štátna ľudo-
vá škola a bude zriadená obecná 
ľudová škola. Proti tomuto nie je 
možné podať odvolanie. Obecné 
zastupiteľstvo túto žiadosť MŠNO 
v Prahe jednohlasne zamietlo. Mi-
nister školstva a národnej osvety 
(MŠNO) v Prahe vymenoval dňom 
1.augusta za správcu štátnej ško-
ly ľudovej v Kozárovciach Vojtecha 
Petrássa, správcu rímsko‑katolíc-
kej školy ľudovej zo Starého Teko-
va. V Starom Tekove účinkoval 15 
rokov. 1.augusta sa do Kozároviec 
dostavil Vojtech Petráss, správca 
školy, ktorý zároveň prevzal agen-
du správy školy. MŠNO preložil Ju-
raja Kopeckého na vlastnú žiadosť 
do Mlynského Seku, na trojtriednu 
št. školu ľudovú. Jozef Jakubička, 
učiteľ, si za súhlasu MŠNO vyme-
nil miesto s Máriou Kohoutovou, 
učiteľkou v štátnej škole ľudovej 
v Hronskom Kamenci. Mária Ko-
houtová nastúpila miesto 30.au-
gusta. Triedu prevzala 5.septem-
bra od Jozefa Jakubičku, s ktorým 
si miesto vymenila. MŠNO žiadosti 
vyhovel aj preto lebo správa školy 
ešte na jar žiadala výmenu jedné-
ho učiteľa za ženskú silu, lebo po-
čet žiačok činil 114 a tak ženským 
ručným prácam musí sa vyučovať 
v 3 oddeleniach.

Spracoval Miroslav Kopál

Kurz varenia 1932 – pravdepodobná fotka z tohto kurzu. Horný rad 
zľava: Katarína Drozdíková r. Kabátová, Anna Kotorová r. Jančová, 
stredný rad zľava: Jolana Kotorová r.Šmatlíková, Katarína Hudecová, 
Júlia Jančeková, Justína Hudecová r .Hudecová, Júlia Mrázová r. Kabá-
tová, Viktória Pustajovská r .Mrázová, Katarína Benčatová r .Mrázová, 
spodný rad zľava: Helena Krížová r.Šmatlíková, Júlia Hlavová r. Žem-
beryová, Hedviga Bučková r. Švoliková, Šarlota Hudecová r. Benčato-
vá, Zora Pelikánová, Anna Švoliková r. Vajdová, Júlia Fajtová a Helena 
Hrnčířová r. Hudecová.
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Ďakovné listy končiacim funkcionárom Š. Gažimu, J. Benčaťovi a 
M. Betinovi odovzdal nový predseda spolku M. Záhorský. 

Členovia vinohradníckeho spol-
ku sa stretli na výročnej členskej 
schôdzi 26. marca v Stope. Aktivi-
ty od poslednej členskej schôdzi, 
ktorá sa konala 8. februára 2020 
zhodnotil vo svojom vystúpení do-
terajší predseda spolku Štefan Gaži. 
Pandemická situácia skomplikovala 
život v spolku. Nekonali sa koštov-
ky, kde sa tradične stretávali s vi-

Vinohradnícky spolok sa rozhodol pre reštart
nohradníckymi priateľmi, nekonalo 
sa ani stretnutie členov na sviatok 
sv. Urbana, ani omša pri kríži pod 
Starými vinicami. Nekonal sa ani 
tradičný kozárovský jarmok, kde 
sa vo svojom stánku prezentova-
li svojimi vínami. Nekonali sa ani 
posledné dve koštovky mladých 
vín. Život vo vinohrade sa však za-
staviť nedá a preto sa snažili služ-

by členom spolku poskytovať tak, 
ako pred pandémiou. Prvé skúse-
nosti už majú s využitím meteosta-
níc na Pustej hore i a Starých vini-
ciach, ako aj so systémom Galati‑
‑vitis a môžu včas upozorňovať čle-
nov o potrebe akútneho striekania. 
Kozárovský spolok je prvý a zatiaľ 
jediný spolok na Slovensku, ktorý 
prevádzkuje tento systém.

Každý rok spolok nakupuje štepy 
podľa záujmu členov. Aj počas po-
sledných dvoch rokov stabilný tím 
v zložení Jaroslav Demian, Ondrej 
Majer, Viliam Tvrdoň a Štefan Gaži, 
ktorý nakupoval a rozvažoval che-
mické ochranné látky na ochranu 
viniča. Požičiavanie vinohradnícke-
ho alebo vinárskeho náradia stabil-
ne a zodpovedne vykonával Viliam 
Tvrdoň, ktorý sa staral aj o servis 
a údržbu.

V správe Š. Gažiho zaznelo aj 
sklamanie, keď sa spolok snažil 
získať prostriedky z participatív-
neho rozpočtu na obecnú koštovku 
pri príležitosti 10. výročia spolku. 
Projekt však nezískal potrebnú pod-
poru ani zo strany členov spolku.

S veľkým odhodlaním sa výbor 
rozhodol 5. júna zorganizovať v Sto-
pe koštovku pre členov a ich ro-
dinných príslušníkov. Celá akcia 
vrátane prípravy vzoriek, odbor-
nej degustácie, spracovania kata-
lógu, napísania diplomov, ale aj vy-
hodnotenie, bola len v kozárovskej 
réžii. Všetkých 67 vzoriek vína bolo 
zhodnotených našimi certifikova-
nými degustátormi a z večera do 
rána bol na stole aj katalóg. Bola 
to veľmi pekná súhra výboru. Žiaľ, 
veľkým sklamaním bola účasť na 
vyhodnotení.

Počas uvoľnenia opatrení na pod-

net kozárovských chodcov spoluor-
ganizovali deň otvorených pivníc na 
Pustej hore. V auguste usporiadali 
školenie na tému ako vyrobiť dobré 
víno. V roku 2020 prednášal Marek 
Kotrus a vlani Jozef Nízl. Možnosť 
získať nové poznatky však využila 
len tretina členov spolku.

V marci minulého roku sa spolok 
pripojil k projektu pod názvom Vi-

nohradnícke obce Slovenska, kto-
rého zámerom bolo vydať obrazovú 
publikáciu o vinohradoch a vino-
hradníkoch na Slovensku. Kniha je 
vydaná a je možné si ju objednať, 
Vinohradníckemu spolku Kozárovce 
je tu venovaná dvojstrana.

Na Vianoce sa viacerí ochotní čle-
novia spolku pripojili v rámci pro-
jektu Balíčkov lásky pre seniorov 
a už druhý rok za sebou prispeli 
svojím vínom.

Štefan Gaži vo svojej správe vy-
zdvihol, že k dnešnému dňu má 
spolok 87 členov, čo je dvakrát viac 
ako na začiatku. Svedčí to o tom, 
že ciele spolku a program je pre 
Kozárovčanov, ale už aj pre cez-
poľných vinohradníkov príťažlivý. 
Spolok má desať členov, ktorí nie 
sú obyvateľmi Kozároviec. Predse-
da sa po takmer dvanástich rokoch  
rozhodol ukončiť svoje pôsobenie 
na čele spolku a odovzdať vedenie 
novému predsedovi a novému vý-
boru. Ako povedal, je presvedčený, 
že spolok potrebuje reštart.

Na základe rozhodnutia výboru 
došlo k výmene nielen predsedu, 
ale aj v radoch členov výboru, do-
zornej rady a revíznej komisie. Do-
speli k zhode a nové vedenie vypra-
covalo nový program, ktorý pred-
stavilo prítomným členom spolku.

Končiaci predseda vyjadril vie-
ru, že spolok prijme nové vedenie 
a nový programom zaujme členov 
a zvýši ich aktívnu účasť na podu-
jatiach spolku. Zároveň poďakoval 
za spoluprácu starostovi Ing. Bys-
tríkovi Ižoldovi, ako aj končiacim 
členom výboru Ing. Jurajovi Ben-
čaťovi a Mikulášovi Betinovi.

Spracovala M. Nemčeková
foto autorka

Novozvolené vedenie spolku
Predseda – Milan Záhorský
Členovia výboru – JUDr. Anton 
Mráz, Ing. Igor Benčať, Ing. Ján 
Švolík, Peter Fabian, Viliam Tvr-
doň, Ľubomír Černý 
Dozorná revízna komisia – Šte-
fan Gaži, Ing. Juraj Benčať, On-
drej Majer

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH VS NA ROK 2022
A. Oblasť financií, marketingu 
a rozvoja
1. Získať prostriedky pre činnosť 
spolku vo forme príspevku 2% 
zaplatenej dane z príjmov fyzic-
kých osôb. Získanie finančných 
prostriedkov pre spolok formou 
grantov, sponzoringu.
2. Propagovať činnosť VSK v do-
stupných médiách (Slovenská 
brána, Kozárovské noviny, strán-
ka obce)
3. vytvorenie spolupráce so spol-
kom, ktorý má viac skúseností, 
výmena skúseností, vzájomná 
účasť členov na akciách a podu-
jatiach, požičiavanie degustáto-
rov, atď.
4. Vypracovať plán rozvoja VSK

B. Oblasť správy a údržby
1. Starostlivosť o technické pro-
striedky spolku
2. Podieľať sa na údržbe a oprave 
prístupových ciest k vinohradom
3. Starostlivosť o okolie ciest (za-
rastanie), chodníkov, kaplnku, 
sakrálne stavby, studničky, infor-
mačné tabule, atď. Doplniť malé 
odpadkové koše aj na Pustú horu 
pre peších a návštevníkov
4. Vykonať prieskum a sumár za-
nedbaných vinohradov, zistenie 
vlastníkov a oslovovanie vlastní-
kov na starostlivosť, resp. odstrá-
nenie nežiaduceho stavu (zbytoč-
ne vytvárame chránený priestor 
pre zvieratá ako srny, ktoré nám 
poškodzujú úrodu – každoročne 
väčší problém). Zároveň by sa 
spravil prehľad kto má záujem 
o vinohrady, resp. možno chce 
predať vinohrad a mohol by mať 
VSK register pozemkov na predaj

C. Oblasť služieb
1. Nákup sadeníc viniča na jarnú 

výsadbu Pozn.: prieskum medzi 
členmi o aké odrody majú záu-
jem?
2. Sprostredkovanie mulčovania 
nežiadúcich porastov vo vino-
hradoch
3. Poskytovanie technických 
prostriedkov členom spolku Po-
zn. vykonanie prieskumu o aké 
nové stroje by bol záujem me-
dzi členmi
4. Nákup a distribúcia chemic-
kých prípravkov na ochranu vi-
niča
5. V prípade akútneho tlaku hu-
bových chorôb upozorňovať čle-
nov spolku formou sms na nut-
nosť aplikácie postrekov

D Oblasť kultúry a vzdelávania
1. Usporiadanie VČS VS Kozá-
rovce
2. Organizovanie sviatku sv. Ur-
bana na Pustej hore resp. Požeh-
nanie vinohradov
3. Účasť členov VSK na degustá-
cií vín v širšom okolí
4. Účasť členov VSK na akcii Dni 
vína Nemčiňany 2022.
5. Zorganizovanie dňa otvore-
ných pivníc v spolupráci s chod-
cami
6. Zorganizovať pre členov spol-
ku školenie na tému: Spracovanie 
hrozna a výroba vín
7. V prípade uskutočnenia 
sv. omše Povýšenie kríža pod 
Starými vinicami, podieľať sa na 
jej príprave
8. Účasť na hodoch v obci
9. Zorganizovať koštovku mla-
dých vín v mesiaci december 
2022
10. Spolupracovať s OÚ Kozá-
rovce pri zabezpečovaní Vianoč-
ných balíčkov pre osamelých dô-
chodcov

I. Benčať, B. Ižold, Š. Gaži, M. Záhorský a J. Benčať.
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Každá vychádzka s novým prekvapením

Nedeľná škola pre psov

Klub rekreačných chodcov vo 
februári mohol sfúknuť na naro-
deninovej torte prvú sviečku. Za-
vŕšili sme totiž prvý rok našich 
vychádzok. Fotografie zo všet-
kých stretnutí sme sa snažili za-
hrnúť do nášho stolového kalen-
dára na rok 2022. (Kto má o ka-
lendár záujem, prihláste sa.) Čo 
sme stihli už zažiť v tomto roku? 
Začali sme 1.1.akciou Rozbehá-
me Slovensko a podporili 140 € 

liečbu demencie. Šesťdesiatmi-
nútové Chodecké kritérium ob-
cou sme zdolali 16.1. a do Sve-
tielka nádeje poputovalo 300 + 
105 €. Vo februári sme sa vybra-
li do Nemčinian ku krypte Kosto-
lániyových a 13.2. sme navštívili 
kláštor a baziliku v Hronskom Be-
ňadiku. Chôdzu s paličkami sme 
sa pokúsili zvládnuť na prvom 
kurze s cvičiteľkou Ľ. Fazekašo-
vou 20.2. z Brôdku na Pustú horu 

a späť. Na ďalšej vychádzke sme 
13. marca zdolali trasu od priehra-
dy na Slance. O dva týždne sme 
sa vybrali na Krivín a vychádz-
ku sme spojili so spomienkou na 
77. výročie oslobodenia obce. Pri 
tejto príležitosti sme položili kvety 
na hrob neznámeho vojaka.

O týždeň neskôr (6. 4).sme si pri-
pravili „uletené popoludnie“. Prečo 
by sme mali len spomínať na úžas-
né hry z nášho detstva. My sme 

sa rozhodli, že 
sa ich zahráme. 
Napriek chlad-
nej nedeli sme 
zdolali hry ako: 
Kráľu, kráľu daj 
vojačka, Ide Pe-
šek okolo, štafe-
tový beh, skáka-
nie na švihadle, 
s guľkami do 
jamky a pár-ne-
pár atď. Popolud-
nie sme ukončili 
krátkou diskoté-
kou pod taktov-
kou Rada Kosto-
lányho. To všetko 
na malom ihrisku 
na Brôdku. 
M. Nemčeková, 

foto autorka

Vybrala som sa za nimi 10. aprí-
la. Na ihrisku sa zišlo jedenásť 
psov a ich majiteľov. Ako mi pove-
dal predseda občianskeho zdru-
ženia Patrik Hadobas: „Priemerne 
sa stretáva 7 až 20 psov. Závisí 
to od toho či sú majitelia doma, či 
majú čas, či sa pes nehára, či nie 
je zranený a pod. Už nám vypadli 
aj za covid, keď majitelia boli po-

Po prvýkrát som o „nedeľnej škole pre psov“ písala v Kozárov-
ských novinách v júli 2020, keď som sa bola pozrieť na ich siedmu 
lekciu na Brôdku. Vtedy mi hovorili, že chcú predovšetkým zistiť zá-
ujem o túto aktivitu. Mnohí si vtedy kládli otázku, či nadšenie pre 
túto aktivitu majiteľom psov vydrží. Vydržalo. Po roku voľného, ale 
pravidelného stretávania založili občianske združenie. Počas prís-
nych pandemických opatrení mali polročnú prestávku, ale ihneď pri 
uvoľnení pokračovali vo výcviku.

zitívni. Chodia predovšetkým do-
máci, ale už evidujeme aj takmer 
1/3 cudzích z okolia. Keby sme 
zrátali všetkých, ktorí sa tu spo-
radicky objavia, tak máme aj 100 
členov. Môžu sem chodiť samo-
zrejme aj nečlenovia. Zatiaľ sme 
voľní, všetko je zadarmo, nepla-
tíme ani členské. Všetko robíme 
dobrovoľne. Náklady na benzín 

na kosenie, či drevené prekážky 
hradíme s Jardom Krumpolcom.“

Ďalej sa v rozhovore dozvedám, 
že psov necvičia na žiadnu súťaž, 
skôr na poslušnosť. Orientujú sa 
hlavne na to, aby majitelia zvlá-
dali psov, aby vedeli dávať jas-

né povely, kto-
rým pes porozu-
mie. Vlčiak Čert 
a korgi Dustin 
sú v klube od 
prvého výcviku 
a výsledkom je 
ich poslušnosť 
a reakcia na po-
vely.

„Keď prichá-
dzajú noví, tým 

sa venujeme trochu viac, ale po 
3–4 mesiacoch už vidno ako sa 
zdokonaľujú a reagujú. Majiteľ 
však musí vedieť ako dávať zro-
zumiteľné pokyny. Na malých psí-
kov treba ísť jemne a na veľkých 
trochu tvrdšie,“ vysvetľuje Patrik.

Kto sa chce zapojiť do výcviku 
so štvornohým miláčikom alebo 
len tak pozorovať, je vítaný každú 
nedeľu o 10.00 na Brôdku. 

M. Nemčeková, foto autorka

Osadenie 
tabule

V nedeľu 3. apríla 2022 bol 
označený najvyšší bod katastrál-
neho územia Kozároviec vo výš-
ke 347 m. Iniciátorom tejto ak-
tivity bol Michal Betin, ktorý 
s Pavlom Pľutom vyrobili a spolu 
aj osadili popisnú tabuľu. O ge-
ografické zameranie požiadali 
študenta Michala Vitkoviča, kto-
rý spoľahlivo a presne najvyš-
ší bod označil. Nazýva sa Zad-
ný vrch a nachádza sa na Sta-
rých viniciach. Chodník k nemu 
je prístupný z hornej cesty, od 
poslednej chatky doprava a je 
vyznačený žltozeleným značko-
vacím sprejom. Všetkým, ktorí sa 
na tejto zaujímavej akcii spolu-
podieľali ďakujeme a veríme, že 
zaujme nielen turistov. 

P. Pľuta

Michal Betin

Najstarší „spolužiaci“ Čert a Dustin
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Richard Demian
(prípravka U11)

1. Prípravu sme začali pomerne 
neskoro až v polovici februára. Do 
prípravy sa zapojilo až štrnásť hrá-
čov, ale iba štyria absolvovali väč-
šinu tréningov. Trénujeme dvakrát 
do týždňa a prípravné zápasy sme 
ešte nemali.

2. Prípravka ešte nezačala súťaž.
3. V tabuľke 3‑člennej skupiny 

sme po jesennej časti na posled-
nom mieste. Cieľom je, aby sa na-
ši mladí futbalisti stále zlepšovali 
a získali si vzťah k futbalu a veno-
vali sa mu čo najviac.

Richard Demian
(starší žiaci U15)

1. Príprava začala rovnako ako 
u prípravky, tréningy sú v rovna-
kom čase a tiež dvakrát do týž-
dňa. Tréningová účasť bola hlav-
ne kvôli chorobnosti veľmi slabá. 
Do prípravy sa zapojilo 12 hráčov, 
ale väčšina z nich bez pravidelnej 
účasti na tréningoch. Naplánované 
prípravné zápasy sa museli zrušiť 
kvôli nedostatku hráčov.

2. V jarnej časti sme nezačali 
dobre, keď sme prehrali v Jure nad 
Hronom 1:4, doma so Žemberov-
cami 1:3, V Leviciach s FK Slovan 
Levice „B“ 1:5. Až vo 4. kole sa 
nám podarilo vyhrať doma s Čaj-
kovom 3:1.

3. V tabuľke sme na 11. mieste 
zo 14 účastníkov. Cieľ je podob-
ný ako pri prípravke s tým, aby sa 

Boje o cenné body v mužstvách  
TJ Lokomotíva Kozárovce

S cieľom zhodnotiť prípravu na jarnú časť sezóny vo futbale, prvé 
zápasy a momentálne umiestnenie v tabuľkách súťaže sme oslovili 
trénerov mužstiev TJ Lokomotíva Kozárovce.

1. Aká bola príprava mužstva na jarnú časť sezóny?
2. Ako sa darilo v prvých zápasoch?
3. Čo si od sezóny sľubujete?

nám podarilo pripraviť čo najviac 
hráčov pre dorasteneckú kategó-
riu a aby získali vzťah k futbalu.

Vladimír Hoľka
(starší dorast U19)

1. Príprava prebiehala v domá-
cich podmienkach, bola miesta-
mi ovplyvnená aj prebiehajúcimi 
pandemickými opatreniami, ako aj 
samotným ochorením niektorých 
hráčov. Ale vzhľadom na tieto okol-
nosti a tréningové možnosti pre-
vláda s priebehom, ako aj prístu-
pom hráčov, k tejto nie najpopulár-
nejšej časti sezónny, spokojnosť.

2. Prvé dva zápasy odvetnej čas-
ti sezónny sme začali na ihriskách 
súperov v Nevidzanoch a v Koláro-
ve. Síce nepriniesli bodový úspech, 
ale naznačili určitý herný progres. 
Nasledujúci domáci zápas sme si 
pripísali dôležité tri body proti sú-
perovi z Kmeťova, na ktoré sme pri 
troche futbalového šťastia mohli 
nadviazať aj bodom v Ivanke pri 
Nitre, ale to nám nebolo dopriate 
a po tesnej prehre sme odchádzali 
bez bodového úspechu.

3. Momentálne sa nachádza-
me na 13. mieste a čaká nás eš-
te dostatočná porcia zápasov na 
zlepšovanie sa, čo je aj jedným 
z cieľov prebiehajúcej sezónny. Sa-
mozrejme hlavným cieľom ostáva 
udržať 4. ligu aj pre nasledujúcu, 
vzhľadom na vekový priemer muž-
stva, pevne veríme, úspešnejšiu 
sezónnu.

Miroslav Reischl
(muži)

1. Prípravu na jarnú časť sme 
začali 7. januára. Trénovali sme 
v domácich podmienkach trikrát 
do týždňa a začiatkom februára 
sme boli na 4‑dňovom sústrede-
ní v Radave. Počas prípravy sme 
odohrali šesť prípravných zápa-
sov, kde sme sa stretli z 5 ligovými 
a 3 ligovými mužstvami (Alekšince, 
Imeľ, Podlužany, Želiezovce, Parti-
zánske a Šaľa). Všetko prebiehalo 
v poriadku, ale koncom februára aj 
u nás šarapatil covid a mali sme aj 
dosť zranených hráčov. V prestáv-
ke sme doplnili mužstvo o skúse-
ného brankára Vladimíra Vojteka 
a Adama Konvického.

2. Odvetnú časť sme začali do-
hrávaným zápasom s Bešeňovom, 
kde sme doma zvíťazili 1:0. Ďalší 
zápas sme hrali v Šahách a tak is-
to sme vyhrali 1:0. Domáci zápas 
s Kolárovom začal pre nás nešťast-
ne, keď sme si strelili vlastný gól, 
ale ešte do polčasu sme 3 gólmi 
výsledok otočili a v druhom polča-

se pridali ešte jeden gól a zaslúže-
ne vyhrali 4:1. V 3. kole sme ces-
tovali do Kovariec a po koncerte 
zahodených šancí nás súper po-
trestal a z ojedinelého protiútoku 
skóroval. Prehrali sme 1:0. 4. kolo 
a Tovarníky – skúsené mužstvo, ale 
po výbornom kolektívnom výkone 
sme vyhrali 2:1.

3. Po úspešnej jeseni, v ktorej 
sme skončili na výbornom druhom 
mieste, nám začala jarná časť a zá-
pasy v nej budú veľmi vyrovnané, 
ako nám ukázali aj doterajšie zá-
pasy. My máme v kabíne určitý cieľ, 
ktorý sa budeme snažiť naplniť. To 
znamená, že sa chceme pohybo-
vať vo vrchnej časti tabuľky a ro-
biť radosť všetkým ľuďom, ktorým 
záleží na futbale v Kozárovciach. 
Po odohratí dohrávaného zápasu 
z jesene a 4 jarných kôl sme stále 
na 2. mieste so ziskom 43 bodov 
a skóre 39:12.

Pripravila M. Nemčeková, 
foto J. Bedej

Výsledky našich mužstiev 
z tohto víkendu:
Žiaci (U15)
TJ Družstevník Tekovské Luža-
ny – FK TJ Lokomotíva Kozá-
rovce 3: 0
Dorast (U19)
MŠK Thermal Veľký Meder – FK 
TJ Lokomotíva Kozárovce 4: 0
Muži
MŠK Thermal Veľký Meder – FK 
TJ Lokomotíva Kozárovce 1: 1
(gól Kozároviec – Daniel Drie-
novský)


