
Slovo na úvod
Včera sme zapálili štvrtú 

sviečku na adventnom venci. 
Prežívame najkrajšie sviatky 
roka. Tento rok sú však úpl-
ne iné. Svet je kruto skúšaný 
pandémiou, ktorá siaha nie-
len na zdravie, ale aj na živo-
ty. Vianočné sviatky budeme 
prežívať v najužších kruhoch 
rodín. Uvedomujeme si, že je 
potrebné chrániť nielen seba, 
ale najmä svojich najbližších 
a najviac ohrozených. 

Na rozdiel od predošlých 
Vianoc a Silvestra, keď sme 
si podávali pri vzájomných 
vinšovaniach ruky a objíma-
li sa,  udržujeme teraz medzi 
sebou bezpečné vzdialenos-
ti. Je však tisíc možností ako 
si vyjadriť spolupatričnosť, 
priateľstvo a radosť. O mno-
hých sa dočítate aj v našich 
novinách. Spája nás viera, že 
spoločne toto zložité obdobie 
prežijeme a budeme sa opäť 
spolu stretávať a viesť srdeč-
né rozhovory ako kedysi.

Monika Nemčeková
šéfredaktorka
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Končí sa veľmi zložitý rok. Mnohé plány zostali nesplnené. Na-
priek všetkému sa mnohé podarilo splniť. Pre vedenie obce, sta-
rostu a poslancov je tu čas na zhodnotenie práce, ktorú urobili 
počas prvých dvoch rokov volebného obdobia. To bola hlavná té-
ma nášho pravidelného rozhovoru so starostom obce Ing. Bystrí-
kom Ižoldom.

Končí sa druhý rok volebného 
obdobia. Je to čas na zhodnote-
nie, čo sa vedeniu obce podari-
lo a čo nie.

Bolo to presne 10. decembra 
2018, kedy som sa ujal funkcie 
starostu obce. Aj napriek končia-
cemu euro fondovému obdobiu a 
prebiehajúcej zlej epidemiologic-
kej situácii si obec zachovala roz-
voj a investície a nemusela obme-
dziť ponúkané služby a zamest-
nanosť. Zhrniem to do viacej viet. 

Hneď od začiatku sme začali re-
alizovať nasledovné projekty. Vo 
februári 2019 sme začali vlastný-
mi zdrojmi realizovať rozšírenie 
kanalizácie a v júli 2019 sme ko-
laudovali 720 m novej kanalizá-
cie. Viac ako 40 domácností sa 
pripojilo na verejnú kanalizáciu. 
V apríli 2019 sme začali v obci 
distribuovať 730 kompostérov, 
ktoré nám v súčasnosti pomáha-
jú zvýšiť mieru triedenia a hlav-
ne znížiť množstvo komunálneho 

odpadu. Na jar daného roku sme 
v škole zrealizovali za pomoci  
EÚ fondov novú biochemickú 
učebňu pre zlepšenie vyučova-
cieho procesu v našej základnej 
škole. Zároveň sme počas rokov 
2019 a 2020 zapojený do projek-
tu podpory opatrovateľskej služ-
by v našej obci, ktorá aj napriek 
končiacej podpore v marci 2021 
bude naďalej pokračovať z vlast-
ných zdrojov obce. V priemere 
6 opatrovateliek pomáha star-
ším občanov lepšie prežiť jeseň 
svojho života. V roku 2019 sme 
kúpili nový 2-izbový obecný byt  
v novopostavenej bytovke č.1010, 
ktorý slúži na rozšírenie ponuky 
nájomných bytov v našej obci. 

Na Vianoce pokoj v duši,
šťastie, ktoré nič nezruší.
V novom roku veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Všetkým obyvateľom  

Kozároviec
zo srdca želá

Ing. Bystrík Ižold
starosta obce

V nedeľu 6. decembra popoludní prišiel Mikuláš aj do Kozároviec. Na koči ťahanom vyparádenými 
koňmi spolu s anjelmi a čertmi prechádzal všetkými ulicami obce a postupne obdarovával všetky de-
ti vekovej kategórie od 1 do 15 rokov. Dobroty ukryté v mikulášskom balíčku zabezpečil obecný úrad. 
Potešili sa z nich všetky obdarované deti.                                                   M. Együdová, Foto: L. Volfová
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Harmonogram 
separovaného zberu

Január
15. január 2021 - papier
18. január 2021 - plasty, kovy

Február
15. február 2021 - plasty, kovy

Marec
15.marec 2021 - plasty, kovy

Rozšírili sme vozový park obec-
ného úradu o zánovnú multikáru 
a nové osobné auto. Zapojili sme 
sa do projektu Zelené obce a v 
obci sme vysadili 115 ks nových 
stromov pri DK a v cintoríne. Ob-
držali sme schválenie projektov: 
Vodozádržné opatrenia v intravi-
láne obce, WIFI pre teba a rozší-
renie hasičskej zbrojnice. Nebol 
nám schválený projekt zberného 
dvora, ale v roku 2021 sa pokú-
sime tento problém riešiť realizá-
ciou kompostárne. V roku 2020 
sa nám podarilo zrealizovať vo-
dozádržné opatrenia pri ihrisku, 
cintoríne, kostole, na Brôdku a v 
škole. Obnovili sme povrch chod-
níkov na vstupe do areálu školy 
a poškodená dlažba pri fontáne 
a súsoší sv. Trojice bola vymene-
ná za novú a kvalitnejšiu, aby ne-
došlo k úrazu a znehodnoteniu.

Za pomoci financií z minister-
stva financií sme obnovili povrch 
330 m miestnych komunikácií, 
ktoré boli poškodené po realizá-
cii kanalizácie. V priebehu toh-
to roku sme dokončili za pomo-
ci investície Telekomu novú op-
tickú sieť, ktorá zlepšila ponuku 
a dostupnosť internetu a TV ka-
nálov. Chodníky na hlavnej ces-
te sme ešte neopravili, ale sme 
sa posunuli v ich prevode do ma-
jetku obce a budúci rok by sme 
mohli začať časť opravovať. Na 
futbalovom štadióne sme opravili 
a zrekonštruovali tribúnu pre fa-
núšikov a zdrenážovali časť hracej 
plochy. Podarilo sa nám aj inves-
tovať do budov v majetku obce. 
Opravili sme a vynovili Espresso 
Café, opravili izoláciu časti stre-
chy DK a veľa financií sme dali do 
údržby kanalizácie a čističky od-
padových vôd. 

Nosný projekt rozšírenia kanali-
začnej siete sa nám natiahol a po-
súva do realizácie v najbližšom ro-
ku. Otázky dostávam každý týž-
deň na túto tému. Naozaj sme v 
poslednej fáze výberu zhotoviteľa 
a ak nám legislatívny proces ale-
bo úrady niečo nepredĺžia, tak v 
roku 2021 sa začne stavebne rea-
lizovať. Opätovne chcem upozor-
niť, že financie sú zabezpečené, 
ale nie na našom obecnom účte. 
Až keď sa začne realizovať pro-
jekt, tak následne budú preplá-
cané faktúry zhotoviteľa a uvoľ-
ňované peniaze zo štátu.

A to nehovorím o spoločen-
ských a športových podujatiach 
v obci. Hlavne v roku 2019 to bolo 
skoro každý víkend. Ďakujem všet-

kým za pomoc pri usporadúvaní. 
Z hľadiska financií sme za dva ro-
ky na projekty dali cez 600 000 
€ a celkový rozpočet obce vráta-
ne školy sa pohybuje cez 2 mil. € 
ročne. Aj v tomto krízovom roku 
bude obec hospodáriť s prebyt-
kom. Takže sme v obci nezasta-
li, ale pokračujeme ako bolo zvy-
kom posledné desaťročie.

Ako zasiahli do života obce ka-
ranténne opatrenia?

Opatrenia, ktoré boli celoploš-
ne prijaté a museli sme sa s nimi 
stotožniť aj v našej obci v najväč-
šej miere zasiahli spoločenský, kul-
túrny a športový život. Prvá a zá-
roveň posledná spoločenská akcia 
na jar boli fašiangy. Na tesno sme 
zorganizovali voľby do parlamen-
tu a hneď sme sa začali zatvárať. 
Stihli sme v septembri na hody v 
spolupráci so SĽUK-om dve ne-
deľné vystúpenia a o týždeň na to 
sa podarilo zorganizovať Memori-
ál Márie Švolíkovej. Ešte sme stihli 
Mikuláša pre deti a to bolo tento 
rok na poli kultúry všetko. Okres-
né dôchodcovské športové hry, 
Vatra, Deň deti, Jarmok, Prúdnica, 
Varenie gulášu na Brôdku, Cigán-
ski Diabli, vystúpenia divadelného 
súboru Hron – to všetko sme v ro-
ku 2020 boli nútení zrušiť. 

V rámci futbalových zápasov 
sme začali jarnú sezónu, ktorú 
sme následne prerušili. Začali v 
lete novú sezónu, ktorú sme opäť 
skoro pred koncom prerušili. Ne-
hovorím o tréningovom procese, 
ktorý bol ako na hojdačke. V ob-
ci sme privítali nový stolnoteni-
sový oddiel, ktorý ani poriadne 
nezačal hrať a už sa sezóna pre-
rušila. Podarilo sa ešte zorgani-
zovať bežecké podujatia. A to bo-
lo všetko z hľadiska športu. Spo-
ločenské stretnutia sa obmedzili 
na minimum a už tradičné výroč-
né schôdze jednotlivých organi-
zácii a spolkov sa konali v obme-
dzenom režime a to nehovorím o 
stretnutiach dôchodcov. Slávenie 
bohoslužieb v kostole sa tak isto 
obmedzilo. Škola sa musela na jar 
zatvoriť a od októbra opäť fungu-
je obmedzene. Naozaj sa nám ob-
medzil spoločenský a kultúrny ži-
vot a pandémia koronavírusu nám 
naše plány a predstavy zbúrala 
ako domček z karát. 

Aj v našej obci sa konalo celo-
plošné testovanie. Ako sa nám 
podarilo? Preplatil nám štát vý-
davky na jeho realizáciu?

Informáciu sme prijali týždeň 
pred uskutočnením testovania. 
Naozaj v krátkom čase sa nám 

za pomoci vojakov, zamestnan-
cov OcÚ, niektorých poslancov, 
dobrovoľníkov z obce, policajtov, 
členov DHZ a hlavne zdravotní-
kov (boli z našej obce) podarilo v 
DK celoplošné testovanie úspeš-
ne zrealizovať. Výsledky, s kto-
rými sme my disponovali neboli 
úplne totožné z oficiálnymi (ne-
bolo pripočítané mobilné odbero-
vé miesto pri STOPE) a na zákla-
de toho sme museli ešte raz kon-
com novembra zrealizovať druhé 
testovanie. Aj to prebehlo orga-
nizačne v poriadku. Náklady, kto-
ré boli s testovaním spojené nám 
štát preplatil a k dnešnému dňu 
sú na účte obce. Nie v plnej výš-
ke, keďže sme nakupovali aj do 
zásoby, aby sme boli nachysta-
ní na prípadne ďalšie kolá testo-
vania. Chcem týmto poďakovať 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom pomohli a prispeli k úspeš-
nému zvládnutiu testovania. Bolo 
to vysoko profesionálne. 

V minulom čísle sme informo-
vali o obnove varenia obedov pre 
seniorov. Budú sa im poskytovať 
aj v novom roku?

Opäť a nerád musím konštato-
vať, že táto služba pre starších 
občanov nie je využitá ani v mini-
málnej miere. Je deň, kedy obedy 
distribuujeme 4 dôchodcom. Ma-
ximálny počet je 8 za deň. Celko-
vo využíva túto službu 10 dôchod-
cov, čo je v porovnaní s minulos-
ťou naozaj veľmi nízke číslo. Pri 
tomto počte odberateľov sme po 
rozprave aj v zastupiteľstve prijali 
nasledovné rozhodnutie, o ktorom 
som informoval vedúcu jedálne. 
Od 1. januára 2021 sa budú roz-
nášať obedy v obci iba za pred-
pokladu minimálne 20 stravníkov 
- dôchodcov. Keď to bude nižšie, 
obedy sa variť budú, ale stravník 
si musí prísť pre obed do školy, v 
čase ktorý určí jedáleň. Apelujem 
na starších občanov, aby sa na-
hlásili vedúcej jedálne na odber 
obedov a mohli sme naďalej roz-
voz v obci realizovať.

Budú sa v budúcom roku me-
niť poplatky a dane?

V budúcom roku sa dane a po-
platky plošne zvyšovať nebudú. 
Po prepočítaní sme k tomuto kro-
ku nemuseli pristúpiť. Jediný po-
platok, ktoré sme nútení zvýšiť, 
je poplatok za odvedenie a čis-
tenie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou. V skratke popla-
tok za verejnú kanalizáciu. V sú-
časnosti je poplatok 30 €/oso-
ba/rok a od 1.1.2021 sa zvýši na  
36 €/osoba/rok. Poplatok sa zvy-

šuje po ôsmich rokoch. K tomu-
to kroku sme boli nútení pristú-
piť z dôvodu stále sa zvyšujúcich 
nákladov na údržbu kanalizácie a 
čističky odpadových vôd. Je to ne-
populárne, ale každý kto je pripo-
jený na kanalizáciu uzná, že je to 
stále výhodnejšie a lacnejšie ako 
mať iba žumpu (septik) a v pra-
videlných intervaloch si to dávať 
vytiahnuť a zaplatiť. 

Je vyčíslená určitá úspora z no-
vozavedeného separovania od-
padu v obci? Budeme takto po-
kračovať?

Máme zatiaľ vyčíslenú úsporu 
na množstve komunálneho od-
padu. Za posledné dva roky sa 
množstvo znížilo o približne 80 t 
a miera triedenia v tomto roku by 
mala prekročiť 20% za celú obec. 
Presné čísla budú koncom janu-
ára 2021. Z hľadiska zavedeného 
elektronického systému eviden-
cie budeme v ňom pokračovať a 
v budúcom roku začneme výsled-
ky o miere triedenia za rok 2020 
využívať pri uplatňovaní zliav na 
poplatku za komunálny odpad.

Aký bude záver roka? Zrejme 
bez ohňostroja a stretnutí.

Záver roka bude určite bez 
ohňostroja a bez stretnutia na 
námestí. Zostaňme, prosím, iba v 
kruhu svojich najbližších. Chcem 
všetkým popriať požehnané a po-
kojné prežitie vianočných sviat-
kov, všetko dobré v novom ro-
ku 2021 a hlavne na čo chcem 
dať dôraz je zdravie. Veľa zdra-
via všetkým obyvateľom v našej 
obci, aby sme sa mohli po uvoľ-
není opatrení čo najskôr dostať 
do bežného života a mohli obno-
viť všetky rodinné a spoločenské 
stretnutia bez obmedzení. Záro-
veň sa chcem všetkým poďako-
vať, ktorí sa v tomto naozaj krí-
zovom roku od 2. svetovej vojny 
podieľali na organizovaní kultúr-
nych a športových podujatí, ce-
loplošného testovania, pri rieše-
ní krízových situácií v obci a po-
mohli mne, ako starostovi, pri roz-
hodovaní sa v tomto ťažkom ob-
dobí. ĎAKUJEM.

Pripravila M. Nemčeková

(Pokračovanie zo str. 1)
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Spoločenská rubrika
(november- december 2020)

Narodili sa
Lea Poláčiková, 

dcéra Zuzany
Jessica Kúkelová,  

dcéra Terézie a Mareka

Opustili nás
Anna Haraslinová,  
vo veku 83 rokov

Erika Ballová,  
vo veku 56 rokov
Irena Hudecová,  
vo veku 72 rokov
Mikuláš Šálka,  

vo veku 64 rokov
Helena Stracová,  
vo veku 91 rokov

Z práce Základnej organizácie 
JDS Kozárovce zostala tento rok 
veľká časť neuskutočnená. Sta-
lo sa tak v dôsledku neočakáva-
nej pandémie, ktorá sa prejavila 
v celosvetovom rozsahu ťažkými 
následkami na zdraví a životoch 
ľudí. Tak ako mnohé iné spoločen-
ské organizácie, aj my sme muse-
li svoju činnosť zastaviť.

Podarilo sa nám pripraviť len 
fašiangové posedenie a neskôr 
pri uvoľnení opatrení aj opekač-
ku. Obe podujatia sa konali tak 
ako tradične v motoreste STOP. 
Aj tento rok sme si spomenuli na 
našich členov zaslaním pozdra-
vov k sviatkom.

Spolupráca s okresnou organi-
záciou JDS sa realizovala len tele-
fonicky. Takto sme komunikova-
li pri rozdeľovaní rekreačno-lie-
čebných pobytov v kúpeľných za-
riadeniach. Naši členovia využi-
li pobyty v Trenčianskych Tepli-
ciach, Dudinciach, Vyšných Ruž-
bachoch, Nimnici a Lúčkach. Ter-
mín posledného pobytu v Číži už 
spadal do opätovne sprísnených 
karanténnych opatrení a tak sme 

Neľahký rok v činnosti JDS
ho nevyužili. 

Veľmi milo nás prekvapilo, že na 
nás v týchto ťažkých časoch ne-
zabudol starosta obce Ing. Bys-
trík Ižold a obecné zastupiteľstvo. 
Dovoľujeme si aj touto cestou sa 
im za to poďakovať.

Pán starosta a obecné zastupi-
teľstvo, ďakujeme vám za vaše mi-
lé a povzbudivé slová, ktoré dnes 
my všetci seniori potrebujeme. 
Uvedomujeme si, že sme v týchto 
časoch komunitou najviac postih-
nuteľnou touto zákernou choro-
bou. Ďakujeme vám za slová pod-
pory, plné optimizmu, uznania, pri 
čítaní ktorých sa nám tlačia slzy 
do očí. Ďakujeme za všetko, čo ste 
pre nás urobili a robíte.

Vážený pán starosta a obec-
né zastupiteľstvo, všetci my se-
niori, členovia i nečlenovia JDS 
vám prajeme šťastné prežitie na-
stávajúcich Vianočných sviatkov, 
v pohode, v plnom zdraví, v kru-
hu svojich najbližších a do Nové-
ho roka veľa úspechov pri plnení 
úloh ďalšieho rozvoja našej ob-
ce. Ďakujeme.

 Výbor ZO JDS Kozárovce

Milí naši seniori, 
vždy sa vám snažíme priniesť niečo, čo by vás posilnilo na va-

šej životnej ceste.
 Nie je ťažké slovami človeka rozplakať, oveľa ťažšie je vyriek-

nuť slová, ktoré ho podporia, posilnia a povzbudia. 
Hľadáme preto aj teraz tie najvhodnejšie slová, v ktorých je sila 

dobroty, optimizmu, aby ste si na ne mohli spomenúť vždy, keď je 
vám ťažko. Lebo slová sú slabé len zdanlivo. Ak ich vyslovuje nie-
kto, kto prežíva život naplnený láskou, radosťou, bolesťou a utrpe-
ním, potom jeho slová majú v sebe silu pomôcť aj iným.

Mohla by vás potešiť krásna báseň – modlitba ženy, ktorá vie do-
jať nejedno citlivé srdce.

„Bože môj. Komu to povedať? Nikto ma nechce počúvať. Že ubúda 
mi už síl. Nevládzem. Už dobre nevidím. Sluch - ide kdesi do ticha. 
Na listoch života píše sa nová rubrika - depresia. V úzkosti pridl-
ho čakám na dobré slovo. Všetko je inak. Nič už nie je tak, ako bo-
lo. Na dvere klope mi staroba. Pst! – ani muk - to je ona. Neotvo-
rím! Pre nikoho nie som doma. Tak ako po búrke steblo trávy, či 
poľný kvet zodvihnem hlavu sklonenú, vyrovnám skrivený driek. 
Veď život krásny je pre každý vek. Ďakujem za každý nový deň 
a vodu, za vzduch, za zeleň, za každý kúsok chleba, čo ako man-
na mi padá z neba. Ďakujem.“

Aké je to jednoduché a ťažké zároveň. Ďakovať za každý deň, kto-
rý príde, bez výhrad, bez otázok. Ďakovať aj za tie najjednoduch-
šie veci v živote – osudu, Bohu, ľuďom naokolo.

Prichádza adventný čas, čas keď postupne budeme zapaľo-
vať na adventnom venci sviece, čas, kedy treba zapáliť iskier-
ku lásky, viery, pokory a nádeje v srdci...

Prijmite od nás malý darček, tento rok v inej podobe. Dúfame, 
že vás aspoň trošku poteší. Tešíme sa na spoločné stretnutie s va-
mi po skončení pandémie. 

V týchto časoch musíme myslieť pozitívne a bude zas dobre. Spo-
lu to zvládneme.

Drahí naši seniori, želáme vám, aby všetky dni vášho života 
boli naplnené zdravím, šťastím a spokojnosťou. Prajeme vám 
všetkým pokojné prežitie adventného času naplneného tichou 
radosťou z očakávania príchodu nášho Spasiteľa na svet.

starosta Ing. Bystrík Ižold a poslanci OZ Kozárovce  

Tento rok sa náš betlehem, ktorý tradične každý rok zdobí naše ná-
mestie počas vianočných sviatkov, zmenil. Spozorovali to všetci náv-
števníci. Obec zakúpila do neho nové postavy. Kultúrna komisia tie 
pôvodné venovala škole, kde tento rok po prvýkrát betlehem zdo-
bí vestibul. Robí radosť malým, ale aj veľkým a každý deň im pri-
pomína, že sa blížia Vianoce.                                   Foto I. Švoliková
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Kadiaľ viedla tvoja životná ces-
ta, keď si opustil lavice kozárov-
skej základnej školy?

Už počas ZŠ som intenzívne do-
chádzal do ĽŠU v Novej Bani na 
odbor výtvarná výchova. Pripra-
voval som sa tam na prijímačky 
na Strednú umeleckú priemys-
lovú školu v Bratislave. Prijali ma 
a tak som štyri roky študoval od-
bor úžitková fotografia. Po matu-
rite som sa hlásil do Prahy na FA-
MU. Keďže ma neprijali, hlásil som 
sa ešte dvakrát. Nakoniec ma pri-
jali na Katedru fotografie. Počas 
dvoch rokov som pracoval ako la-
borant vo výrobnej službe invali-
dov v Bratislave. Na pražskej FA-
MU som študoval šesť rokov. Na-
sledoval rok vojenčiny, ktorú som 
absolvoval  tiež v Prahe v Armád-
nom filme, kde som pôsobil ako 

Miro Švolík: 
Pre mňa to bolo veľmi krásne detstvo

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 umeleckého fotografa doc. MgA. Mira Švolíka (1960), 
žijúceho v Prahe.

asistent asistenta kamery. Potom 
prišiel november 1989, všetko sa 
urýchlilo, všetko bolo veľmi in-
tenzívne. Moje fotografie spolu 
s fotografiami mojich spolužia-
kov začali byť vystavované po ce-
lej Európe. Pracoval som ďalej na 
svojich fotografiách a vystavoval. 
Do toho prišlo rozdelenie Česko-
slovenska. To sme už mali rodinu 
a tak som si vybavil české občian-
stvo. Po siedmich rokoch mi vrá-
tili aj slovenské občianstvo, takže 
mám dve občianstva. Potom som 
už ani nepremýšľal, že by som z 
Prahy odišiel. 

Ako si pamätáš svoju rodnú 
obec?

Ja som sa narodil v Zlatých Mo-
ravciach. Prvé dva roky života sme 
bývali v Kozárovciach. Moji rodi-
čia - učitelia boli v tej dobe rôzne 
presúvaní do škôl, takže sme šli 
do Kovariec. Tam sme bývali 2-3 
roky. Nebolo to však dosť vyhovu-
júce bývanie. Potom dostal otec 
miesto riaditeľa ZŠ v Klátovej No-
vej Vsi, kde sme bývali až do mo-
jich ôsmich rokov. Neskôr sa z ot-
covho rodného domu odsťahoval 
jeho brat, ktorý si postavil dom. 
My sme sa nasťahovali k starým 
rodičom do nášho domu.

V tej dobe boli Kozárovce veľ-
mi zaujímavé. Pamätám sa, že ba-

bičky a dedkovia sedeli na lavič-
kách pred domami a sledovali, čo 
sa deje na uliciach. Mali to ako ki-
no alebo divadlo. Pamätám si, že 
po uliciach chodili vozy ťahané 
kravami a koňmi. Stále boli fron-
ty na mäso, na kapra, na všetko. 
Chodil som do výtvarnej školy na 
Novej Bani a ešte aj na harmoni-
ku a na tenor do školskej dychov-
ky. Pre mňa to bolo veľmi krásne 
detstvo. Chodili sme hrávať fut-
bal, stále sme boli vonku na čer-
stvom vzduchu. Pamätám si ako 
sme hrávali aj guličky. 

Ako často chodíš do Kozáro-
viec? Máš kontakty s bývalými 
spolužiakmi?

Po smrti otca sa mama presťa-
hovala k sestre Viere do Dechtíc. 
Tam žije, nedávno mala 89 rokov. 
Je tam veľmi spokojná, obklope-
ná deťmi, rodinou. Navštevujem 
ju tam. V tomto roku to žiaľ ne-
vyšlo kvôli korone. Intenzívne si 
však telefonujeme, dokonca aj cez 
niektoré aplikácie, kde sa aj mô-
žeme vidieť. So spolužiakmi som 
sa stretol naposledy na stretáv-
ke, ale vlastne užšie kontakty ne-
udržujeme.

Kde momentálne žiješ? 
Zostal som žiť v Prahe, kde mám 

aj ateliér s výhliadkou na celé Sta-
ré mesto aj s Pražským hradom. 
Pri nahrávaní odpovedí sa práve 
pozerám z okna, je to úžasný po-
hľad. Mám tri deti. Najmladší syn 
študuje na Univerzite v Ústí nad 

Labem, stredný syn vyštudoval 
právo v Brne, žije a pracuje ako 
právnik v Prahe. Najstaršia dcéra 
vyštudovala v Plzni vysokú ume-
leckú školu a pracuje ako umelec-
ká návrhárka odevov.

Kde pracuješ?
Po skončení štúdia umelec-

kej fotografie na FAMU som za-
čal pracovať na voľnej nohe ako 
umelecký fotograf. Vytváram svo-
je fotografie, ktoré sú prezento-
vané na výstavách. Občas uro-
bím nejakú užitkovú prácu, na-
príklad ilustrácie do knihy alebo 
obálku knihy. Jeden čas som ro-
bil obálky na gramoplatne. Jed-
na z mojich väčších posledných 

prác sú ilustrácie, fotokoláže do 
knihy Charlesa Baudelaira s ná-
zvom Parížsky spleen. Kniha bu-
de vydaná začiatkom budúceho 
roku v Antverpách k 200. výročiu 
narodenia Ch. Baudelaira. Obsa-
huje dvadsať ilustrácií k dvadsia-
tim básňam.

V roku 2009 som začal vyučo-
vať v Bratislave, kam som dochá-
dzal na otočku z Prahy. Pôsobil 
som osem rokov na Katedre foto-
grafie VŠVU, kde som viedol Ate-
liér kreatívnej fotografie. Teraz 
už tretí rok pôsobím na súkrom-
nej vysokej umeleckej škole v Pra-
he, Art & Design Institut. Vediem 
tam ateliér fotografie. Posledný 
semester sa to odohrávalo on-li-
ne formou. Tento týždeň začína 
znovu osobné vyučovanie v ško-Rodina Švolíkových. Miro na snímke prvý zľava.

Zo štúdia na FAMU v Prahe. Miro v dolnom rade v strede. 
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A opäť ďalšie zmeny
Zvykli sme si, že mnohé informácie v súvislosti karanténnymi opat-

reniami sa často nečakane menia. Stalo sa to aj nám. Pri príprave 
Kozárovských novín sme sa snažili dať do nich čo najviac informá-
cií. V deň, kedy sme ich už dávali tlačiť, sme sa dozvedeli, že dve zá-
sadné informácie už neplatia. Do obsahu novín sme už nezasahova-
li a tak na tomto mieste uvádzame zmeny.

Betlehemské svetlo nebude umiestnené do kostola. Tento rok si ho 
budeme môcť odpáliť v dopoludňajších hodinách na obecnom úrade 
alebo pri betleheme na námestí, kde ho budú udržiavať naši skauti.

Koledovanie Dobrá novina sa tiež bude meniť, uvažuje sa, že sa 
bude konať iba vonku pri kostole.

le, na čo sa veľmi teším. 
Na čo si po úspešných rokoch 

plných výstav a ocenení zame-
raný?

Pracujem stále na svojich foto-
grafických prácach, neustále do-
pĺňam svoje portfólio. Ostatné ro-
ky digitalizujem svoje práce, kto-
ré boli vytvárané prvých dvadsať 
rokov analógovou fotografiou na 
negatívny film. Negatívy som na-
skenoval a teraz to rôzne spraco-
vávam a tlačím. Mám čo robiť na 
dlhé roky dopredu. Zároveň pra-
cujem na svojich výtvarných fo-
tografiách. Ostatných 15 rokov 
už pracujem s digitálnym fotoa-
parátom. Digitálny svet mi dáva 
zase nové možnosti. Neustále má 
človek pred sebou nejaké výzvy. 

Čo by si chcel v budúcnosti eš-
te dosiahnuť?

Najväčšia radosť z tvorby je 

práve samotný proces, cesta, keď 
človek niečo vytvára. Keď sa do-
káže popasovať s rôznymi výzva-
mi. To je v práci umelca to najpod-
statnejšie. A pokiaľ k tomu príde 
aj nejaké ocenenie alebo výstava, 
tak už je to len čerešnička na tor-
te. Každý umelec je rád, keď svoje 
veci môže odprezentovať, keď sa 
mu dostane za to uznanie. Je to 
motivácia do ďalšej činnosti. Sa-
mozrejme, častokrát sa to pub-
likuje v rôznych knihách, kata-
lógoch. Naposledy mi vyšiel ka-
talóg v Belgicku s názvom Pocta 
všetkým mojim inšpiráciám. Bo-
lo to zhrnutie mojej tvorby od ro-
ku 1986 do roku 2018. Čo plánu-
jem? Ako som už spomínal, pra-
covať ako tvorca, ako umelec až 
do konca.

Pripravila M. Nemčeková
Foto archív M. Švolíka

Fotografia M. Švolíka z roku 1986 má názov: A lietať. Bola mnohokrát 
vystavovaná v rôznych galériách. Je aj napríklad v zbierkach Múzea 
moderného umenia v New Yorku. 

Už tri roky, môžeme na 
Slovensku potešiť seniorov 
v zariadeniach sociálnych 
služieb vianočným darče-
kom, vďaka projektu Koľko 
lásky sa zmestí do krabice 
od topánok. Za vznikom ce-
loslovenského projektu sto-
jí pani Jana Galátová, ktorá 
získala aj Silviu Slobodovú 
a projekt nabral celoslov-
enský rozmer. Už v prvom 
roku sa podarilo potešiť 800 ľudí 
darčekmi zabalenými do krabíc 
od topánok. V druhom ročníku 
sa iniciatíva rozrástla o stovku 
dobrovoľníkov a počas decem-
bra 2019 bolo odovzdaných 
spolu až 22 tisíc balíkov. 
Aj v našom okrese sa vďaka kontak-
tnej osobe pani Zuzane Hoare pri-
pravujú krabice lásky pre seniorov 
žijúcich domovoch.

Bokom sme nezostali ani 
v Kozárovciach. Potom ako sa 
minulý rok tento projekt stal 
známejší, oslovil aj nás a rozhod-
li sme sa vlani skúsiť podobným 
spôsobom obdarovať našich na-
jstarších občanov. Zverejnili sme 
výzvu a netrpezlivo očakávali, 
aká bude reakcia. Už počas vi-
anočných trhov niekoľko rodín 
prinieslo krásne zabalené krabi-
ce naplnené rôznymi drobnosťa-
mi ako čaj, káva, sladkosti, ale aj 
ponožky, šále či papuče. V našej 
obecnej prevádzke Espresso Café 
Kozárovce sme postavili vianočný 
stromček a pomaličky pod ním 
pribúdali krabice od topánok. Po-
darilo sa nám vyzbierať približne 
20 darčekov. Rozhodli sme sa, že 
našich dôchodcov nepotešíme len 
darčekmi od spoluobčanov, ale ich 
počas predvianočného týždňa aj 

osobne navštívime. Balíčky sme si 
ako poslanci obce rozdelili a spolu 
s deťmi z našej školy ich navštívi-
li. Odovzdávanie bolo často veľmi 
emotívne, neraz spojené so slza-
mi dojatia či šťastia.

Pozitívne ohlasy z minulého roku 
nás inšpirovali pokračovať ďalej 
a priniesť niečo nové. V tomto roku 
sme rozšírili okruh obdarovaných 
aj o ľudí, ktorí žijú v náročnejších 
životných podmienkach. Rozhodli 
sme sa obdarovať 40 seniorov a 10 
občanov sociálne či zdravotne 
znevýhodnených. Okrem tejto 
novinky sme ešte pridali výzvu - 
obdaruj koláčikmi. Rozhodli sme 
sa ku krabiciam lásky pridať ešte 
aj krabičku vianočných koláčikov 
a priniesť tak do domácností ne-
zabudnuteľnú vôňu perníkov, ško-
rice a vanilky.

Aký je výsledok tohtoročnej ak-
cie? Teším sa, že v tomto roku, keď 
sme sa museli uzavrieť pred oko-
litým svetom, potešíme 58 našich 
občanov vianočným darčekom . 
Pripomenieme im, že napriek to-
mu, že sa osobne nestretávame, 
stále na nich myslíme. Chcem sa 
poďakovať všetkým, ktorí darčeky 
pripravili a naplnili ich naozajst-
nou láskou. Za všetky krásne kres-
by, pohľadnice, ktoré ste spo-
lu s vašimi deťmi vyrobili. Ďaku-

jem Martine Kováčovej Maje-
rovej, Kataríne Gažiovej, Zlatici 
Marchevkovej Benčatovej, Helene 
Ševcovej Valachovej, Dominike 
Ďubekovej, Mirke Smejka Smejk-
ovej, Alžbete Benčatovej, Kataríne 
Kurinovej za napečenie koláčikov. 
Vďaka Vinohradníckemu spolku 
Kozárovce, konkrétne pánom Šte-
fanovi a Martinovi Gažimu, Petrovi 
Fabiánovi a Milanovi Záhorskému 
sme pribalili ku každej krabičke 
fľašu kvalitného kozárovského vín-
ka. Posledným darčekom k našim 
krabičkám boli dezinfekčné mydlá 
a ochranné rúška, ktoré venovali 

Patrik a Júlia Hadobásoví. Na záver 
chcem poďakovať našim skautom 
zo  Skautského oddielu Orol za 
roznesenie všetkých darčekov.

Krabičky lásky nám do 
Kozároviec priniesli vzájomnú lá-
sku, spojili nás v jednu komunitu 
a ešte viac vyzdvihli podstatu Vi-
anoc. Práve Vianoce nám pripomí-
najú, aby sme nezabúdali na Lá-
sku. Ďakujem Kozárovčania za vaše 
láskavé a dobré srdcia. Dovoľte 
mi všetkým popriať najmä zdra-
vie a pokojné prežitie Vianočných 
sviatkov.

Martina Holečková

Krabice lásky nechýbali v Kozárovciach ani tento rok

Adventný veniec v našej obci.                                  Foto: I. Švoliková
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Aj online sa dá učiť 
zodpovedne a svedomito

Tento školský rok sme síce zasadli do školských lavíc tradične v sep-
tembri. Naša radosť z toho, že sme opäť spolu, že môžeme pracovať, 
rozvíjať svoje schopnosti, budovať a zveľaďovať vzťahy, však netrva-
la dlho. Naši žiaci boli nútení znovu vymeniť školskú triedu za detskú 
izbu, ktorá sa im stala pracovným prostredím. Zo dňa na deň zmeni-
li svoj režim a prispôsobili sa situácii. Nie je to jednoduché. Mnohí do-
spelí majú problém zorganizovať si svoj deň plnohodnotne a efektív-
ne ho aj zúročiť. Preto sme sa od začiatku snažili žiakom pomôcť tole-
rantným prístupom, no zároveň sme nechceli, aby poľavili v učení, pl-
není si povinností, v rozvíjaní kreativity či tvorivosti. 

Mnohé predmetové olympiády a súťaže sa tento školský rok neorga-
nizovali, prípadne boli zrušené. Olympiáda zo slovenského jazyka a li-
teratúry však prebehla. Školské kolo vyhrala a ďalej nás reprezentova-
la žiačka deviateho ročníka – Kamila Benčatová. Bola úspešnou rieši-
teľkou v okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo online formou. 

Dôkazom toho, že dištančná forma výučby môže viesť k zodpoved-
nosti sú žiaci 2.stupňa základnej školy, konkrétne všetci žiaci 9.roční-
ka. Od spustenia tejto formy vzdelávania sa pravidelne  prihlasujú na 
online hodiny, sú aktívni, zapájajú sa do diskusií, plnia všetky zadané 
úlohy a navyše, my učitelia máme pocit, že ich to aj baví. Sú kreatív-
ni na hodinách dejepisu, anglického jazyka, slovenského jazyka a lite-
ratúry, rovnako i na hodinách výtvarnej výchovy. Ich projekty sú plné 
nápadov a túžby po napredovaní. Nie je medzi nimi nikto, koho by bolo 
treba napomínať kvôli nesplnenej úlohe. Nehľadajú výhovorky, naopak. 
Snažia sa čo najlepšie plniť zadania a robia tým radosť nielen triednej 
učiteľke, ale aj ostatným vyučujúcim. 

Okrem toho boli a stále sú veľmi aktívni a nápomocní pri organi-
zovaní školských a mimoškolských akcií, podujatí. Dávajú tým ten 
najlepší príklad svojim mladším spolužiakom. Sme na nich právom 
veľmi hrdí a je nám ľúto, že čas, ktorý im ešte v našej škole zostá-
va, netrávime spoločne. Osobný kontakt chýba nám všetkým. Verí-
me, že najbližšie týždne budú priaznivé a veľmi skoro sa opäť stret-
neme v škole. 

Prišiel k nám Mikuláš
Dávať a nečakať dar je hlavným zmyslom sviatku svätého Mikuláša, 

ktorý sa spája s dátumom 6. december. Na tento deň sa tešia najmä 
deti, pre ktoré je symbolom obdarovania sladkosťami, ovocím a iný-
mi drobnými darčekmi. O nič z množstva hore vymenovaných dobrôt 
neprišli ani naši najmenší. V nedeľu popoludní Mikuláš na koči ťaha-
nom vyparádeným koňmi, spolu s anjelmi a čertami, prechádzal všet-
kými ulicami obce a postupne obdarovával všetky deti vekovej ka-
tegórie od 1 do 15 rokov. Dobroty ukryté v Mikulášskom balíčku za-
bezpečil obecný úrad za čo mu všetky deti a ich rodičia z úprimné-
ho srdca ďakujú.

 Mikuláš spolu s anjelmi prišiel o deň neskôr aj medzi naše deti do 
ZŠ s MŠ. Takmer každá trieda mala pre neho pripravený program zlo-
žený z kolied, básničiek a vinšov. Za odmenu dostali balíček sladkos-
tí, ktorý deťom dokázal „rozsvietiť očká“ a vyčariť na tvári ten naj-
krajší úsmev.

Vianočné tradície v Európe
eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá umožňuje 

zamestnancom a žiakom všetkých typov škôl spájať sa na diaľku, ko-
munikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, 
pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady.

Naša základná škola sa ako jediná zo Slovenska v mesiacoch ok-
tóber až december zapojila do medzinárodného eTwinningového pro-
jektu s názvom Naše vianočné tradície. Do tohto projektu sa zapojilo 
12 škôl z 9 krajín 
(Nemecko, Por-
tugalsko, Chor-
vátsko, Turecko, 
Fínsko, Grécko, 
Albánsko, Poľs-
ko a Slovensko). 
Cieľom projek-
tu bolo priblížiť 
rovesníkom zo 
zahraničia naše 
vianočné tradí-
c ie,  t yp ické 
pokrmy, koledy 
a vianočné priania. Z našej ZŠ sa do tohto projektu pod vedením p. 
uč. Mgr. Natálie Lepiešovej zapojili žiaci 6.A: Gabriela Mišáková, Dávid 
Šimkovič, Matej Švolík, Natália Kotorová, Liana Mezeiová, Alexandra 
Oravcová a Michal Švolik. Deti vyhotovili vianočné pohľadnice, napísali 
recept na prípravu typickej vianočnej kapustnice, spísali najznáme-
jšie vianočné zvyky z minulosti, aj súčasnosti. Odmenou pre ne sú 
pozdravy, ktoré v priebehu decembra dostávame do školy, z ktorých 
sa dozvedáme o vianočných zvykoch v krajinách našich eTwinnin- 
gových partnerov.

Vo fotogalérii si môžete pozrieť pozdravy našich detí a zároveň aj 
tie, ktoré sme zatiaľ dostali od partnerských škôl.
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Pripomenuli sme si...
V uplynulých týždňoch sme si v rámci dištančného vzdelávania pri-

pomenuli so žiakmi deviateho ročníka významné udalosti z histórie 
nášho národa. 

Najskôr to bola spomienka na 28. október 1918, kedy vznikla prvá 
Československá republika. Bol to veľmi významný okamih pre Sloven-
sko, ktoré konečne po rokoch národnostného útlaku okúsilo samostat-
nosť. Výraznou mierou sa o ňu zaslúžil Milan Rastislav Štefánik. Ten bol 
námetom mnohých prác našich žiakov, ktorí dostali zadanie vypraco-
vať plagát propagijúci túto dôležitú udalosť. Za rovnako významné po-
važovali aj vznik a organizovanie Československých légií, ktoré s me-
nom Štefánik neodmysliteľne súvisia.

 Ďalším významným míľnikom nielen pre náš národ, ale pre celý svet, 
bolo ukončenie Veľkej vojny, ktorú dnes poznáme skôr pod názvom 
Prvá svetová vojna. Dňa 11. novembra 1918 si vydýchol celý svet. 
Bolo podpísané prímerie. Na hodinách sme sa so žiakmi rozprávali 
o nezmyselnosti a zbytočnosti vojny, o jej dôsledkoch. Mnohí si zvolili 
práve túto tému a výborne ju spracovali.

Nemohli sme obísť ani 17. november, ktorý má v našej novodobej 
histórii svoje čestné miesto. Okrem toho, že je Medzinárodným dňom 
študentstva, je pre Slovensko symbolom demokracie a pripomienkou 
boja za ňu.

Jeden z plagátov nám načrtol aj ďalšiu tému, ktorou sa zaoberáme 
na hodinách dejepisu práve v týchto dňoch, a tou je boj proti nacizmu 
a všetkým prejavom neznášanlivosti či diskriminácie. 

Ukážky prác našich žiakov sú dôkazom toho, že mladí ľudia si 
uvedomujú, čo všetko obetovali iní, aby sa nám v súčasnosti žilo 
lepšie a zároveň nám dávajú nádej, že o budúcnosť sa nemusíme báť.

   

Zbieram, zbieraš, zbierame ... 
Ako to už v živote chodí, pokiaľ nás nezastihne nejaká choroba 

a sme zdraví, život si užívame naplno. No nie každému je dopriate rá-
no vstať a ísť za svojimi povinnosťami, alebo len tak vybehnúť za ka-
marátmi, za svojimi záľubami.

Školský rok 2020/2021 je už štvrtým v poradí, v ktorom na našej 
ZŠ prebieha zber plastových uzáverov. Našim cieľom je pomôcť Jan-
kovi zo stredného Slovenska, ktorý bojuje s nepriaznivou zdravot-
nou situáciou a potrebuje pomoc s cieľom zlepšiť zdravotný stav. 
Ide o pekné gesto, ktoré spája ľudí, učí ich solidárnosti. Nakoniec, 
pri tomto spôsobe pomoci ide len o dobrú vôľu nezahodiť vrchnák 
do koša, ale odložiť ho. Jedna vec je nesporne pozitívny ľudský roz-
mer, na druhej strane treba myslieť aj na efektívnosť. Niekedy pre-
mýšľam, či sa to oplatí. No už len pre ten pocit dobre vykonanej veci 
to asi stojí za to. Zbieranie vrchnáčikov má niekoľko rozmerov uve-
domenia. Ide o uvedomenie si, že príroda potrebuje pomoc a recyk-
lovaním ju aspoň sčasti odbremeníme od plastov, uvedomenie si po-
treby pomôcť druhým, ktorí to naozaj potrebujú, ako aj uvedomenie 
si zlyhávania štátu, ktorý týmto ľuďom nedokáže či nechce pomôcť./ 
Len tak pre zaujímavosť. Jedno veľké plastové vrece plné vrchnákov 
váži cca 20 kg.Za odovzdanie 1 tony, čo je asi 400 tisíc vrchnáčikov/
cca 50 vriec/ - vyplatia zberné dvory 200 – 220 eur/.

Vrchnáčiky môže zbierať doslova každý, kto má chuť a odhodlanie 
pomôcť. Ďakujeme.

Betlehem
 Už niekoľko storočí patrí betlehem ako zobrazenie biblického 

príbehu o narodení Ježiša Krista k neodmysliteľným súčastiam Vianoc. 
Názov sa odvodzuje od mesta Betlehem, kde sa podľa Nového zákona 
(Evanjelium podľa Matúša a Lukáša) narodil v maštali Ježiš Kristus. Aj 
preto základ betlehema tvorí dieťatko ležiace na slame v jasličkách, 
pri ktorom stoja, či sedia jeho matka Panna Mária, sv. Jozef. Dieťat-
ko svojím dychom zohrievajú osol a vôl. Postupne sa k výjavu pripo-
jili ďalšie postavy, Traja králi, ktorí sa prišli Ježišovi pokloniť a odo-
vzdať mu dary. Za pôvodcu tradície betlehemov sa pokladá sv. Fran-
tišek z Assisi, ktorý postavil prvý betlehem v roku 1223 v jaskyni na 
pahorku neďaleko talianskeho Greccia a pred týmto živým betlehem-
ským výjavom slúžil prvú polnočnú omšu. Tradícia betlehema sa po-
Európe rozšírila po roku 1600.

 Ako si iste mnohí obyvatelia našej obce všimli, námestie nám tento 
rok zdobí krásny nový betlehem. Ten pôvodný, vďaka kultúrnej komi-
sii, zasa vestibul našej školy, kde robí radosť nielen malým, ale i veľ-
kým a ktorý nám každým dňom pripomína, že sa nezadržateľne blí-
žia najkrajšie sviatky v roku – VIANOCE.

Vianoce – čas pokoja
V spomienkach každý z nás občas zablúdi do čias Vianoc z det-

stva. Zasnežené ulice plné detí. Sánkovačka, hokej chlapcov na brán-
ky, korčuľovali sme sa na zamrznutých cestách. Z ulíc i dvorov bolo 
počuť radosť a veselosť. S padajúcim súmrakom sme sa rozišli do 
svojich domovov. Tak to bolo aj na štedrý deň. Obliekli sme sa do 
sviatočného, zasadli za vianočný stôl a netrpezlivo čakali na zvo-
nenie zvončeka, ktorý ohlasoval príchod Ježiška. Radosť a prekva-
penie z darčekov, v kachliach praskal oheň,... úžasné teplo domova.

V dnešnom uponáhľanom svete aspoň počas vianočných sviat-
kov spomaľme krok. Prežime pohodu v rodinnom kruhu. Spomien-
ku venujme tým, ktorí nemôžu byť s nami. Tým, ktorí prežívajú Via-
noce ďaleko od nás, tým, ktorí žijú už len v našich srdciach. Chceli 
by sme vysloviť prianie všetkým, ktorí sa cítia osamelí, aby dvere 
svojich sŕdc otvorili na štedrý deň a potom každý deň ich najbliž-
ší, dcéry, synovia, vnúčence, ale aj rodičia svojim deťom. Veď tak 
málo treba ku šťastiu – láskavé slovo, pohladenie, pochopenie.

Všetkým obyvateľom našej obce, ako i našim rodákom, ktorých 
osud zavial mimo Kozároviec, želáme láskyplné vianočné sviatky 
a pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle.

 Pedagógovia a zamestnanci ZŠ s MŠ
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Hodnota vianočného okamihu
Vianoce - čas pokoja, lásky a radosti, 
aj to najchladnejšie srdce razom sa zahreje,
v objatí najbližších, ľahko sa zabúda na všetky starosti,
sú ako krištáľová guľa, v ktorej snežia naše nádeje.

To podstatné predsa neleží v krabici zabalené,
pod jagavými svetielkami stromčeka,
obyčajný úsmev a tváre rozžiarené,
sú pravé hodnoty každého človeka.

Šťastie, ktoré vtedy tak neutíšiteľne cítime, 
sťaby objalo našu dušu,
vzácnosť prítomného okamihu zrazu si uvedomíme,
cez okno sledujeme malebnosť bieleho obrusu.

Spomaľme na moment, inak nám ten zázrak vianočný čochvíľa uletí,
nech každému sa splní, čo kútikom srdca si želá tajne,
Objavujme čaro Vianoc každý deň v očiach našich detí,
lebo ak miluješ a si milovaný, akoby trvali neprestajne.

Kamila Benčatová

Podstata Vianoc
O čom sú sviatky vianočné?
Treba nám darčeky a stromy ligotavé?
Človeče, ako sa na toto pozeráš?
Aké boli prvé Vianoce, možno sa rozpamätáš.

Veď prvé Vianoce začali, 
v jednej skromnej a zabudnutej maštali.
Pre Spasiteľa miesto nebolo,
jemu aj toto stačiť muselo.

Jasličky mu boli kolískou, 
slama a plienky mu boli perinkou.
Nad maštaľou mu kométa namiesto lampáša svietila, 
Panna Mária ho svätému Jozefovi zverila.

Vôl a osol ho dychom zohrievali 
a anjeli mu uspávanky spievali.
Chudobní pastierikovia boli jediní hostia
a pritom väčší človek nenarodil sa dosiaľ.

Prvé Vianoce boli chudobné a tiché
a pritom bolo vo vzduchu niečo čarovné.
V čom je podstata Vianoc?
Nemáme toho niekedy až príliš moc?

Alžbeta Beniaková

Čo je Dobrá novina (DN)?
Dobrá novina je celoslovenská 

vianočná kolednícka akcia pre de-
ti. Koledníci naväzujú na tradíciu 
koledovania od domu k domu, aby 
priniesli do rodín radostnú zvesť 
o narodení Mesiáša. Rozdávať ra-
dosť je totiž hlavným posolstvom 
DN. Dobrá novina je zároveň ve-
rejná zbierka schválená MŠ a KBS, 
ktorá podporuje rozvojové projek-
ty v konkrétnych oblastiach Ugan-
dy, Etiópie, Južného Sudánu a Ke-
ni. Je zastrešená eRkom - HKSD.

• Prečo práve Afrika? 
Podnet prišiel v r. 1995 od ra-

kúskej rehoľnej sestry Mary Kileen, 
ktorá niekoľko rokov pôsobí prá-
ve v krajinách tretieho sveta. Jej 
projekt „Z detí ulice - deti zo ško-

26. ročník Dobrej noviny v Kozárovciach
ly“ sa stal dôležitým podkladom 
pre hlavnú myšlienku DN: vzbudiť 
v deťoch spolupatričnosť, solida-
ritu a nezištnosť cez drobné ma-
ličkosti. Naučiť ich, že aj oni, ho-
ci sú malí, môžu malým gestom – 
koledovaním, potešiť rodiny a ľu-
dí v ich okolí. Naučiť ich obetovať 
trochu svojho času, svoje pohod-
lie; niečo, čo mám, aby iné dieťa 
malo aspoň základné podmienky 
pre život (vodu, vzdelanie, zdra-
votnú starostlivosť...)

Ako ZO (zodpovedná osoba) zá-
roveň zastávam názor, že súčasné 
nastavenie spoločnosti a klimatic-
ká kríza, ktorá súvisí s radikálnymi 
a rýchlymi zmenami v prírode sa 
žiaľ nedá riešiť bez toho, aby sme 
nezačali riešiť aj otázku chudoby. 

Nerada by som vyznela mainstre-
amovo, lebo teraz je veľmi moder-
né označovať všetko pod štítkom 
eko-friendly či pomoc planéte (a 
veľa týchto vecí je len biznisom). 
Riešenie chudoby považujem však 
za významnú zložku pri problé-
moch s globálnymi zmenami. Ide 
tu o princíp zrieknutia sa svojho 
prebytku, aby to slúžilo na pomoc 
druhému, ktorý je rovnako mojím 
bratom či sestrou, aj keď je na dru-
hom konci sveta. Užívanie vecí s 
mierou/miernosť je pre mňa naj-
základnejší postoj, ktorý sa učím 
aplikovať do svojho života. Tento 
postoj je po radosti druhým zák-
ladným pilierom, o ktorý sa Dob-
rá novina zasadzuje. 

• Akú má tradíciu DN u nás a 

ako bude vyzerať tohtoročné ko-
ledovanie?

V našej farnosti sa už šiesty 
rok zapájame do koledníckej ak-
cie Dobrá novina, ktorá tento rok 
štartuje svoj 26. ročník. S menší-
mi pauzami  však u nás koledova-
nie prebiehalo aj predtým. Ja ho 
ako ZO vediem šesť rokov.

Asi mnohí z vás tušia, že tento 
rok bude trochu špeciálny, keďže 
aj situácia je kvôli Covid-19 mimo-
riadna. Koledovanie sa však usku-
toční, aj keď za zmenených pod-
mienok s veľmi dôkladným dodr-
žaním bezpečnostných a zdravot-
ných pravidiel. Tieto podmienky 
budú závislé od situácie a od vlád-
nych nariadení. Rada by som vás 
aspoň predbežne informovala o 
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tých, ktoré by boli platné za sú-
časných nariadení. (O každej ďalšej 
zmene, prípadne o konečnej for-
me koledovania vás budeme včas 
informovať).

Bezpečné koledovanie DN 
2020:
1. Koledujeme v menších sku-

pinkách (tzn. max. 6 osôb 
vrátane SO - Sprevádzajúca 
osoba 18+)

2.  Súrodenci budú v jednej sku-
pinke, aby nedochádzalo k 
prílišnému premixovaniu detí

3. Koledovanie bude mať for-
mu „popod okná“, čiže sa bu-
deme pohybovať iba vonku, 
dovnútra  navštívených ro-
dín sa chodiť nebude

4. Vonku dodržujeme 2m rozo-
stupy

5. V navštívených domoch si ne-
berieme žiadne občerstvenie

6. 6. Koledujeme v rúšku
7. Doba koledovania sa skráti 

na max. 3h.
8. Používame dezinfekciu
9. Koledujeme iba keď sme na-

ozaj zdraví. 
10. Podporiť DN sa bude dať aj 

cez QR kód alebo na účet DN. 
Bližšie info si môžete vyhľa-
dať aj na oficiálnom webe DN:  
www.dobranovina.sk

• Prečo koledovať aj tento rok?
DN chce rozdávať radostnú zvesť 

aj v týchto ťažkých časoch. Kole-
dovanie tiež vnímame ako službu 
pre spoločnosť. My u nás vo far-
nosti sa s touto myšlienkou a od-
hodlaním plne stotožňujeme a po-
važujeme to za potrebné práve v 
náročnom a možno negatívne vní-
manom období. Zároveň, viac ako 
inokedy, vnímame potrebu vychá-
dzať z vlastného komfortu a vší-
mať si potreby druhých. Samozrej-
me, všetko v rámci dodržania bez-
pečnostných nariadení, ktoré pl-
ne rešpektujeme a chceme dodr-
žať, aby všetko prebehlo tak, ako 
má pre všetky zúčastnené strany 
(koledníkov aj navštívené rodiny). 

• Aké projekty budú podporené 
z tohtoročnej zbierky DN?

DN aktuálne podporuje 31 pro-
jektov. Výťažok z 26.ročníka pod-
porí minimálne 11 projektov, väč-
šina z nich je situovaná v Ugande. 
Preto je témou 26.ročníka krajina 
Uganda a konkrétna rodina Mary 
Baluka, vďaka ktorej nesie koled-
nícka téma názov: AJ MAMA CHO-
DÍ DO ŠKOLY. Z projektov spome-
niem niekoľko:

• Podpora pre nemocnicu Cure 
Uganda na operácie detí, ktoré sa 
narodia postihnuté. Do tejto pod-
pory je zahrnutá aj určitá zdra-
votná osveta pre matky, aby mohli 
správnou životosprávou a pravi-
delnými kontrolami predísť naro-
deniu detí s postihnutím. 

• Projekt komu-
nitných záhrad v 
Sambure - pro-
jekt pracuje so zá-
merom naučiť ľu-
dí sebestačnos-
ti a starostlivos-
ti o vlastnú obži-
vu v rámci efektív-
neho a udržateľ-
ného využitia su-
chej a nehostinnej 
krajiny. 

• Vodný projekt 
v Turkane, ktorý 
okrem kopania a 
udržiavania stud-
ní zabezpečuje aj 
vzdelávanie o vo-
de a vznik miest-
nych komunít, 
ktoré preberajú 
za projekt zodpovednosť a vedenie.

• Projekt organizácie HEfDA, kto-
rá bojuje proti stigme „postihnu-
tých detí“, zameriava sa na osve-
tu o dôležitosti vzdelania pre po-
stihnutých a ich integráciu do nor-
málneho života. 

• Projekt úzko spojený práve so 
spomínanou Mary Baluka. Arci-
diecézna charita Tororo pripra-
vuje trojmesačné kurzy šitia a ka-
derníctva pre matky, ktoré sa veľ-
mi skoro vydali. Matky tak záro-

veň nadobudnú sebadôveru a sa-
mostatnosť.

• Dôležité info pre koledníkov a 
pre rodiny, ktoré chcú tento rok 
koledníkov prijať:

Ako je už u nás zvykom, kole-
dovať budeme 26.12. na Štefana

Pre deti a tínedžerov máme v 
rámci koledovania pripravené 
predkolednícke stretká a farskú 
vysielaciu sv. omšu:

19.12.-15:00 deti / 18:00 tí-
nedžeri (online gMeets – link zve-
rejníme, žiadnu aplikáciu si netre-

ba sťahovať)
20.12. - vysielačka (prebehne 

na farskej úrovni s našim pánom 
farárom)

Zároveň chceme pozvať všetky 
deti, ktoré majú záujem sa k nám 
pripojiť. Určite ich medzi sebou 
veľmi radi privítame.

Viac info na facebookovej strán-
ke ERKO KOZÁROVCE, nástenke pri 
kostole alebo nám napíšte mail na 
erkokozarovce@gmail.com 

ZO Františka Benčaťová  
a animátori eRko Kozárovce  

Milé deti, pripravili sme si pre 
vás špeciálnu kolednícku súťaž, 
ktorá je spojená s krajinou Ugan-
da. Ak správne vyplníš tajničku, 
dozvieš sa názov kráľovstva, kto-
rým sa Uganda vo svete označuje. 
Ako si takéto kráľovstvo predsta-
vuješ? Aké piesne sa tam podľa te-
ba spievajú? Aké jedlo si predsta-
vuješ, že by si v ňom mohol jesť? 
Aké oblečenie tam podľa teba no-
sia? Ako sa tam tancuje?....

Nakresli nám, zatancuj, za-
spievaj, priprav nejaké kráľov-
ské jedlo, či napíš príbeh....čo-
koľvek, čo ti napadne, keď si pred-
stavíš takéto kráľovstvo. Máš ne-
obmedzené pole predstavivos-
ti! A my sa už teraz veľmi tešíme 
na tvoje dielka. Fotky, kresby, vi-
deá, skrátka tvoje výtvory posie-
laj do 6.1. 2021 na erkokozarov-
ce@gmail.com, alebo na adresu 
Františka Benčaťová, Kozárovce 
417, 935 22.

Troch z vás odmeníme malý-
mi „ugandskými“ cenami. Va-
še dielka vyžrebujeme na onli-
ne videozázname 7.1. 2021, kto-
rý zverejníme na našej fb strán-
ke: ERKO Kozárovce. Výhercom 
pošleme ich výhry poštou, pre-
to k vášmu dielu priložte vaše 
meno, vek a adresu. 

Detská kolednícka súťaž

26. ročník koledníckej akcie Dobrá novina je venovaný africkej 

krajine Uganda. Uganda je veľmi nevšedná krajina. Vo svete je naj-

väčším pestovateľom.....................................OV  a preto ju nazýva-

jú aj ........................................OVÉ kráľovstvo.

1. Ako sa volá miesto, kde sa narodil Pán Ježiš?
2. Čo hovoríme na konci každej modlitby? (Význam slova je: „nech 

sa stane“)
3. Ako sa volá obdobie pre Vianocami?
4. Napíš meno jedného z evanjelistov.
5. Ako sa volá symbol Adventu, sú na ňom 4 sviece? 

Dobrá novina a eRko v Kozárovciach 
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Jeseň je ročným obdobím, kto-
ré si môžeme vychutnať všetkými 
zmyslami. Krásnymi farbami po-
teší naše oči, vôňami omámi no-
šteky a lahodnými chuťami zase 
naše jazýčky. Pestrá paleta prí-
rodnín, ktoré nám jeseň ponúka, 
preverí zase naše šikovné rúčky. 
A keďže v našej materskej škole 
máme tých šikovných rúčok ve-
ľa, zorganizovali sme tvorivé je-
senné dielne. Pani učiteľky i pán 
učiteľ vo svojich triedach spolu s 
deťmi premenili obyčajné plody a 
prírodniny na výtvory plné fantá-
zie, ktoré napokon zdobili priesto-

ry našej materskej školy. K jeseni 
neodmysliteľne patrí i zber úrody 
a plodov, pričom ich využitie je 
rôznorodé. Okrem tvorenia z prí-
rodnín, sme mysleli i na zvieratká 
v lese, ktoré počas chladných dní 
potrebujú i našu pomoc. S deťmi 
sme na školskom dvore nazbie-
rali gaštany a naša kamarátka zo 
škôlky Danielka Havranová, spolu 
so sestričkou Tamarkou zaniesli 
túto bohatú nádielku gaštanov 
do lesa, aby sa hladné zvieratká 
mohli nakŕmiť. Pomohol im s tým 

ZA BRÁNOU NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
ich ocko, ktorý je po-
ľovník. Všetci sme ma-
li z toho veľkú radosť. 

Ani sme sa nenazda-
li a ocitli sme sa v me-
siaci december. A čo k 
začiatku decembra ne-
odmysliteľne patrí? No 
predsa Mikuláš, ktorý 
navštívil i naše deti v 
materskej škole. Hneď 
ráno ich vítal v priesto-
roch šatne s drobným 
darčekom. Neskôr 
všetky deti čakali vo 
svojich triedach, pri-

chystané na to, kedy Mikuláš za-
klope na ich dvere a prinesie ba-
líčky plné sladkostí. V každej trie-
de sa deti dočkali a na oplátku ve-
novali Mikulášovi pár básničiek a 
pesničiek, ktoré sa naučili spolu 
s pani učiteľkami i pánom učite-
ľom. Taktiež aj ony prichystali pre 
Mikuláša vlastnoručné vyrobené 
darčeky, ktorým sa veľmi potešil. 
Neskôr sme ho odprevadili so slo-
vami, že na budúci rok ho čakáme 
znova a už teraz sa veľmi tešíme 
na jeho ďalší príchod. 

Neodmysliteľne sa nám blížia i 
najkrajšie sviatky v roku a to Viano-
ce. V našej materskej škole sa deti 
na Vianoce už veľmi tešia, a keďže 
vedia, že Ježiško zavíta aj k nám, 
museli sme si predsa nachystať i 
Vianočný stromček, pod ktorý nám 
nechá darčeky. Vianočné stromče-
ky si deti krásne vyzdobili v každej 
triede a pedagógovia videli v ich 
očiach iba obrovskú radosť a nad-
šenie. Ale aké darčeky má Ježiško 
priniesť? To už všetky deti nakres-
lili v liste pre Ježiška, ktorý sme mu 

poštou poslali, na jeho adresu. Dú-
fame, že sa listy Ježiškovi doručia 
čo najskôr a naše deti budú mať ko-
pu darčekov pod vianočným strom-
čekom, ktoré si isto zaslúžia. 

Na záver by vám kolektív ma-
terskej školy chcel popriať príjem-
né vianočné sviatky, prežité v kru-
hu svojej rodiny a do nového ro-
ku vám prajeme hrnček radosti, 
kotlík úspechov, jazierko peňazí, 
more šťastia, oceán zdravia a ce-
lý vesmír lásky. 

Bc. Monika Žemberyová

Danielka s Tamarkou na návšteve v lese

Deti z 2. triedy zdobia vianočný stromček.Mikuláš v 3. triede
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K naplneniu 366 dní tohto roka 
nám zostáva už len niekoľko, a tak 
nám prichodí, ako býva zvykom, 
zhodnotiť priebeh uplynulých 12 
mesiacov. Rok 2020 bol pre kaž-
dého z nás výnimočným rokom 
z viacerých pohľadov. Tento rok 
bol tak trochu iný aj pre kolektív 
Prasličiarov. 

Dlhotrvajúca epidemiologická 
situácia hlboko zasiahla aj oblasť 
kultúry, čo sa prejavilo vo výraz-
ne nižšom počte kultúrno-spo-
ločenských či folklórnych podu-
jatí. Ale ako sa hovorí, kvantita 
nie vždy znamená aj kvalitu. Pre-
to, aj z nášho pohľadu, hoci sme 
tento rok mali menej príležitostí 
prezentovať naše zvyky, piesne a 
tance, tak vďaka ľuďom, či už or-
ganizátorom podujatí alebo vďač-
ným divákom sme si naše vystú-
penia naplno užili a sme vďační za 
každú príležitosť rozdávať radosť. 

Verím, že si pamätáte na fašian-
gový sprievod našou dedinou, ke-
dy sme spevom a tancom symbo-
licky vyprevádzali basu na jej po-
slednej ceste a jej „pochovaním“ 
v Dome kultúry sme tak urobili 
bodku za Fašiangami. Po dlhšie 
trvajúcej nútenej prestávke nás 
v lete potešilo pozvanie na podu- 

jatie Dni obce v Ini, a neskôr aj 
návšteva vzácnych hostí spoje-
ná s natáčaním programu Sloven-
ský deň kroja. Dovolím si tvrdiť, 
že svadba resp. akékoľvek pre-
zentovanie nášho kozárovského 
svadobného kroja je snáď najkraj-
ším motívom našich vystúpení. 
Program tohtoročného Sloven-
ského dňa kroja sa niesol v du-
chu svadobných tradícii, kde sme 
mali možnosť prezentovať aj časť 

našich zvykov a na druhej strane 
sme videli krásu a rozmanitosť 
krojov a tradícii z rôznych regió-
nov Slovenska. Veru, pódium na 
Donovaloch doslova žiarilo a keď-
že toto podujatie nebolo z epide-
miologických dôvodov verejnos-
ti prístupné, organizátori, pod ve-
dením pani M. Rehákovej, vytvorili 
jedinečný dokument vyskladaný z 
prezentácie folklóru účinkujúcich 
miest a obcí. Ten sme mohli spo-

ločne sledovať na obrazovkách 
Slovenskej televízie.

V duchu svadby sa niesli aj na-
še ďalšie účinkovania, či už na vy-
stúpení v Štúrove (Podunajský fol-
klórny festival) ale aj, ako sa stalo 
zvykom, naše ženy opäť začepčili 
nejednu nevestu, mladú ženu, nie 
len z Kozároviec, ale aj z okolia.

Tento výnimočný rok sa nám, v 
rámci možností, podarilo osláviť 

Aj PRASLICA hodnotí, čo napriadla  
v roku 2020

(Pokračovanie na str.13)

Fašiangy

Slovenský deň kroja Donovaly

Slovenský deň kroja u Františka Čaradského

Slovenský deň kroja Donovaly

Slovenský deň kroja u Františka Čaradského
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Vzhľadom na rozsiahly zápis, 
týkajúci sa tohto roku, v ktorom 
sa vtedajší kronikár Gašpar Švo-
lik snažil zachytiť všetky udalos-
ti v obci, musím niektoré udalosti 
buď vynechať, prípadne ich skrátiť. 
Plná verzia je samozrejme na inter-
netovej stránke obce Kozárovce.

Rok sa začal pomerne strieda-
vým počasím. Najprv bolo pomer-
ne teplo, potom však teplota po-
klesla na mínus °10C, od polovice 
mesiaca sa znova oteplilo a v prvej 
tretine februára dosahovali teplo-
ty až plus 15°C. Po výdatnom sne-
žení 14.februára vystúpili denné 
teploty až na +18°C, takže v zá-
hradách a vo viniciach sa inten-
zívne pracovalo. Po 25-tom febru-
ári sa prudko ochladilo a zadaždi-
lo. V dňoch 26. a 27. februára za-

siahol obec víchor, ktorý narobil 
značné škody najmä v druhý deň, 
keď sa pred 16.00 hodinou zra-
zu zamračilo, začala veľká hrma-
vica a obcou sa prehnal asi dvoj-
minútový víchor. Najviac bola po-
stihnutá ulica od cintorína sme-
rom na Psiare. Na začiatku ulice 
víchor zlomil orech, ktorý spadol 
na strechu. Na garáži na futbalo-
vom ihrisku vytrhol plechovú brá-
nu a strhol krytinu. Na ďalších do-
moch postŕhal škridlu a pováľal ko-
míny. O niečo menší víchor vyčínal 
znova 2.marca. V polovici marca 
sa oteplilo až na +20°C a zakvitli 
marhule. Na konci marca sa v no-
ci ochladilo až k nule. Začiatkom 
apríla sa znova oteplilo, zakvitli 
čerešne, slivky a hrušky, ale zvy-
šok mesiaca bol studený. V má-
ji sa striedalo studené a teplé po-
časie s dažďom, podobné počasie 
bolo aj v júni. Koncom júna začali 
tropické teploty bez vodných zrá-
žok, čo pretrvalo až do konca au-
gusta. Takéto počasie ovplyvni-
lo aj úrodu. Žatva sa uskutočni-
la v júli, s nižšími výnosmi obilia. 
V auguste bola suchota kritická. 
Uschýnala kukurica, repa i slneč-
nica. Na hrozne boli bobule malé, 
bez šťavy. Za celé obdobie trochu 
popršalo iba raz. Podľa meteoro-

lógov to bol najsuchší august od 
roku 1802. Aj keď začiatkom sep-
tembra trochu spŕchli studené daž-
de, jeseň bola opäť suchá. Ovo-
cie opadalo zo stromov a hrozno 
s nízkou cukornatosťou sa oberalo 
v októbri. Po 20-tom októbri pri-
šli mrazy -3°C až -5°C. V novembri 
a decembri sa v chladnom počasí 
striedal dážď so snehom. Výdat-
ne snežilo najmä cez druhý svia-
tok vianočný, avšak dážď na Sil-
vestra všetok sneh roztopil.

Za prezidenta republiky bol ešte 
minulý rok zvolený Václav Havel, 
ktorý využil svoju právomoc a ude-
lil rozsiahlu amnestiu. Aj z väzni-
ce v Želiezovciach sa prepúšťalo. 
Prepustení sa po dva dni zdržiava-
li v motoreste STOP pri železničnej 
stanici v Kozárovciach, kde si bez-

ohľadne vymáhali alkoholické ná-
poje. Na telefonické volania prís-
lušníci Verejnej bezpečnosti z Tl-
máč neboli ochotní prísť urobiť po-
riadok a tak všetok strach ostal na 
zamestnancoch motorestu. V tom-
to zariadení sa chvalabohu nestal 
žiadny trestný čin. 

V tomto roku sa uskutočnili voľ-
by do štátnych orgánov. V našej 
obci dňa 31. mája zorganizovala 
VPN predvolebné zhromaždenie, 
na ktoré prišlo asi 10 občanov. Po-
merne veľká účasť bola na zhro-
maždeniach KDH, ktorého sa zú-
častnil kandidát na poslanca aj so 
svojim hosťom z Anglicka. Okrem 
zhromaždení sa predvolebná kam-
paň vykonávala aj plagátmi, le-
tákmi a prostredníctvom rozhla-
su a televízie. Najväčšiu propagá-
ciu zaznamenalo u nás KDH a SNS, 
menšiu VPN ako i KSS. Súčasťou 
predvolebnej kampane bol aj ce-
loslovenský míting v Bratislave 27. 
mája, na ktorom sa zúčastnilo za 
dva plné autobusy občanov z na-
šej obce a súbor Vretienko vystú-
pil na mítingu so svojím progra-
mom. Volebné miestnosti, podob-
ne ako pri minulých voľbách, bo-
li v DK. V našej obci z celkového 
počtu voličov volilo vyše 96%, Vo 
voľbách v Kozárovciach zvíťazila 

SNS pred KDH a VPN.
Po voľbách do FZ a SNR sa pri-

pravovali voľby orgánov samo-
správy obce. Za starostu bol zvo-
lený Daniel Benčat ako nezávis-
lý kandidát. 

V televíznom vysielaní i v tla-
či bola zverejnená správa, že do 
funkcie rektora Vysokej školy poľ-
nohospodárskej v Nitre bol dňa 
10.januára zvolený Doc.Ing.La-
dislav Kabát CSc., rodák z Kozá-
roviec.

Okrem prístavby a prestavby 
železničnej stanice, bolo 8.janu-
ára uvedené do prevádzky releové 
zabezpečovacie zariadenie. V dô-
sledku tejto úpravy bolo zrušené 
stanovište výhybkárov pri dolných 
výhybkách, čím sa znížil počet pra-
covníkov na železničnej stanici.

Obchodná sieť v obci je stále 
v prestavbe. Koncom apríla bola 
uzavretá predajňa potravín opro-
ti MNV. Ďalej uzavreli aj predajňu 
mäsa, ktorú znova otvorili až v po-
lovici októbra. V prevádzke je nová 

predajňa potravín pri píle. Hosti-
nec prevzal do prenájmu doteraj-
ší vedúci Milan Mihál. Novostav-
ba potravín v Hornom konci bo-
la dokončená ešte na jar, avšak 
pre problémy s elektrickou inšta-
láciou bola otvorená až 13.augus-

ta. Ako vedúca predajne nastúpila 
Mária Hudecová, ktorá bola vedú-
cou i v starej predajni. Ako preda-
vačka s ňou začala pracovať Jola-
na Šmirinová. 

Vybudovaním vodnej nádrže pod 
Pustou horou prestala v Čaradic-
kom potoku cez dedinu tiecť vo-
da, alebo jej tieklo veľmi málo. Dno 

potoka zanesené bahnom zarástlo 
vysokou burinou, ktorú nikto ne-
odstraňoval. MNV v posledných ro-
koch doslova bojoval so Štátnou 
melioračnou správou o jeho vyčis-
tenie. Táto však alebo nemala pe-
niaze alebo na čistenie nemohla 
použiť stroje. V tomto roku uve-
dená organizácia zadala túto prá-
cu miestnemu Zväzu protipožiar-
nej ochrany, ktorý s čistením za-
čal v júni a v priebehu leta aj prá-
cu dokončil.

Divadelné predstavenie, ktoré 
sa malo pôvodne hrať na Viano-
ce, odohrali domáci ochotníci v ná-
hradnom termíne 7.januára. Bola 
to veselohra Didiera Kaminka pod 
názvom Len nijakú paniku.V hre 
účinkovali Michal Salenka, Ladislav 
Mráz, Alexandra Valkovičová, Cyril 
Beniačik, Barbora Valkovičová, Pe-
ter Furda, Milan Kupkár, Blažej Lu-
konič. Na príprave spolupracovali 
pracovníci Divadla A.Bagára z Nit-
ry. Herec Anton Živčic hru režíro-
val, Milan Ferenčík pripravil scé-

nu a Jiří Bárta hudbu. Divadelný 
súbor HRON uskutočnil s nacvi-
čovanou hrou desať zájazdov do 
okolitých obcí.

Okresné osvetové stredisko 
a Miestne kultúrne stredisko 
uskutočnili na fašiangy 25.feb-

ruára v DK okresnú súťaž ľudo-
vých tanečníkov-sólistov, spevá-
kov ľudových piesní, speváckych 
skupín a sólistov v hre na ľudo-
vé nástroje. Našim občanom, kto-
rí sa súťaže zúčastnili slúži ku cti, 
že v niektorých kategóriách zosta-
li prvé ceny doma, a to: v sólovom 
speve Jana Hudecová, vo folklór-

Mária Hudecová a Jolana Šmirinová

Rok 1990

Stanica pred prestavbou (vľavo) a po prestavbe (vpravo)
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nenia a tak 1.júla sa nad dedinou 
ozýval hlahol zvonov, ktorý zabez-
pečoval uvedený systém. Nový sys-
tém zvonenia zabezpečili samot-
ní občania, ktorí práce na ňom fi-
nancovali z milodarov.

Dňa 6.júla zomre-
la najstaršia občian-
ka našej obce Rozália 
Hudecová vo veku 99 
rokov, svoje 100. na-
rodeniny by bola oslá-
vila 22.augusta.

Dr. Valentín Benčat, 
kozárovský rodák je 
verejnosti známy ako 
autor mnohých člán-
kov, ale i kníh z pros-
tredia Latinskej Ame-
riky. V tomto roku sa 
dostala na knižné 

pulty už tretia jeho kniha pod 
názvom Zadĺžený poklad Inkov. 
Táto kniha, ako i dve predchá-
dzajúce čerpá námet z prostre-
dia, v ktorom autor dlhé roky pô-
sobil ako spravodajca Českoslo-
venského rozhlasu.

Skončil sa rok, v ktorom spoloč-
nosť urobila prvé kroky k význam-
ným zmenám. Rok nádejí, ale i veľ-
kých obáv z budúcnosti. Väčšina 
občanov ho končila možno i ne-
vyslovenou otázkou, čo nám pri-
nesie budúci rok 1991.

Z kroniky prepísal 
Miroslav Kopál

nych skupinách manželia Majero-
ví a Praslica, v hre na ľudové ná-
stroje Ján Bedej a v kategórii spe-
váckych skupín Lipka.

Účasť našich súborov na fol-
klórnych slávnostiach na Myjave 
mala mimoriadny význam. Jed-
nak preto, že jedným z organizá-
torov slávností bol náš rodák, za-
nietený a významný organizátor 
slovenského folklóru Juraj Hamar 
a jednak preto, že obec Kozárov-
ce mala na Myjave svoj profilový 
program. Tejto úlohy sa zhostili 
veľmi dobre. J. Hamar a jeho 
spoluautor Marian Járek pripravili 
zborníček k profilovému programu 
obce Kozárovce pod názvom V 
Kozárovciach tichý vetrík povie-

va. Ďalším vkladom do folklórne-
ho sviatku na Myjave bola výsta-
va ľudového umenia pod názvom 
„Kozárovce – výtvarný profil ob-
ce“ inštalovaná v Mestskom kul-
túrnom stredisku na Myjave. Vý-
stavu pripravila PhDr. J. Paličková 
CSc za spolupráce Heleny Hama-
rovej, ktorá s veľkým úsilím zabez-
pečila vystavené exponáty pria-
mo od občanov Kozároviec. Boli 
to typické vankúše, periny, plach-
ty, uteráky, hlinený riad, drevené 
náčinie a podobné predmety po-
užívané v domácnostiach.

Významnými udalosťami v živote 
folklórnych súborov v obci bolo de-
siate výročie vzniku detského sú-
boru Vretienko, ktoré súbor oslávil 

25. novembra a 25.výročie založe-
nia súboru Praslica dňa 1. decem-
bra. Svoju bohatú činnosť zavŕšil 
súbor Vretienko v tomto roku účas-
ťou na vianočnom programe Hej 
koleda, koleda, ktorý usporiadala 
Únia slovenskej mládeže 
v Bratislave 22.decembra. 
V tomto programe 
vystúpil i novozaložený 
mužský spevokol pri MO 
Matice slovenskej v na-
šej obci.

V tomto roku odstupu-
je z funkcie riaditeľa MKS 
Ladislav Mráz, ktorý riadil, 
a to veľmi úspešne MKS 
od jeho vzniku. Dom kul-
túry v Kozárovciach bol 
dôstojným stánkom bo-
hatej kultúrnej činnos-
ti nielen pre domáce obecenstvo, 
ale odujatia navštevovali diváci aj 
z okolitých obcí. Bežné tu boli aj 
vystúpenia profesionálnych sú-
borov a sólistov, ktorí si vždy po-
chvaľovali vyspelé a vďačné obe-
censtvo. MNV vyhlásil konkurz na 
obsadenie funkcie riaditeľa MKS. 
Do konkurzu sa prihlásil ako je-
diný uchádzač Marian Tóth, oby-
vateľ tunajšej obce, ktorý bol za-
mestnancom SES Tlmače. Do funk-
cie bol prijatý.

V priebehu mesiaca júna na-
montovala firma na veži kostola 
elektro-magnetický systém zvo-Praslica počas vystúpenia na Myjave 1990 (foto z archivu Praslice)

Rozália Hudecová, 
najstaršia obyva-
teľka obce

krásne životné jubileum našej pa-
ni vedúcej Márie Ďurovičovej, bez 
ktorej by nič z tohto nebolo a aj 
vďaka ktorej je tu FSk Praslica už 
55 rokov. Veru, tento rok v máji 
sme si pripomenuli už 55 rokov 
od založenia FSk Praslica a ako 
Ste si mohli všimnúť, za posled-
né roky nám výrazne omladla. Do 
ďalších rokov jej prajem aby s na-
mi nikdy nezostarla a mohla tak 
prinášať radosť a naše tradície aj 
ďalším generáciám. Aby dokáza-
la presvedčiť aj mladých, že fol-
klór, naše ľudo-
vé zvyky nepat-
ria len do babki-
nej truhlice, ale 
sú stále aktuálne 
a máme byť na čo 
hrdí aj v súčasnej 
dobe. 

Ďakujeme aj ve- 
deniu obce, všet-
kým spoloční-
kom pri dielach i 
našim priazniv-
com za akúkoľ-
vek vašu podpo-
ru a veríme, že 
budúci rok bude 

pre všetkých lepší, 
pokojnejší a priazni-
vejší aj v oblasti kul-
túry aby sme mohli v 
zdravý naďalej hrdo 
a s láskou prezento-
vať kozárovský fol-
klór či už doma ale-
bo v zahraničí.

Veronika Betinová
členka FSk Praslica

Aj PRASLICA hodnotí, čo napriadla v roku 2020
(Pokračovanie zo str. 11)

Čepenie nevesty -  
svadba Bašky Maje-
rovej

Podunajský folklórny festival Štúrovo
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Tábor sa tento rok v našej obci 
uskutočnil v dňoch od 27. do 31.jú-
la. Tábora sa zúčastnilo 52 detí 
z rôznych obcí a dokonca aj krajín 
a 12 stálych, ale i nových vedúcich. 
Počas tohto týždňa sme sa s deťmi 
naučili  mnoho o skautingu, prvej 
pomoci, prežití v prírode, či o no-
vých priateľstvách. Vyrobili sme si 
viacero kreatívnych dielok, s ktorý-
mi sme si vyzdobili náš tábor a ne-

Skautský oddiel Orol Kozárovce a rok 2020
Rok 2020 bol pre každého z nás náročný, obmedzujúci, ale aj v mno-

hom poučný. Každý z nás sa, dúfam, naučil vážiť si doteraz všedné 
veci, ako stretávanie sa s rodinou, priateľmi, pracovanie, vychá-
dzanie von, či vzdelávanie sa. Rovnako aj my „veľkí“ skauti, sme si 
uvedomili, aké obohacujúce je pre nás stretávať sa s „našimi“ deť-
mi a organizovať rôzne akcie. O to viac, že sme v tento rok nemohli 
organizovať takmer žiadnu aktivitu, okrem nášho celoročne očaká-
vaného skautského tábora, ktorý nám bol našťastie zo strany vlá-
dy na poslednú chvíľu povolený. Aj keď s mnohými bezpečnostný-
mi a hygienickými opatreniami. 

skôr potešili rodičov. Ako každý 
rok, aj v tento, sme sa v jeden deň 
vybrali na celodenný výlet, tento-
krát na Revište. Na Revišti sme 
s deťmi navštívili Zveropark a jeho 
okolie. V piatok sme sa s táborom 
rozlúčili spoločnou opekačkou, 
ktorej sa zúčastnili nielen deti, ale 
aj ich rodičia a rodinní príslušníci. 
Deti, ktoré chceli, mohli s nami po-
sledný deň v tábore prespať. 

Na ďalší deň sa každý z nás vy-
bral vlastnou cestou, nevediac, že 
to bude bohužiaľ naša posledná 
organizovaná akcia v roku 2020. 
Ja však pevne verím, že sa to v ro-
ku 2021 zmení, že sa začneme 
s deťmi aktívne stretávať aspoň 
raz za mesiac, dva. Že budeme 
spoločne, tak ako doteraz, orga-
nizovať už v obci zaužívané ak-
cie, ako napr. Deň detí, Skautská 
olympiáda, Rozlúčka so skaut-
ským letom, Deň rodiny/ Pálenie 
vatry, Betlehemské svetlo..., ale aj 
akcie nové, pre deti obohacujúce. 

A keď už spomínam to Betle-
hemské svetlo, tento rok, bohu-
žiaľ, do našej obce nebude môcť 
byť prinesené skautmi vlakom, 
ako sme boli zvyknutí doteraz. 

Z dôvodu epidemiologickej situ-
ácií nielen v SR, ale aj vo sve-
te, bude svetlo nádeje donese-
né skautmi priamo do Božieho 
chrámu v našej obci bez zgrupo-
vania sa ľudí. Betlehemské svet-
lo si teda budete môcť v blízkom 
čase odpáliť priamo tam. 

Na záver mi už neostáva nič iné 
iba poďakovať vám za vašu dote-
rajšiu dôveru voči nám. Za podpo-
ru, ktorú nám neustále preukazu-
je a tiež vám popriať všetkým po-
žehnané vianočné sviatky preži-
té v zdraví a v kruhu vašich naj-
bližších a tiež šťastný a pokojnej-
ší rok 2021.  

Ing. Dominika Skačanová
vedúca 1.Skautského oddielu 

Orol Kozárovce

Je tu koniec roka, a tak by som 
chcel zhodnotiť činnosť organizá-
cie v jeho druhej polovici a nad-
viazať tak na článok v ,,letnom“ 
vydaní, kde som sa venoval prvé-
mu polroku 2020.

V letných mesiacoch pandé-
mia korona vírusu trochu ustú-
pila a zdalo sa, že sa zúčastníme 
aspoň na niekoľkých hasičských 
súťažiach, na ktoré sme sa pri-
hlásili. Ako sa však blížil termín 
niektorej súťaže, postupne boli 
z dôvodu epidemických opatre-
ní zrušené. Nepamätám si taký 
rok, aby sme sa nezúčastnili ani 
na jedinej súťaži. Ostalo tak iba 
pri tréningoch a teoretickej prí-
prave. Keďže nám hasičské súťa-
že veľmi chýbali a nemohli sme si 
tradične porovnať svoje výkony 
s ostatnými hasičmi, usporiadali 
sme aspoň akýsi ,,otvorený” tré-
ning v nedeľu 30. augusta popo-
ludní, na ktorý sme pozvali kole-
gov hasičov z DHZ Tlmače a Hon-
tianska Vrbica. 

Čo sa týka zásahovej činnos-

Končí sa rok bez jedinej hasičskej súťaže
ti, bol 9. októbra výjazd k požia-
ru komunálneho odpadu v róm-
skej osade Domky. Po príjazde na 
miesto zásahu nás požiadal veliteľ 
zásahu z HaZZ Zlaté Moravce, aby 
sme sa presunuli k požiaru našim 
vozidlom Iveco, nakoľko bol terén 
v okolí požiaru rozbahnený a prí-
stup ťažkou technikou HaZZ ne-
bol bezpečný. Následne sme po-
žiar uhasili z nádrže v Ivecu. 

V sobotu 17.októbra sme boli 
povolaní k asistencii pri likvidá-
cii požiaru chatky v záhradkár-
skej osade Galeje na Lipníku. Pri 

zásahu sme tentokrát spolupraco-
vali s HaZZ Levice. Okrem plnenia 
čiastkových úloh, podľa pokynov 
veliteľa zásahu, sme ochladzova-
li PB fľašu, ktorá bola vynesená z 
chatky a hrozil jej výbuch. 

Cez víkend 31. októbra – 1.no-
vembra, kedy sa konalo celoploš-
né testovanie obyvateľstva na Co-
vid 19 v našej obci, sme vykoná-
vali dezinfekciu priestorov testo-
vania v kultúrnom dome. 

Celkovo sme v tomto roku bo-
li privolaní k trom požiarom, tri-
krát to bol technický zásah spo-

jený s pandémiou a dvakrát pla-
ný výjazd k požiaru. 

Koncom roka, na prelome no-
vembra a decembra, sa nám po-
darilo v spolupráci s Obecným 
úradom realizovať stavbu al-
tánku v našom areáli na Brôd-
ku. Tento projekt bol realizova-
ný z prostriedkov Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, prostred-
níctvom občianskeho združenia, 
mikroregión Požitavie - Širočina. 
Altánok bude využívaný pri súťa-
žiach a spoločenských akciách na 
posedenie pri občerstvení. Altá-
nok môžu využívať v budúcnosti 
všetci občania Kozároviec, napr. 
dôchodcovia pri svojich stretnu-
tiach, športovci pri športe, deti 
pri hre a podobne. 

V závere by som chcel poďa-
kovať všetkým členom DHZ Ko-
zárovce za ich celoročnú činnosť 
a popriať im, ako aj všetkým ob-
čanom Kozároviec, hlavne pevné 
zdravie, veľa šťastia a úspechov 
v Novom roku 2021. 

Peter Majer veliteľ DHZ
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Doba, kedy táto myšlienka 
založenia spolku vznikla, nebo-
la vinohradníctvu veľmi prajná. 
V Kozárovciach prišlo k vyklčova-
niu novovysadených družstevných 
vinohradov a ukončeniu výroby ví-
na v družstevnej pivnici. Malí vi-
nohradníci od začiatku 90. rokov 
aj kvôli spoločenským zmenám 
a strate ceny hrozna, začali svo-
je vinohrady opúšťať. Hobby 
vinári, ako sa začalo vtedy hovo-
riť malým vinárom, ktorí dorába-

li vlastné vína, začali mať potre-
bu sa združovať a hľadať spoločné 
impulzy ich snaženia.

Program, ktorý sme prija-
li, bol v podstate jednoduchý, je 
stále platný a každoročne ho na 
výročnej členskej schôdzi spolku 
konkretizujeme. Je to prístup k vi-
nohradom, opravy ciest, ktoré 
robíme spolu s vedením obce, 
služby a servis – školenia pre čle-
nov, poradenstvo, predaj postre-
kov, požičiavanie náradia ako vi-
nohradníckeho tak aj vinárskeho. 
Najnovšie do týchto služieb člen-
om patrí aj prevádzka dvoch me-
teostaníc, jednej na Pustej hore 
a jednej na Starých viniciach. 
Výstupy z nich podľa programu 
predikcií hubovitých chorôb pros-
tredníctvom spolkového mobilu 
cez SMS správy informujú člen-
ov o potrebe chemickej ochra-
ny viniča.

Ďalším dôležitým bodom činnos-
ti spolku je podieľanie sa na kultúr-
no-spoločenských akciách, ktoré 
sa už stali súčasťou života obce, 
ako koštovka mladých vín, slávenie 
sviatku sv. Urbana, podieľanie sa 
na organizovaní sv. omše pri kríži 
pod Starými vinicami. 

Desať rokov Vinohradníckeho spolku Kozárovce
Na Ministerstve vnútra SR bolo 22. decembra 2010 zaregistrova-

né občianske združenie Vinohradnícky spolok Kozárovce. Prípravný 
výbor a zakladajúca členská schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 48 za-
kladajúcich členov, dali podnet vzniku svojpomocného zoskupenia 
vinohradníkov a vinárov z Pustej hory a Starých viníc. 

Vína našich vinárov sa podá-
vajú pri spoločenských poduja- 
tiach ako sú fašiangy, kozárovský 
jarmok,ale aj na slávnostných re-
cepciách po premiérach divadel-
ných predstavení ochotníckeho 
súboru Hron, či už v Dome kultúry 
v Kozárovciach alebo v DAB v Ni-
tre. 

Dôležitým bodom programu 
spolku je a musí aj ostať zvyšo-
vanie kvality našich vín. Lebo načo 
je nám celoročná námaha vo vi-

nici, ak naše vína sú priemerné, 
nevýrazné a nezaujímavé? Na 
tomto poli činnosti sa nám, mys-
lím, za desať rokov úsilia po-
darilo vyorať najhlbšiu brázdu. 
Výsledky v katalógoch výstav 

vín z nášho okolia, ale napríklad 
aj z Moravy, ktoré sa dajú dnes 
už nájsť aj na internete, hovo-
ria o našich úspechoch. Až jed-
na štvrtina našich členov sa ne-
bojí svoje vína ukázať svetu. 
Môžem spomenúť, že na našom 
konte máme také úspechy, ako 
sedem zlatých medailí z mora-
vských Traplíc, dvakrát sme boli 
šampiónom výstavy v Žitavanoch, 
jedenkrát šampiónom a jedenkrát 
zisk pohára za víťaznú kolekciu 
vín v Rybníku,  jedenkrát šampión 
výstavy vín v Nemčiňanoch, 
jedenkrát veľká zlatá medai-
la v Čajkove a plejáda zlatých 
a strieborných medailí, ktorú 
každý rok rozširujeme. Najvýz- 
namnejšie ocenenie, kde spolok 
získal uznanie odbornej vinárskej 
verejnosti, sme zaznamenali na 
posledných dvoch nominačných 
výstavách s medzinárodnou 
účasťou v Nemčiňanoch. Je to 
cena za víťazné víno zlatomora-
vského vinohradníckeho rajónu.

Staré príslovie, ktoré život mno-
hokrát potvrdil, hovorí, že doma 
nie je nikto prorokom. Tak je to aj 
v Kozárovciach. Aj keď je kvalita 
našich vín na vzostupe, domáci si 
cestu k nemu nenašli. A to je výz-
va pre výbor spolku, aby sme tak, 
ako sa nám podarilo pozdvihnúť 
kvalitu vína, popracovali aj na 
tom, aby sme presvedčili našich 
spoluobčanov, že kozárovské ví-
na sú pitia hodné. 

Za desať rokov pôsobenia 
spolku sa naša členská základňa 
zdvojnásobila a to aj napriek to-
mu, že mnohí naši, aj zakladajú-
ci členovia už odišli na večnosť.

Budúcnosť spolku je v nových 
myšlienkach, v nových nápadoch, 
ako pomôcť sami sebe, ale najmä 
v mladých zanietených násled-
níkoch dorábania vínnej révy na 
Pustej hore a Starých viniciach.

Štefan Gaži
predseda Vinohradníckeho  

spolku Kozárovce
Foto: M. Nemčeková

Úspešní vinári na Mladých vínach v Kozárovciach v roku 2016

Kozárovské vína reprezentujú vinohradnícky spolok aj na Kozárov-
skom jarmoku.

Celoplošné testovania v našej obci
Celoplošné testovanie na ochorenie Covid 19 

pod názvom Spoločná zodpovednosť  sa konalo v 
našej obci  30. októbra a 1. novembra. Boli zria-
dené dve odberové miesta v dome kultúry a jed-
no pri Motoreste Stop. Organizácia bola výborne 
zvládnutá. Nevytvárali sa dlhé rady. Dopomohli k 
tomu dobre pripravené zoznamy, usmernenie dob-

rovoľníkmi a on-line prenos z kamery. Celkom sa 
zúčastnilo testovania 1 325 ľudí, z toho 12 bolo 
pozitívnych.

Ďalšie kolo testovania bolo 21. a 22.novembra. 
Bolo zriadené jedno odberové miesto v dome kul-
túry a jedno pri Motoreste Stop. Testovaných bo-
lo spolu 269 ľudí, z toho 4 pozitívni.
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