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Na úvod sa venujme najhorú-
cejšej téme a tou je kanalizácia. 
Ako postupujeme?

Tak, ako som v poslednom čísle 
novín avizoval, sen sa stáva rea-
litou. Na mimoriadnom obecnom 
zastupiteľstve 26. novembra sme 
schválili zmluvu s dodávateľom 
stavebných prác na rozšírenie 
kanalizačnej siete spoločnosťou 
Ing. Marián Sahul STAVEKO z Nit-
ry. Tým som dostal mandát na 
podpis zmluvy o dielo, ktorú som 
aj začiatkom decembra podpísal. 
Pre obec a občanov to znamená, 
že po novom roku sa treba pri-
praviť na výkopové a stavebné 
práce v obci. Práce na kanalizácii 
budú prebiehať v lokalitách Hor-
ný koniec, Brôdok, Dolný koniec, 

Pri príprave posledného tohtoročného čísla Kozárovských novín 
nemôže chýbať pravidelný rozhovor so starostom obce Ing. Bys-
tríkom Ižoldom. Aj tentoraz sme sa snažili klásť otázky tak, aby sa 
občania dozvedeli viac informácií na aktuálne témy. Posledné de-
cembrové dni sú priestorom na čiastočnú bilanciu. K podrobnej-
šiemu hodnoteniu ako obec v tomto roku hospodárila, sa dosta-
neme v prvom štvrťroku 2022.

Grunty, Močiar a od školy sme-
rom k pošte. Bližšie informácie 
o postupe prác zverejníme po 
prevzatí staveniska zhotoviteľom. 
Zároveň chcem občanov poprosiť 
o ohľaduplnosť a zhovievavosť. 
Práce budú prebiehať celý bu-
dúci rok. Je to približne 3 300 m 
kanalizácie vrátane dvoch pre-
čerpávacích staníc. Finančný ob-
jem je cez 1 mil. € bez DPH. Je to 
najväčšia investícia obci za po-
sledné dve desaťročia.

Zrealizovala sa výmena a re-
konštrukcia osvetlenia, akú in-
vestíciu si vyžiadala?

V priebehu novembra došlo 
k výmene a rekonštrukcii verej-
ného osvetlenia. Pôvodné výboj-
kové svietidlá, boli nahradené no-

vými LED svietidlami. Celkovo je 
v obci inštalovaných 204 nových 
svietidiel. Dôvody na výmenu sú 
jednoznačne dané úsporou na 
elektrickej energii a svietivosťou 
svietidiel. Rekonštrukciou osvet-
lenia dochádza k úspore elek-
trickej energie, čo má za násle-
dok nižšie platby za energie. Asi 
každý z nás zachytil informácie 
o zvyšovaní cien energií. Týmto 
riešením začneme šetriť a záro-
veň sa nám nezvýšia mesačné 
platby za elektrinu. Druhým dô-
vodom bolo zvýšenie svietivosti 
a bezpečnosti na miestnych ko-
munikáciách a chodníkoch v ob-
ci. Staré osvetlenie už nespĺňalo 
moderné štandardy na osvetle-
nie verejného priestoru. Rekon-
štrukciu sme realizovali v podsta-
te formou verejno ‑súkromného 
partnerstva. Firma to zrealizo-
vala na svoje náklady a obec to 
bude postupne 10 rokov splá-
cať mesačnými splátkami. Celko-
vé náklady sa vyšplhali na vyše 

Držíte v rukách posledné tohto-
ročné číslo Kozárovských novín. 
Vzhľadom na absenciu tradičných 
podujatí a celkové stíšenie spolo-
čenského ruchu by sa zdalo, že 
nebude veľmi o čom písať. Ako 
sa dočítate v novinách, diali sa 
okolo nás mnohé zaujímavé veci. 
Napokon sme niektoré príspevky 
museli trochu skracovať, aby sa 
na šestnásť strán zmestili. Verí-
me, že si každý v nich nájde niečo, 
čo ho zaujme. Vďaka za to patrí 
všetkým dopisovateľom a spolu-
pracovníkom redakcie, ktorí svo-
jím dielom prispeli do ich obsahu 
a boli vždy „priateľmi na telefón.“

Prišli k nám najkrajšie sviatky 
roka. Robíme všetko preto, aby 
boli také, aké ich máme radi. Aj 
napriek obmedzeniam, ktoré nám 
doba prináša. Všetci si želáme 
pod tohtoročný vianočný strom-
ček najvzácnejší dar, a tým je 
zdravie celej rodiny. Nech teda 
nechýba ani v jednom dome, či 
byte našej obce. Prežime blížiace 
sa sviatočné dni v pokoji, v kruhu 
najbližších a do nového roka vy-
kročme s optimizmom a novým 
odhodlaním.

Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Symboly sviatočných dní v strede Kozároviec – betlehem, vianočný strom a adventný veniec.
Tento rok opäť bez tradičných slávností, ale nám všetkým a najmä deťom pre radosť.

 Foto: Erika Mrázová

Požehnané vianočné sviatky,
šťastie, zdravie, lásku 

a úspechy v novom roku 2022
Vám praje

Ing. Bystrík Ižold
starosta obce
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Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

(Pokračovanie zo str. 2)

Sviatočné dni a príchod nového roka 
prežijeme v tichosti
100 000 €. Názory boli, sú, aj bu-
dú rôzne. Vo väčšine som sa stre-
tol s pozitívnymi ohlasmi. Tých 
negatívnych je málo a v niekto-
rých prípadoch nebude možné vy-
hovieť všetkým.

V základnej škole sa konalo vý-
berové konanie na post riaditeľa. 
Ako sa skončilo?

Na poste riaditeľa našej ZŠ s MŠ 
dochádza po 15 rokoch k zmene. 
Súčasný pán riaditeľ nekandidoval 
na tento post a nezúčastnil sa vý-
berového konania. Chcem sa mu 
takto verejne poďakovať za spo-
luprácu a vedenie našej školy. Aj 
jeho pričinením sa naša základná 
škola, vrátane materskej školy, 
umiestňuje na prvých miestach 
v širšom regióne v rôznych hod-
noteniach. Ďakujeme pán riaditeľ.

Od januára 2022 som na post 
riaditeľa školy vymenoval moju 
doterajšiu zástupkyňu Ivanu Švo-
likovú. Úspešne absolvovala vý-
berové konanie na post riadite-
ľa školy. Keďže funkcia riaditeľa 
školy nie je zlučiteľná s postom 
poslanca OZ, preto jej mandát 
končí k 31.decembru tohto roku. 
Po novom roku bude zvolané za-
stupiteľstvo, kde zloží sľub nový 
poslanec a urobia sa zmeny v ko-

misiách, v obecnej rade a na po-
ste zástupcu starostu. Týmto sa 
chcem poďakovať za spoluprácu 
mojej doterajšej zástupkyni. Tri 
roky spolupráce boli výborné a na 
vysokej úrovni. Dúfam, že táto at-
mosféra sa preklopí aj do budúcej 
spolupráce medzi starostom obce 
a novou riaditeľkou školy.

V našej obci sa 13. decembra 
očkovalo proti covidu. Aký bol 
záujem zo strany občanov?

Po dohode s nemocnicou AGEL 
v Leviciach sa u nás opätov-
ne uskutočnilo očkovanie proti 
ochoreniu COVID‑19. Spoluprácu 
medzi obcou a nemocnicou z leta 
sme si zopakovali teraz v decem-
bri. Záujem bol väčší ako v lete. 
Teraz sa 120 našich občanov dalo 
zaočkovať prvou, druhou a hlav-
ne starší občania aj treťou dáv-
kou vakcíny. Hodnotím to kladne, 
keďže sme umožnili občanom sa 
zaočkovať priamo v obci a ušetrili 
im náklady na čas a cestu. Pred-
pokladám, že ešte aj koncom ja-
nuára sa pokúsime zrealizovať ta-
kéto očkovanie.

Čo zaujímavého vyplynulo 
z posledného tohtoročného za-
stupiteľstva, ktoré sa konalo 16. 
decembra?

Na poslednom OZ sme schvá-

lili rozpočet na rok 2022. Počíta 
sa v ňom s dokončením kanali-
zácie v našej obci. Rozpočet sa 
pohybuje na úrovni 3 mil. € vrá-
tane školy. Takže po dlhšom ča-
se narábame z veľkým objemom 
financií. Prioritou budúceho ro-
ku je kanalizácia a jej dostavba. 
Uvidíme, čo sa nám ešte podarí 
zrealizovať. Máme v pláne rozší-
riť hasičskú zbrojnicu, na ktorú 
máme finančné prostriedky z Mi-
nisterstva vnútra SR vo výške 
30 000 € a majú sa preinvestovať 
do konca roka 2023. Plánujeme 
tiež dokončiť WIFI pre teba. Pre-
rokovali sme žiadosti o dotácie 
a predĺženie nájomných zmlúv 
v obecných priestoroch. Hlavne 
lekárni sme predlžili zmluvu na 
desať rokov. Dúfam, že nový ná-
jomca sa udomácnil a služby le-
kárne budú patriť naďalej k stá-
liciam v obci.

Prežijeme vianočné sviatky 
a príchod nového roka v obci za-
sa v tichosti?

Tak, ako minulý rok, ani tento 
Silvester nebudeme robiť v obci 
žiadne akcie a ohňostroj. Súčas-
ná situácia a v podstate aj obme-
dzenia v usporadovaní verejných 
akcií nám neumožňujú niečo ta-
kéto realizovať. Aj počas adventu 

sme sa obmedzili a Mikuláš vyrazil 
po obci za deťmi a seniormi. Dú-
fam, že budúci rok to bude vesel-
šie a stretneme sa na námestí pri 
tradičných obecných podujatiach.

Ako sa dá zhodnotiť práve sa 
končiaci rok?

V podstate pozitívne. Aj napriek 
obmedzeniam v podobe pandémie 
a ochorenia COVID‑19 sa nám po-
darilo konečne uzavrieť výbero-
vé konanie na zhotoviteľa stavbe 
kanalizácie, zrekonštruovať ve-
rejné osvetlenie v obci, opraviť 
WC pre verejnosť v Dome kultú-
ry, zrealizovať rekonštrukciu de-
liacej steny v školskej kuchyni, 
16× zorganizovať testovanie pre 
našich občanov a v podstate za-
chovať všetky dostupné služby 
v obci. V lete sa podarilo usporia-
dať aj niekoľko akcií ako Deň de-
tí, okresné športové hry JDS, sú-
ťaž vo varení guľášov a Striebor-
nú prúdnicu Pohronia. Už druhý 
rok sa obmedzujeme v stretávaní 
a prajeme si hlavne zdravie. Tak aj 
ja by som chcel všetkým popriať 
veľa zdravia a síl do nového roku 
2022. Zároveň vysloviť nádej, že 
budúci rok bude pre nás všetkých 
lepší a hlavne pokojnejší.

Pripravila 
M. Nemčeková

Nová riaditeľka základnej školy

Čo ťa motivovalo k takejto 
zmene?

Rozhodnutie kandidovať na 
funkciu riaditeľky našej školy 
sa nerodilo ľahko. Zvažovala 
som všetky pozitívne i nega-
tívne stránky spojené s touto 
neľahkou funkciou. Bola to pre 
mňa veľká výzva, ktorá prišla 
následne potom, ako sa roz-
hodol pán riaditeľ Richard De-
mian nekandidovať. Na ško-
le som začala pôsobiť v roku 
1998 a odvtedy som sa snaži-
la podporovať našich žiakov na 
ceste k samostatnosti, zdravé-
mu sebavedomiu a sociálnemu 
cíteniu. Za základné hodnoty 
považujem slobodu a zodpo-

vednosť v rozhodovaní, vzájom-
nú úctu a spoluprácu, budovanie 
pevných a zdravých vzťahov me-
dzi školou, rodičmi a komunitou.

Ktoré výzvy na novej pozícii 
chceš riešiť?

Vo výchovno ‑vzdelávacej oblas-
ti je prioritou rozvoj komunikač-
ných schopností v anglickom ja-
zyku, kde by sme chceli našu ško-
lu zapojiť do projektu Erazmus+, 
rozvoj informačných kompetencií 
žiakov súvisiacich s digitalizáciou 
spoločnosti, zavedenie pracovnej 
pozície školského digitálneho ko-
ordinátora, ďalej je potrebná in-
klúzia vzdelávania, kde chceme 
využiť odbornosť školského psy-
chológa a školského špeciálneho 
pedagóga. Čo sa týka materiálno‑
‑technickej oblasti, tu je priorita 
jasná – zefektívnenie vykurova-
nia budovy školy, išlo by o rekon-
štrukciu a modernizáciu kotolne 
na plyn, vrátane rozvodov a no-

vých radiátorov. Následne zveľa-
denie exteriéru školy, modernizá-
cia športovísk a školského dvora 
pre deti z MŠ.

Ako hodnotíš takmer dve 
volebné obdobia na pos-
te poslankyne a zástupkyne 
starostu?

Práca poslankyne OZ ma napĺ-
ňala celých sedem rokov, hlavne 
pri kultúrno ‑spoločenských podu-
jatiach som sa snažila obohatiť ži-
vot našich občanov, priniesť niečo 
nové, ale zároveň zachovať aj pô-
vodné. Odnášam si mnoho skúse-
ností a poznatkov, ktoré majú pre 
mňa obrovskú hodnotu a verím, 
že ich uplatním pri výkone novej 
funkcie. Na záver chcem poďa-
kovať všetkým mojim voličom, že 
som dostala možnosť svedomito 
a zodpovedne plánovať a rozho-
dovať v prospech našich občanov.

Pripravila
 M. Nemčeková

Na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 16. decembra, bolo 
oficiálne oznámené, že na poste poslankyne a zástupkyne starostu 
posledným dňom roka končí Mgr. Ivana Švoliková, PhD. Dôvodom je 
skutočnosť, že nastupuje na post riaditeľky základnej školy. Využili 
sme túto príležitosť a položili sme jej pár otázok.
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Spoločenská rubrika
(november - december 2021)

Narodili sa
Dominika Búriová,  

dcéra Anny a Jozefa
Teo Havran,  

syn Natálie a Petra
Tomáš Klemen,  

syn Evy a Tomáša

Povedali si áno
MUDr. Zuzana Fazekašová  

a Juraj Benčať
Angela Šálková  

a Erik Vajda
Katarína Matušková  

a Boris Oravecz

Opustili nás
Mária Kútiková,  

vo veku 77 rokov
Viera Švoliková,  
vo veku 68 rokov

Eva Krajčiová,  
vo veku 64 rokov
Ing. Peter Vidán,  
vo veku 59 rokov

Roman Švolík,  
vo veku 49 rokov

Helena Valachová,  
vo veku 86 rokov
Ladislav Turnai,  
vo veku 83 rokov

Radoslav Jakubík,  
vo veku 46 rokov

Anton Kabát,  
vo veku 68 rokov
Helena Ševcová,  

vo veku 64

Harmonogram 
separovaného zberu

Január
14.1.2021 – papier

19.1.2021‑ plasty, kov
Február

14.2.2021 – plasty, kov
Marec

16.3.2021 –plasty, kov

Piaty decembrový deň je už tradične časom, na 
ktorý sa tešia najmä deti. Aj keď svätého Mikuláša 
slávime až 6. decembra, sladkosti všetkým dobrým 
deťom nosí už večer predtým. Obchôdzka svätého 
Mikuláša má na Slovensku i inde vo svete bohatú 
a hlbokú tradíciu a my sa tešíme, že neobišiel ani 
našu malú obec. Detičky s rozžiarenými očkami 
vyčkávali Mikuláša celé nedeľné popoludnie. Mal 
to ten ale poriadne ťažké, kým obišiel celú celučič-
kú dedinu, obdaroval viac ako 200 detí. To bolo 
radosti a veselosti, keď potešil nielen malých, ale 
i dospelých v tomto neľahkom období. Ďakujeme 
a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

 I.Š.

Navštívil nás sv. Mikuláš

Poďme niečo dobré podniknúť!
To je naša tohtoročná výzva 

27.ročníka v detskej koledníckej 
akcii Dobrá novina. Že to nejde? Že 
je opäť ťažká situácia cez sviatky? 
To určite je! Ťažké situácie tu boli 
aj budú a záleží od nás, aký postoj 
zaujmeme. Ako sa hovorí, ťažké si-
tuácie nás robia zrelšími, učia nás, 
čo je dôležité a na čom záleží, aké 
sú naše hodnoty a za čím ideme. 
Za čím ideme my? V Dobrej novi-
ne sa s deťmi vydávame opäť na 
cestu, aby radosť a dobrá zvesť 
o Ježišovom narodení mohla za-
znieť u vás aj tento rok.

Preto sme pripravili 2 varian-
ty závislé na aktuálnych opatre-
niach, ktoré chceme určite s reš-
pektom dodržať.
1. Koledy a vinše v miestnom 

rozhlase. Tí, ktorí budete 
chcieť projekty Dobrej novi-
ny podporiť, budete mať mož-
nosť prostredníctvom stacio-
nárnej pokladničky v kostole 
od 26. do 31.decembra 2021.

2. Koledovanie popod obloky.
Koledovanie sa uskutoční 26. de‑ 

cembra 2021. Akým spôsobom 
nakoniec prebehne budeme včas 
informovať.

Z vyzbieraných financií Dobrá 
novina tento rok podporí naprí-
klad v spolupráci s Charitou Toro-
ro drobných podnikateľov v Ugan-
de. Tiež podporí vzdelávacie ak-
tivity pre deti so špeciálnymi po-
trebami v Nai-
robi, Lochika-
re a Machakos, 
vodný projekt 
v Turkane ale-
bo centrum pre 
deti s postih-
nutím Songa 
Mbele na Ma-
somo.

Ku koledo-
vaniu pozý-
vame všet-
ky deti aj mla-
dých. Aj tých, 

ktorí už koledovali, ale aj tých, 
ktorí si to chcú s nami vyskú-
šať. Prosíme preto všetkých, aby 
sa koledníci prihlásili na mail:  
erkokozárovce@gmail.com. Veľ-
mi nám tým pomôžete a uľahčíte 
organizáciu, a my zároveň bude-
me vedieť, s kým môžeme počítať.

Nebojte sa pripojiť k nám a poď-
me spolu niečo dobré podniknúť!

ZO Františka Benčaťová

Príchod betlehemského svetla do našej obce 
a kostola je veľkou udalosťou vianočných sviat-
kov. Pred pár rokmi chodili naši skauti čakať na že-
lezničnú stanicu, aby ho prevzali z vlaku a v skupi-
ne niesli do chrámu. V čase, keď sa počas advent-
ných nedelí konali malé koncerty našich folklórnych 
skupín pri betleheme na námestí, prichádzali skau-
ti s betlehemským svetlom 
aj na toto miesto. Dobre sa 
na to spomína. Sprísnené 
protipandemické opatre-
nia to aj tento rok zmenili. 
Betlehemské svetlo do Ko-
zároviec priniesla vedúca  
1. Skautského oddielu Orol 
Kozárovce Dominika Ska-
čanová od skautskej zbo-
rovej vodkyne z Volkoviec 
a uložila ho do predsiene 
kostola. Odtiaľ si ho všetci 
odnášame do domácnosti 
a na hroby našich zosnu-
lých v cintoríne.

Betlehemské svetlo
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Návšteva u jubilantky Mikuláš u každého člena JDS
Naša občianka a členka JDS v Kozárovciach Anna Šmatlíková sa  

13. októbra 2021 dožila krásnych 90 rokov Pri tejto príležitosti sa OcÚ 
Kozárovce spolu s predsedom JDS rozhodol jubilantku pozdraviť a sú-
časne vykonať slávnostný zápis do kroniky obce. Návšteva sa usku-
točnila presne v deň jej narodenín. Starosta obce Ing. Bystrík Ižold 
a predseda JDS František Ďurovič jubilantke zablahoželali. Spolu s  
V. Demianovou N. Medzihradskou jej odovzdali darčeky. Po gratulácii 
sa uskutočnil slávnostný zápis do kroniky.

Jubilantka bola šťastná a dojatá, ale my sme boli zasa prekvapení 
jej privítaním. Hlavne občerstvením, ktoré pripravila takmer sama, 
s malou pomocou dcéry Terky a sestry Milky. Príjemne sme sa cítili 
všetci. Do ďalších rokov našej jubilantke prajeme veľa zdravia, šťastia, 
pokoja a božieho požehnania v kruhu svojej milej rodiny.

Za všetkých občanov a dôchodcov Viera Demianová.

Nakoľko nás pandemická situácia znova zasiahla a nemôžeme sa 
stretávať, rozhodli sme sa vo výbore, že, namiesto mikulášskeho ve-
čierka odovzdáme našim členom dôchodcom mikulášske balíčky. Tým 
ukončíme tento rok a prajeme všetkým našim dôchodcom požehnané 
vianočné sviatky a radostnejší nový rok 2022.

V. Demianová

Seniori, pridajte sa k nám
Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska sa ob-

racia na všetkých dôchodcov našej obci, aby sa pridali k nám a roz-
šírili rady členskej základne.

Stať sa členom ZO JDS znamená spoločnú účasť na organizovaných 
výletoch, kultúrnych podujatiach, spoločných posedení pri opekaní, 
varení gulášu, pochovávanie basy a podobne.

Srdečne Vás pozývame s výzvou nezostávajte doma, samota je 
zlá, zdieľajte s nami pozitívnu energiu a radosť so spoločných chvíľ.

Prihlásiť sa môžete u predsedu Františka Ďuroviča 0902 116 015.

Obec Kozárovce má s maďar-
ským mestom Oroszlány dlhoroč-
ný priateľský vzťah podporovaný 
obojstrannými návštevami na kul-
túrnych podujatiach. Ak by sme 
chceli pátrať, kde tento vzťah pra-
mení, museli by sme sa vrátiť do 
roku 2003. V tom čase tlmačskí 
strojári rekonštruovali kotly vo Vér-
tesi Erőmű ZRT. Na služobnej ceste 
tam bol Kozárovčan Ing. Ján Jókay, 
ktorý počas prechádzky mestom 
začul slovenskú pieseň. Dom, z kto-
rého sa šírila, bol označený ako 
Slovenský dom, vošiel dnu a tak 
spoznal potomkov Slovákov, ktorí 
dlhé roky udržujú tradície svojich 
predkov. Tu spoznal aj ich pred-
sedníčku Alžbetu Sabóovú. Začali 
obojstranné návštevy a napokon 
sa uzavrel družobný vzťah medzi 
obcou Kozárovce a Oroszlánskou 
slovenskou samosprávou.

Kto je Alžbeta Szabóová, ktorú 
všetci oslovujú ako Betku? Jej ro-
dičia v rámci presídľovania Slová-
kov opustili Oroszlány a napokon sa 
usadili v Dvoroch nad Žitavou, kde 
sa Betka narodila, rástla a nado-
budla vzdelanie v slovenských ško-
lách. Osud však chcel, aby stretla 
svojho budúceho manžela, ktorý žil 
v Oroszlány. V roku 1970 odchádza 
do Oroszlány, spolu s manželom si 
zakladajú rodinu, do ktorej pribudli 

Betka Szabóová čestná občianka Kozároviec
dve dievčatá a neskôr vďaka nim aj 
tri vnúčatá. Vyštudovala odbor zá-
hradkársky technik a svojou prácou 
dala pečať kvetinovým záhonom 
a vzhľadu mestečka Oroszlány.

Betka dlhé roky stojí na čele 
Oroszlánskej Slovenskej samo-
správy a podporuje všetky aktivi-
ty Slovákov. Od začiatku priateľ-
ských a družobných vzťahov z roku 
2003 sa vzájomné vzťahy upevňujú 
a v tomto roku bolo podpísané Me-
morandum o vzájomnej spolupráci 
medzi mestom Oroszlány a obcou 
Kozárovce. V októbri privítali dele-
gáciu vedenú primátorom Oroszlá-
ny Zoltánom Lazokom v obradnej 

sieni Obecného 
úradu v Kozárov-
ciach a na milej 
slávnosti udelili 
Betke čestné ob-
čianstvo Kozá-
roviec. Vo svojej 
ďakovnej reči sa 
vyznala, že je pre 
ňu ako Slovenku 
dôležité pripomí-
nať ostatným ich 
slovenské kore-
ne, aby uchová-
vali jazyk a zvyky svojich predkov. 
„Mojím mottom je doteraz, čo som 
povedala, keď som prevzala pred-

sedníctvo Slovenskej samosprávy 
v Oroszlány, že pokiaľ v tom mes-
te budú dvaja ľudia, ktorí toto bu-
dú považovať za dôležité, dovtedy 
by som to chcela robiť. Samozrej-
me, potrebujem k tomu zdravie, sil-
né a podporujúce rodinné zázemie, 
dobrých spolupracovníkov v Slo-
venskom klube a zanietených ľu-
dí a úrade, ktorí nám vychádzajú 
v ústrety a pomáhajú aj finančne. 
Milí Kozárovčania, vždy sme radi, 
keď ku nám prichádzate na naše 
kultúre podujatia, potešíte nás slo-
venskými piesňami a zvykmi. Kto-
koľvek k nám z Kozároviec príde, 
všetkých máme veľmi radi a ste 
u nás vítaní,“ povedala úprimne 
na záver slávnosti čestná občian-
ka Kozároviec Alžbeta Szabóová.

M. Nemčeková, foto autorka

Takéto darčeky nám seniorom, čle-
nom JDS priniesol tento rok Miku-
láš. Za všetkých obdarovaných to-
uto cestu ďakujeme členom výbo-
ru. Želáme si, aby sme sa čoskoro 
mohli v zdraví stretnúť všetci na 
nejakej peknej akcii, aby sme sa 
do sýtosti porozprávali a potešili 
navzájom.           

–nem-

Zoltán Lazók, primátor Oroszlány, Alžbeta Szabóo-
vá a Bystrík Ižold, starosta Kotároviec
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Koniec roka je príležitosťou pre 
bilancovanie činnosti. Nie je to-
mu inak ani u nás, vo Folklórnej 
skupine PRASLICA. Doba, v kto-
rej žijeme, je hektická. Neveľmi 
praje rozvoju činností na poli kul-
túry, športu, priniesla množstvo 
obmedzení a prekážok pre rozvoj 
záujmovej činnosti pre všetky ve-

kové generácie. Napriek tomuto 
všetkému môžeme hodnotiť našu 
činnosť v roku 2021 ako úspešnú, 
a to z viacerých aspektov.

Do nášho kolektívu sa nám v po-
sledných rokoch darí zapracová-
vať mladých ľudí, s ich mladíckym 
elánom a prístupom. My, služobne 
starší prasličiari, sme radi, že mô-
žeme odovzdávať ďalšej generácii 
všetko to, čo sme prevzali od na-
šich predchodcov. Vnímame ich 
ako pokračovateľov myšlienok za-
chovania tradičnej ľudovej kultúry 
z našej obce. Piesne, tance a zvyky 
našich predkov si postupne spo-
ločne rekapitulujeme nielen na 
našich skúškach, ale aj na vystú-
penia. Najmä tam máme možnosť 
prezentovať seba a samozrejme 
i našu obec. Napriek vyššie uve-
deným obmedzeniam vystupujeme 
na podujatiach v rámci Slovenska, 
a aj za jeho hranicami.

Na začiatku tohto roka sme boli 
opätovne oslovení pani Reháko-
vou pre spoluprácu v rámci podu-
jatia Slovenský Deň kroja 2021. 
Myšlienka nadviazať na predošlý 
úspešný ročník, do ktorého sme sa 
aktívne zapojili, bola pre nás no-
vou výzvou. Čakala nás opäť na-
hrávka TV dokumentu. Tento krát 
to boli jarné zvyky ‑ Topenie Mo-
reny a Vítanie jari (Zelená vŕba), 
spolu s tradičnou polievačkou 
a zábavou. Termín pre natáčanie 
TV dokumentu bol 9. apríl 2021. 

Folklórna skupina PRASLICA v roku 2021
Prípravu nám však výrazne 
ovplyvňoval vývoj pandemickej 
situácie. Čakalo nás viacero po-
vinností ‑ testovanie pred nácvik-
mi, aj pred samotnou nahrávkou, 
žiadosti na Úrad verejného zdra-
votníctva v Leviciach (ÚVZ) o ude-
lenie výnimky zo zákazu stretá-
vania sa, neobišli nás ani kontro-

ly ÚVZ o dodržiavaní požadova-
ných opatrení. Všetky uvedené 
„nástrahy“ sme však organizač-
ne zvládli. A keď po zasneženom 
chladnom dni pred samotnou na-
hrávkou nám v deň TV nahrávky 
vykuklo veľké slnko, bolo to zna-
menie, že všetko smeruje k vý-
bornému výsledku. Nemýlili sme 
sa. Koniec koncov, diváci pred TV 
obrazovkami sa o tom mohli pre-
svedčiť na vlastné oči pri sledova-
ní nášho programu v televízii TA3.

V letných mesiacoch sme nad-
viazali na naše predošlé ročníky 
lampiónového sprievodu s pose-
dením a opekaním na Pustej hore 
(1. máj 2021) a tradičnou gulášo-
vou akciou členov FSk PRASLICA 
a ich rodinných príslušníkov na 
Starých viniciach (4. júna 2021), 
ktorá v tomto roku slávila už svo-
je 26. výročie.

V poslednú júnovú sobotu sme 
sa po dlhšom čase prezentovali so 
svojim 30‑minutovým vystúpením 
aj na domácom podujatí Kozárov-
ský kotlík v rámci jeho kultúrne-
ho programu. Poznamenávam, že 
pre našich mladých prasličiarov 
to bola prvá prezentácia pred do-
mácim publikom, ktorého odozva 
nás všetkých potešila.

Na pozvanie Mestského kultúr-
neho strediska v Leviciach sme 
účinkovali v rámci podujatia Pro-
menádne koncerty, v parku M.R. 
Štefánika (8.augusta 2021), s ho-

dinovým vystúpením zvykoslov-
ných obrázkov z našej obce.

Slovenský Deň kroja vyvrcho-
lil podujatím v Banskej Bystrici  
(1. septembra 2021), v rámci celo-
slovenských osláv Dňa ústavy SR. 
Naše vstupy vo vysielaní v médi-
ách, či to už bol desaťminútový ži-
vý vstup vysielaný v priamom pre-

nose na RTVS, ale aj naša prezen-
tácia v hlavných večerných sprá-
vach v komerčných televíziách 
TV Markíza a v televízii TA3, bola 
možnosťou zviditeľniť nielen fol-
klórnu skupinu, ale i našu obec na 
celoštátnej úrovni. Samotné vy-
stúpenie v rámci programu podu-
jatia, ako aj krojovaný sprievod 
účinkujúcich mestom Banská Bys-
trica, bol pre nás všetkých neza-
budnuteľným zážitkom.

Na základe oslovenia organizá-
torov sme sa zapojili do 14. roč‑ 
níka Medzinárodnej folklór-
nej súťaže GRAND PRIX INTER-
FOLK v Petrohrade, konajúcej sa 
v dňoch 11.–14. 11. 2021. Vzhľa-

dom na pandemickú situáciu bola 
organizovaná „dištančnou“ for-
mou, t.j. zaslaním video nahrávok 
našich zvykov. Do súťaže sme sa 
zapojili s pásmami Topenie Mo-
reny a Vítanie jari (Zelená vŕba), 
ktoré sme pripravili v spoluprá-
ci s televíziou TA3, v rámci tohto 
ročníka Slovenského Dňa kroja.

Rezultát odbornej poroty nás 
určite veľmi milo potešil. Porota 
udelila našej FSk PRASLICA Dip-
lom Laureát prvého miesta vo 
svojej kategórii. Zároveň nám bola 
udelená špeciálna cena poroty Za 
najlepšie pódiové vystúpenie ľu-
dového obradu (For the best sta-
ge performance of a folk ritual).

Posledné dve vystúpenia v tom-
to roku sme mali v zahraničí 
v maďarských mestách Oroszlá-
ny a Dorog. V Oroszlány sme 
účinkovali (25.septembra 2021) 
v rámci programu venovanému  
320. výročiu príchodu Slovákov 
do Oroszlány.

Kultúrny program pre potom-
kov slovenských vysťahovalcov, 
Slovenský Adventný večierok Ko-
márňansko – Ostrihomskej župnej 
slovenskej samosprávy, ktorý sa 
konal dňa 28. novembra 2021, bol 
úspešným zavŕšením nášho bez-
pochyby zaujímavého roka.

Našu TV nahrávku Pred sobá-
šom, ako i dokument o FSk PRA-
SLICA v rámci relácie Moje kore-
ne, mohli diváci TV FOLKLORIKA 
sledovať aj v tomto roku vo via-
cerých reprízach.

Prajem všetkým členom FSk 
PRASLICA, našim priaznivcom 
a podporovateľom, radostné via-
nočné sviatky, plné pohody, po-
koja v rodinnom kruhu, zdravie, 
šťastie a veľa úspešných vystú-
pení v roku 2022. 

Miloš Ďurovič, 
foto archív skupiny



6

Peter Ivanič:
Kozárovce sú pre mňa synonymom rodiny

Ako by si charakterizoval svo-
je detstvo v rodných Kozárov-
ciach?

Moje detstvo v rodnej obci bolo 
pokojné. Počítače ešte vtedy ne-
boli bežne rozšírené, a tak sme 
sa hrávali na ulici. Asfaltová cesta 
nám bola ihriskom. Samozrejme 
dnes je to už nemysliteľné vzhľa-
dom na množstvo áut. Vtedy sme 
museli skôr dávať pozor na kveti-
nové záhradky pred domami. V zi-
me sme sa šmýkali a korčuľovali na 
zamrznutom Čaradickom potoku. 
Veľa času som trávil s prastarými 
rodičmi.

Kam viedla tvoja životná ces-
ta, keď si opustil školské lavice 
v kozárovskej škole?

Počas štúdia na základnej ško-
le som začal mať záujem o deji-
ny. Ak som chcel pokračovať v ich 
štúdiu, tak to znamenalo ísť jedine 
na gymnázium. Vybral som si ako 
časť spolužiakov Gymnázium Jan-
ka Kráľa v Zlatých Moravciach. Aj 
v triede sme napokon boli traja spo-
lužiaci zo základnej školy. Okrem 
mňa ešte Martina Betinová a Vi-
liam Hlava.

Čo alebo kto ťa inšpiroval pre 
ďalšie smerovanie tvojho štú-
dia?

K záujmu o dejiny som sa dostal 
viac ‑menej náhodne, keď som pri-
šiel do obecnej knižnice pre knihy, 
ktoré sme mali mať ako povinné čí-

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 vra-
cajú k najbližším, k priateľom a oživujú si spomienky. V tejto rubrike 
sa pokúšame osloviť niekoľkých z nich, aby sme zmapovali ich kroky 
po odchode z Kozároviec a krátko si ich pripomenuli. Tentoraz sme 
oslovili riaditeľa Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantí-
na Filozofa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre - prof. PhDr. Pet-
ra Ivaniča, PhD.

tanie. Objavil som v nej aj iné titu-
ly, ktoré ma zaujali. Odvtedy som 
pravidelne navštevoval knižnicu 
umiestnenú v zadnej časti dnešné-
ho obecného úradu. Najviac ma 
zaujala téma druhej svetovej vojny 
a hlavne memoáre ruských dôs-
tojníkov. Na gymnáziu môj záu-
jem o druhú svetovú vojnu pretrval. 
Tam som mal šťastie na profesorku 
Rajkovú, ktorá okrem dejín podnie-
tila môj záujem o geografiu. Pod jej 
vedením som sa v poslednom roč-
níku štúdia prebojoval dokonca na 
slovenské kolo geografickej olym-
piády. Do budúcnosti to bola skú-
senosť na nezaplatenie, keďže tam 
skúšali pedagógovia pôsobiaci na 
univerzitách. Gymnázium zorgani-
zovalo aj niekoľko prednášok histo-

rikov a hlavne popredných archeo-
lógov z Nitry. Vďaka nim som začal 
mať záujem aj o pravek Slovenska. 
Prihlásim som sa na štúdium uči-
teľského odboru dejiny a arche-
ológie na Univerzite Konštantína 
Filozofa, ktorú som ukončil v roku 
2002. Nakoniec som záverečnú 
prácu mal zo stredoveku a viedol 

ma profesor Alexander Ruttkay, 
ktorý pôsobil ako riaditeľ Archeo-
logického ústavu Slovenskej aka-
démie vied. V tom istom roku som 
nastúpil na doktorandské štúdium 
slovenských dejín.

S tvojou prácou je úzko spo-
jená publikačná činnosť, priblíž 
nám ju.

Ako pracovník vedeckého Ústa-
vu pre výskum kultúrneho dedič-
stva Konštantína Filozofa na Uni-
verzite Konštantína Filozofa v Nitre 
sa venujem predovšetkým vedec-
kej publikačnej a projektovej čin-
nosti. Prvoradý je výskum cyrilo‑
‑metodského kultúrneho dedičstva. 
Zameraný je predovšetkým na ší-
renie úcty k týmto svätcov a ich 
učeníkov v slovenskej provenien-
cii. Monografie a vedecké príspev-
ky s touto tematikou získali via-
cero ohlasov. Srdcovou témou je 
rekonštrukcia stredovekej cestnej 
siete a mýtnych staníc na území 
dnešného Slovenska. Už v stredo-
veku mýtne poplatky vyberané na 
dôležitých cestách tvorili významnú 
časť príjmu kráľovskej pokladnice.

Ktorú vlastnú publikáciu si 
osobne najviac ceníš a prečo?

Cením si hneď niekoľko výstu-
pov. Monografia o stredovekej 
cestnej sieti na Pohroní a Poiplí, 
ktorá vyšla v roku 2011, je prvou 
knihou svojho druhu na Sloven-
sku a patrí k priekopníckym prá-
cam nielen v slovenskej historio-
grafii. Reprezentatívna je publi-
kácia Cyrilo ‑Metodské dedičstvo 

a Nitra (2012), kde sme okrem tex-
tovej časti s kolegom Martinom He-
tényim uverejnili aj veľké množ-
stvo obrazového materiálu. Obi-
dvaja sme nakoniec pripravili aj 
knihu o našej obci Kozárovce včera 
a dnes (2013), kde sme nadviazali 
na titul Slovenská brána: kultúrno‑
‑historický zemepis obcí Kozárov-
ce a Rybník (2012), ktorý som pô-
vodne pripravil s rodákom Jurajom 
Hamarom.

Pomerne v mladom veku si sa 
stal profesorom, čo tomu pred-
chádzalo a ako si na udelenie 
titulu spomínaš?

Univerzitným profesorom som 
sa stal pred troma rokmi vo veku 
39 rokov. Dekrét mi odovzdal vte-
dajší prezident Slovenskej repub-
liky Andrej Kiska. Cesta do prezi-
dentskej kancelárie od odovzdania 
podkladov k inaugurácii trvala vyše 
roka. V slovenskom vysokoškol-
skom prostredí je to komplikova-
ný proces. Adept musí absolvovať 
prednášky pred vedeckou radou 
fakulty a neskôr univerzity. V pr-
vom prípade je k tomu ešte prí-
tomná komisia z radov odborní-
kov na danú problematiku nielen 
zo Slovenska. V mojom prípade 
sa zúčastnila byzantologička pro-
fesorka Maja Panova zo Severné-
ho Macedónska. Ak všetko dobre 
dopadne, tak z univerzity ide ná-
vrh na menovanie na Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR do Bratislavy, a to posunie po 
preskúmaní návrh do prezident-
skej kancelárie. Tam určia termín 
odovzdávania dekrétov pre nových 
profesorov. To je maximálne dva-
krát do roka. Napokon celý akt odo-
vzdávania dekrétu prezidentom SR 
je veľmi krátky. Netrvá ani hodinu.

Určitú dobu si písal obecnú 
kroniku Kozároviec a pôsobil si 
ako člen redakčnej rady Kozá-
rovských novín, ako si na to spo-
mínaš? Aký má podľa teba kro-
nika a noviny význam pre našu 
prítomnosť a budúcnosť?

Kroniky sú základným písomným 
prameňom k dejinám od stredove-
ku. Písali ich významné osobnosti. 
Tak to je aj v prípade Kozároviec. 
Obecnú kroniku som začal písať 
po vynikajúcom učiteľovi a znalcovi 
miestnej histórie Gašparovi Švolí-
kovi. Lenže medzi jeho posledným 
záznamom (1991) a mojím prvým 
(2005) ubehlo 14 rokov. Na začiat-
ku som preto nevedel, akú náročnú 
úlohu som prijal. Nejde totiž o sa-
motné písanie, ale aj o získavanie 
a overovanie informácií i fotografií. 

Preberanie dekrétu profesora z rúk prezidena SR A. Kisku v roku 2018

S kamarátmi na archeologickom výskume kláštora na Zobore v Nitre
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Zostavovanie kroniky je obetova-
nie sa v prospech obce na úkor 
svojho voľného času. Postupne 
si zvykli predstavitelia miestnych 
kultúrnych, športových a ďalších 
organizácií, že od nich potrebujem 
výročné správy. Všetkým dodatoč-
ne ďakujem za spoluprácu. Samo-
zrejme, ako kronikár som navšte-
voval podujatia nielen v obci, ale 
aj tie mimo nej, ktorých sa aktívne 
zúčastňovali Kozárovčania. Čiže 
som mal prehľad o väčšine aktivít 
a tých bolo počas desiatych rokov, 
keď som písal záznamy do kroni-
ky, požehnane. Prirodzene som sa 
ako kronikár rád zapojil do tvorby 
obecných novín od ich prvého čís-
la. Kronika obsahuje podstatné in-
formácie o dianí v obci v predchá-
dzajúcom roku a zvyčajne nie je 
verejne prístupná. Práve obecné 

noviny umožnili aktuálne spropago-
vať aktivity obecného úradu a ko-
zárovských organizácii. Obyvatelia 
tak dostali informácie z prvej ruky. 
Sám som viedol pravidelnú rubri-
ku Z kroniky obce, ktorá je zacho-
vaná dodnes vďaka Ing. M. Ko-
pálovi, a napísal niekoľko ďalších 
príspevkov.

Čomu sa momentálne venu-
ješ? Aké máš plány do budúc-
nosti? Kde žiješ so svojou ro-
dinou?

Pôsobím a žijem v Nitre. S man-
želkou Miškou máme dcérky Da-
nielku a staršiu Simonku, ktorá prá-
ve nastúpila na základnú školu do 
prvej triedy. V súčasnosti som riadi-
teľom Ústavu pre výskum kultúrne-
ho dedičstva Konštantína Filozofa 
na Univerzite Konštantína Filozofa 
v Nitre, kde sa venujeme hlavne vý-
skumu kultúrneho dedičstva sv. Cy-
rila a Metoda. Vyučujem na Kated-
re histórie a podieľam sa na rieše-
ní viacerých projektov. Neriešime 
iba vedu, ale snažíme sa spropa-

govať dielo obidvoch svätcov me-
dzi verejnosťou. Už niekoľko rokov 
s kolegami z ústavu v spolupráci 
s mestom Nitra a Nitrianskym sa-
mosprávnym krajom v predvečer 
sviatku solúnskych bratov orga-
nizujeme v rámci podujatia „Nitra, 
milá Nitra“ symbolické putovanie 
po Cyrilo ‑metodskej ceste od Kos-
tola sv. Michala Archanjela v Dra-
žovciach na nitriansky hrad so zá-
stavkami na zoborskom kláštore 
a archeoskanzene na Martinskom 
vŕšku pod Zoborom, kde pútnici do-
stanú certifikát o absolvovaní. Na-
priek súčasnej pandemickej situácii 
sa konalo putovanie neprerušene 
aj tento rok a plánujeme už teraz aj 
nasledujúci. Univerzita Konštantí-
na Filozofa v Nitre prostredníctvom 
nášho pracoviska úzko spolupracu-
je so Združením Európskej kultúr-

nej cesty sv. Cy-
rila a Metoda 
od jeho vzniku. 
Združenie má 
19 členov zo 6 
krajín (SR, ČR, 
Grécko, Bulhar-
sko, Slovinsko 
a Maďarsko). 
Práve táto kul-
túrna cesta je 
venovaná od-
kazu sv. Cyrila 
a Metoda a ich 
priamych uče-
níkov, ktorí stá-
li pri zrode slo-
vanských kultúr. 
Tento rok do-
siahla medziná-
rodný úspech. 
Podarilo sa jej 
v konkurencii 
13 uchádza-

čov získať prestížny certifikát Ra-
dy Európy, ktorý postavil Kultúrnu 
cestu sv. Cyrila a Metoda na úro-
veň celosvetovo známej svätoja-
kubskej. Dôležitú úlohu v jej fun-
govaní zohráva aj vedecký vý-
bor, ktorému predsedám. Viac in-
formácií čitatelia môžu nájsť na 
www.cyril ‑methodius.cz/ alebo 
www.putujmebezhranic.cz. Zo-
znam všetkých certifikovaných 
kultúrnych ciest sa nachádza na 
www.coe.int/en/web/cultural ‑‑ 
routes/by ‑theme. Samozrejme zís-
kaním certifikátu práca nekončí, ale 
práve intenzívnejšie pokračuje. Te-
raz pred nami stojí prerod pôvodne 
predovšetkým česko ‑slovenského 
projektu na európsky. V súčasnos-
ti sú už niektoré trasy vyznačené 
v teréne. Napríklad z Českej re-
publiky aj na pútnické miesto Skal-
ka nad Váhom, kde pôsobí bývalý 
správca kozárovskej farnosti Du-
šan Berta. Okrem značenia ciest 
pre pútnikov a turistov je dôležité 
budovanie dlhodobých partnerstiev 

na viacerých úrovniach. Vedecký 
výbor koordinuje medzinárodné in-
štitúcie, ktoré sa zaoberajú dedič-
stvom sv. Cyrila a Metoda, ako aj 
posudzuje žiadosti nových členov.

Navštevuješ našu obec? Ako 
často?

Rodičov navštevujem s celou ro-
dinou skoro každý víkend. Aj keď 
je to teraz komplikovanejšie kvôli 
protipandemickým opatreniam. Nit-
ra je blízko a po výstavbe R1 ešte 
bližšie. Deti sa zahrajú na dvore 
a sem ‑tam už pomôžu aj v záhra-
de. Obľúbili si domáce zvieratá.

Aký obraz Kozároviec v sebe 
nosíš, na čo, prípadne na koho, 
najradšej spomínaš?

V človeku zostávajú zážitky 
z detstva sprevádzané emóciami, 
ktoré majú veľký význam pre ces-
tu životom, ktorú si zvolí. Pri tejto 
otázke sa vynárajú spomienky na 
najbližšiu rodinu, prastarých a sta-
rých rodičov, učiteľov na základ-
nej škole, spolužiakov i kamarátov, 
správcov farnosti, ale aj na ďalších 
obyvateľov obce. Títo ľudia vo mne 
vytvárajú obraz Kozároviec v čase 
detstva i dospievania. Kozárovce 
sú pre mňa synonymom rodiny.

Na čo si ako Kozárovčan hrdý, 
čo ťa z rozvoja našej obce teší?

Teší ma, že ako kronikár obce 
(od roku 2005) a poslanec obec-

ného zastupiteľstva (od roku 2010) 
som bol prítomný pri viacerých ak-
tivitách, ktoré po roku 2005 Kozá-
rovce výrazne zmenili. Vybudovali 
sa verejné priestranstvá, pribudli 
bytové domy a upravil sa miestny 
cintorín. Zmodernizovalo sa fut-
balové ihrisko a verejné osvetle-
nie. V súčasnosti pozitívne vnímam 
položenie optickej siete a pokračo-
vanie v budovaní kanalizácie. To-
to a aj iné aktivity robia Kozárovce 
modernou obcou, ktorá je vnímaná 
pozitívne nielen návštevníkmi, ale 
aj ľuďmi, ktorí cez obec iba prechá-
dzajú. Presvedčil som sa o tom 
viackrát. Za zmienku stojí skutoč-
nosť, že vynikajúce meno robia ob-
ci kultúrne a športové organizácie. 
Kozárovské ochotnícke divadlo je 
dlhodobo nositeľom kvality a fol-
klórne tradície, propagované via-
cerými organizáciami i jednotlivca-
mi v minulosti a dnes, sú známe za 
hranicami nášho štátu. Nesmiem 
zabudnúť aj na činnosť dobrovoľ-
ných požiarnikov a úspech futba-
listov. Na tomto mieste je potrebné 
poďakovať všetkým obyvateľom 
obce i rodákom, ktorí sa pričinili 
o reprezentáciu a pozitívny obraz 
Kozároviec nielen na Slovensku, 
ale aj za jeho hranicami.

Pripravila M. Nemčeková,
Foto archív P. Ivaniča

VÝZVA
Vážení občania, dovoľujeme si vám oznámiť, že v budúcom 

roku 2022 si pripomenieme 100 rokov od prvého divadelného 
predstavenia hry BLUDÁR v našej obci. Pri tejto príležitosti plá-
nujeme usporiadať výstavu fotografií, diplomov a ocenení z di-
vadelného života.

Veľmi pekne vás chceme poprosiť, ak vlastníte tieto vzácne 
pamiatky ‑ najmä z rokov 1922 až 1980 ‑ aby ste nám ich zapo-
žičali. Po ich skenovaní vám budú poctivo vrátené.

Zbierku vyhlasujeme do konca januára 2022. Žiadané pred-
mety môžete odovzdať na Obecnom úrade. Za Vašu ochotu vo-
pred ďakujeme.

Divadelný súbor HRON

Blcha, blcha blchatá
Príbeh prerozprával Štefan Žembery, nar. 1925, zom. 2017
V Hornon konci pri cintoríne bývali istí Benčaťovci. Právda to boli ma-

jetní ľudia, ale mali tan aj takýho starkýho, to zas boli veľký špekulant. 
Keď sa u nich robili páračky, tak hneď museli ženán zlotu vykonať. A tak 
sa vedeli len vystatuvať. Hneď začali rozprávať. Keď son bov ja u vojska šeci 
boli len takí kadejakí, špinaví, umazaní, ale ja som bov ždy najkrajší. A to 
son sa len v puťienke umývav, v tej, kde son aj koňe napájav a ždy son bov 
len najkrajší. Ešte si Benčať aj takto hovorievali, Ja son blcha blchatá, bl-
cha bohatá, blchovenia bohatí, Benčať Martin najbohatší. Z toho vznikla 
potom po dedine taká povedačka.

poznámky:
Puťienka: drevená nádoba na vodu
Vystatuvať: chváliť sa

David Hudec

Staré príbehy z Kozároviec

S manželkou Michaelou a dcérami Simonkou a  
Danielkou na Vianoce 2019
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5. november - Svetový 
deň behu

Beh je najrozšírenejšia a najobľúbenejšia športová aktivita a spolu 
s chôdzou patrí k najprirodzenejšiemu pohybu človeka. Keďže poča-
sie je na toto obdobie viac než ideálne a príjemné jesenné teploty nám 
vládnu už dlhší čas, obujte si športové tenisky a vybehnite do nejakej 
bežeckej lokality aj vy. Tak, ako spravili aj žiaci 2.A triedy.

Rodičia dostali mimoriadnu domácu úlohu, kde mali zaznamenávať 
deťom počas víkendu ich pohybové aktivity, ako sú napr. beh, turisti-
ka, bicyklovanie… Svoje aktivity si dôkladne zapisovali. V pondelok na 
hodine telesnej a športovej výchovy si spoločne ešte zabehali. A keďže, 
Svetový deň behu „spája tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete, 
spojil aj nás, a tak sa nám spolu podarilo nazbierať krásnych 136,6 km.

Mgr. Beáta Sedláková

Pamiatka zosnulých
November ‑ čas „dušičkový“, to je čas, keď si uvedomíme vlastnú 

pominuteľnosť a pocity s ňou spojené. Návštevou cintorínov, zapaľo-
vaním sviečok na ich hroboch, spomienkou na nich im vzdávame úctu 
a vďaku za všetko, čo pre nás urobili.

Na hodinách prvouky si žiaci 2.A triedy formou rozhovoru priblížili 
význam týchto dní. Následne spoločne navštívili miestny cintorín, kde 
si pri veľkom kríži zaspomínali na svojich blízkych zosnulých a spo-
ločne im symbolicky zapálili sviečku.

Mgr. Beáta Sedláková

Prvá pomoc so Slovenským 
červeným krížom

 Žiaci z 2.A a 7.A mali 25. októbra možnosť stretnúť sa  s dobrovoľ-
níkmi Slovenského červeného kríža. Zážitkovou formou boli obozná-
mení so základmi podávania prvej pomoci a zodpovedného správa-
nia sa pri ochrane zdravia. V blízkej budúcnosti sa plánujú podobné 
stretnutia aj pre žiakov ostatných tried, pretože zdravie je pre kaž-
dého veľmi dôležitá hodnota. Ďakujeme za spoluprácu Bc. Michaele 
Chmelovej, riaditeľke územného spolku SČK v Leviciach a ostatným 
dobrovoľníkom.

Celoštátna výtvarná súťaž
Farebný svet – Coloriskeri luma je dvojstupňová (celoštátna, postu-

pová) výtvarná súťaž žiakov ZŠ, špeciálnych ZŠ, ZUŠ a detí z centier 
pre deti a rodiny, ktorá spája rómske deti a deti z väčšinovej spoloč-
nosti. Cieľom súťaže je podporiť výtvarné zručnosti detí a zároveň 
zlepšiť komunikáciu medzi majoritou a rómskou národnostnou menši-
nou. Súťaž je orientovaná na vytvorenie priestoru na výtvarné stvár-
nenie prostredia, v ktorom deti žijú.

Do tejto výtvarnej súťaže sa zapojili svojimi prácami i žiaci našej 
školy, žiaci špeciálnych tried – z 5.C Rebeka Rafaelová, Karol Rafael, 
Mário Rafael a zo 7.B Simona Rafaelová, ktorá vo svojej kategórii zís-
kala pekné 3. miesto.

Mgr. Andrea Mikešová
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Jeseň sa zo zimou stretla a toto 
obdobie znamená pre škôlku boha-
tú nádielku aktivít. Inak tomu ne-
bolo ani tento rok. Keďže jesenná 
príroda ponúka množstvo krásnych 
materiálov na tvorenie, nezaháľali 
sme, tvorili sme z listov, gaštanov, 
šišiek, šípok, žaluďov…

Deň jablka sme si 21. októbra 
s deťmi pripomenuli zhováraním sa 
o zdravej výžive, výrobou vtáčích 
krmítiek z jablka a ďalšími aktivita-
mi s jabĺčkami. K tomuto obdobiu 
neodmysliteľne patrí aj sviatok na-
šich starších. V októbri sa už stalo 
pravidlom, že si detičky pre svo-
jich starých rodičov pripravili malý 
darček či básničku. Keďže nebolo 
možné predviesť sa im v škôlke, 
pripravili to pre nich pani učiteľky 
a pán učiteľ formou prezentácie, 
ktorú si mohli pozrieť v pohodlí 
domova. Deti si to vynahradili je-
senným tvorením z darov prírody 
so svojimi „starkými“ vo svojom 
domácom prostredí. Ich krásne 
spoločné výtvory potom priniesli 
do škôlky, kde sa pohľadom na ne 
mohli potešiť aj ostatní. Chvíľu na 
to, sme si pripomínali sviatok „Du-
šičiek“, a tak sme si niečo poroz-
právali aj o nich. A keďže deti milu-

Ako sme sa mali v škôlke?
jú kostýmy, karnevaly, prezliekanie 
sa za čarovné bytosti, posledný ok-
tóbrový škôlkarsky deň si deti uži-
li prezlečené za rôzne strašidielka 
počas nášho Strašidielkového dňa.

Na začiatku novembra oslavujú 
všetky škôlky svoje narodeniny. 
Myšlienka organizovať Deň ma-

terských škôl na Slovensku vznik-
la z iniciatívy Slovenského výboru 
Svetovej organizácie pre predškol-
skú výchovu (SV OMEP). Týmto 
dňom je 4. November (deň zalo-
ženia I. detskej opatrovne na Slo-
vensku). Aj naša škôlka ho oslávila 
rôznymi hravými aktivitami. Deti 
vytvorili obrovský plagát s logom 
tohto dňa odtlačkami svojich rú-
čok, ktoré zostanú „zapísané“ do 
srdca našej škôlky. Zatancovali si 
na oficiálnu hymnu tohto dňa spo-
lu so šarkanmi, ktorých si vyrobili. 
Veľkú radosť im urobilo vypúšťanie 
balónov, kedy si každý zaželal nie-
čo pekné pre svoju škôlku.

December prebral svoju vládu 
a nastalo pre deti to najčarovnejšie 
obdobie v roku, približujú sa Via-
noce, čas splnených prianí a žela-
ní. Hneď na úvod mesiaca nesmel 
chýbať prvý posol splnených tú-
žob ‑ Mikuláš. Tradične by prišiel 

Mikuláš rozdať svoje darčeky de-
ťom osobne priamo do škôlky, no 
vzhľadom na nepriaznivú situáciu 
a nízky počet detí, ktoré škôlku 
v tomto období navštevovali, roz-
hodol sa Mikuláš spolu so svojimi 
pomocníkmi zo škôlky, že navštívi 
škôlkárske deti priamo pred ich 
príbytkami, aby ani jedno dieťa 
neprišlo o túto radosť. Posledný 
predmikulášsky deň sa pán učiteľ 
a pani učiteľky vybrali za svojimi 
škôlkarmi, no a radosť a šťastie 
v detských očkách z tohto stretnu-
tia mnohokrát prevýšilo tých „zo-
pár“ prejdených krokov.

V škôlke v priebehu ďalších dní 
naplno prebiehali aktivity spoje-
né so zimou a Vianocami. Škôlka 
privítala svojich škôlkarov zimnou 
výzdobou. Deti si v jednotlivých 
triedach začali postupne otvárať 
balíčky z adventných kalendárov, 
z ktorých si každý odniesol malú 
drobnosť, ktorú tam našiel ukrytú. 
Začalo sa tiež s prípravou ozdôb 
na stromček… a i keď prevádzku 
škôlky opäť prerušila nepriaznivá 
situácia s chorobnosťou detí, verí-
me, že sa v hojnom počte budeme 
môcť čo najskôr stretávať opäť.

Na záver by Vám chcel kolektív 
materskej školy popriať zdravie, 
šťastie, lásku, pohodu a pokoj nie-
len počas sviatkov ale každý jeden 
deň ďalšieho roku.

Veselé Vianoce a šťastný nový 
rok chceme Vám priať, aby člo-
vek človeka mal rád, aby jeden 
druhému viac šťastia prial, aby 
ten nový rok za to stál.

Michaela Lintnerová
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Existuje veľa ciest ako obohatiť 
detský svet a láska ku knihám je 
tou najlepšou z nich. A najlepšie, 
ako tú lásku v deťoch prebudiť, je 
čítať im…Preto som sa rozhodla 
urobiť v obecnej knižnici stretnu-
tie s deťmi 2. ročníka a ich pa-
ni učiteľkou Beátou Sedlákovou. 
Medzi nás prišla aj bývalá pani 
vychovávateľka Viera Demianová, 
ktorá deťom čítala povesť o Le-
vickom hrade Levické biele husi.

Deti pozorne počúvali. Ani sa im 

nečudujem, veď jej pútavé čítanie 
vtiahlo do deja aj nás dospelých. 
Tak sme sa aj my dospelý, vďaka 
Vierke, aspoň na okamih preniesli 
do našich detských čias. Nakoniec 
sa deťom ušla aj sladká odmena…

Túto povesť nevybrala pani uči-
teľka náhodne, deti sa totiž chys-
tali na návštevu Levického hradu. 
Dohodli sme sa, že len čo nám to 
táto situácia dovolí, stretneme sa 
znovu, aby nám deti porozprávali 
zážitky z hradu.

Ďakujem Vierke Demianovej, 
že si našla čas a prišla deťom čí-
tať, už teraz sa tešíme na ďal-
šie stretnutie s ňou pri zaujíma-
vej knihe. Zároveň ďakujem pani 
učiteľke a deťom za prekvapenie, 
ktoré si prichystali. Doniesli z do-
mu svoje vlastné obľúbené knihy, 
aby ich darovali knižnici a robili 

nimi radosť aj iným deťom. A to 
je gesto hodné povšimnutia, mňa 
týmto milo prekvapili a dojali.

Nakoľko knižnica obnovila svo-
ju činnosť takýchto, aj iných akcií, 
chystám viac. Verím, že sa v kniž-
nici budeme často stretávať.

Jana Chvojková, 
foto Beáta Sedláková

Druháci v obecnej knižnici

Daruj Vianoce
Najkrajšie sviatky roka tu budú čo nevidieť. No nie každý ich bude 

môcť prežiť tak, ako si zaslúži. A tak na podnet pedagógov našej školy, 
ktorým záleží na svojom okolí a majú otvorené oči a srdcia, zrodila sa 
krásna myšlienka. Rozhodli sa vyhotoviť svojpomocne alebo zapojiť 
do tohto projektu aj žiakov, rodičov a priateľov školy krásne vianoč-
né dekorácie. Zároveň ich ponúknuť za symbolický poplatok žiakom 
alebo zamestnancom školy a výťažok z tejto krásnej charitatívnej ak-
cie venovať tým, ktorí sú v núdzi a vianočné obdobie nemôžu prežívať 
v radosti, pohode a spokojnosti.

Vianoce z krabičky
Základná škola Kozárovce sa v mesiaci november zapojila do cha-

ritatívnej iniciatívy pod názvom Vianoce z krabičky. Pripravovali sme 
vianočné balíčky pre deti z azylového centra vo veku od 1 mesiaca, 
až po 15 rokov. Do tejto iniciatívy prispeli žiaci, rodičia a učitelia zák-
ladnej školy hračkami, hrami, knihami, školskými potrebami a obleče-
ním. Patrí im za to vďaka. V neposlednom rade patrí veľké poďakova-
nie aj štedrým sponzorom ‑ spoločnosti CLOETTA Levice za sladkosti 
a spoločnosti GSK Levice za zubné pasty. Pevne veríme, že tieto dary 
spravia deťom v núdzi radosť.
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Materské centrum 
v našej obci fungo-
valo dlhý čas, no de-
ti postupne odrástli 
a priestory zostali dlh-
šiu dobu zatvorené. Čo 
však bola veľká ško-
da, pretože priestory 
sú veľmi pekné, kom-
plet zariadené a pri-
pravené pre ďalšie de-
tičky. Tým, že sú tam 
deti spolu so svojimi 
rodičmi, mamami, sta-
rými mamami, umož-
ňuje im nadväzovať 
prvé sociálne kontakty 
bez strachu z odlúče-
nia. Materské centrum 
deti pripraví aj na nut-
nosť podeliť sa hračky 
s ostatnými, trpezlivo počkať, kým 
sa ukončí jedna činnosť a začne 
druhá, či uložiť si po sebe hračky.

Pani učiteľka Ivanka Švoliková 
v spolupráci s Obecným úradom 
sa rozhodli obnoviť činnosť ma-
terského centra, a to v novembri 
znovu ožilo detským smiechom 
a veselým džavotom. Zodpoved-
nosť za chod centra zobrala na 
svoje plecia Martina Chvojková. 
Sama má dve detičky, práca s deť-
mi ju baví a už sa teší ako pripraví 
deťom rôzne aktivity. V centre je 
množstvo hračiek, deti si kreslia, 

hrajú sa, mamičky si vymieňajú 
svoje skúsenosti a všetci sa tam 
cítia dobre.

Stretávali sa trikrát do týždňa. 
V utorok 9.00 – 12.00, v stredu 
14,30 – 17.00 a v piatok 9.00 – 
12. 00. Zhoršujúca sa situácia pre-
kazila stretnutia v centre. Veríme 
však, že všetko v zdraví prečkáme 
a centrum znovu ožije. Srdečne 
pozývame aj iné mamičky, príďte 
so svojimi ratolesťami do mater-
ského centra. Tešíme sa na vás.

Jana Chvojková
foto autorka

Materské centrum

Knižnica je priestor, kde si mi-
lovníci čítania zvyknú požičiavať 
knihy. Je to zároveň miesto, ktoré 
sa môže čarovne zmeniť na ma-
lý kultúrny stánok a dať priestor 
zaujímavým činnostiam. V októb-
rovom čísle Kozárovských novín 
sme písali o SWAPE KNÍH, podu‑ 
jatí, ktoré dáva knihám druhú 
šancu. Mala sa konať v knižnici 
od polovice novembra do polo-
vice decembra. Základný motív 
bol jednoduchý – doniesť nepo-
trebné knihy a možnosť odniesť si 
z vystavených kníh iné. To všet-
ko len za vstupné na burzu. Bol 
pripravený zaujímavý sprievod-
ný program –výroba vianočných 
oblátok, vianočné dielne pre deti 
besedy a zážitkové čítanie s člen-

Napriek obmedzeniu SWAP KNÍH zaujal a potešil
mi literárneho klubu Dúha.

Výborný nápad, s ktorým priš-
la poslankyňa Martina Holečková 
nemal chybu. Našli sa šikovné ruky 
žien, ktoré už mali skúsenosti so 
septembrovým swapom šatstva 
a rozličného tovaru. Pekný priestor 
pripravila Jana Chvojková v obec-
nej knižnici. A potom prišla stop-
ka. Sprísnili sa karanténne opat-
renia a obmedzili sa akcie s väčším 
množstvom návštevníkov.

Organizátorky však našli ces-
tu. Knižnica mohla byť otvorená, 
preto výstavka darovaných kníh 
bola k dispozícii záujemcom. Pri-
chádzali jednotlivo, s dodržaním 
všetkých nariadení. Deň za dňom 
z kníh ubúdalo. Mnohí návštevníci 
boli v priestoroch knižnice prvý-

krát a mnohí si hneď aj dali vy-
staviť čitateľský preukaz. Burza 
ľudí zaujala a všetci rátajú, že sa 
zopakuje v lepších časoch aj so 
zaujímavým sprievodným progra-
mom. Sympatická je aj myšlienka, 
že zostatok kníh obohatí police 
v knižnici a poputuje aj do zaria-
dení sociálnych služieb v regióne.

Ako nám prezradila Jana Chvoj-
ková, ktorá pracuje v obecnej 
knižnici iba krátko, má v hlave 
množstvo zaujímavých akcií pre 

deti i dospelých. Skvalitnia sa aj 
služby knižnice. Momentálne sa 
digitalizujú knižné tituly. V budúc-
nosti si na obecnej stránke bude-
me môcť overiť, či hľadanú knihu 
knižnica má, či je voľná a bude 
možné si ju aj rezervovať. Jana nás 
informovala o ďalších možnos-
tiach, ktoré môže knižnica ponú-
kať. Viac prezradíme v budúcom 
čísle Kozárovských novín.

Monika Nemčeková
Foto autorka

Úzkorozchodná železnica pre-
chádzajúca dnešnými katastrami 
Kozároviec a Tlmáč, o ktorej dnes 
už môžeme hovoriť ako o tech-
nickej pamiatke, nenávratne pred 
mnohými desaťročiami zanikla 
a takmer sa stratila z povedomia 
ľudí. Poznatky získané počas vy-
chádzok nás ale presvedčili, že 
stopy po nej nezmizli úplne. Pod-
ľa skromných informácií získaných 
z literatúry a prameňov vieme, že 
jej krátka existencia spadala do 
rozmedzia rokov 1914 až 1924. 
Výstavbu hospodárskej železnice 
s rozchodom koľajníc 600 mm ini-
cioval veľkostatok v Pohronskom 
Ruskove (vtedajšej Oroszke). Tra-
sa železnice prechádzala poľami 
a čiastočne krajom okolitých lesov. 
Okrem iného prepájala aj dva ma-
jere – sv. Helenu (Ilonu) a Korlát.

Vďaka informáciám od pamät-
níkov, ale najmä novších poznat-
kov z terénu, sa čiastočne podarilo 
zmapovať jej trasu. Od dnešnej že-
lezničnej trate pod kopcom Skala, 
kde bola nákladná rampa, sa sme-
rom k sídlisku Lipník zachoval dlhý 
mierne stúpajúci násyp a zárezy. 
V násype je dodnes zachovaných 

Úzkorozchodná hospodárska 
železnica v Kozárovciach a Tlmačoch 

niekoľko pôvodných betónových 
priepustov. Po tejto trase vedie 
lesný chodník, takže sa dá ňou aj 
dnes dobre prejsť. Pokračovanie 
ďalšej časti trate je už nečitateľné. 
V týchto miestach bol terén odťa-
žený a ešte v 50. rokoch tu fungo-
vala tehelňa. Úseky trate, ktoré sa 
nachádzali na poliach v okolí síd-
liska Lipník sú už tiež takmer ne-
rozpoznateľné. Dajú sa spozorovať 
iba za šťastných okolností v podo-
be nepatrných terénnych vĺn nie-
kdajších násypov či roztrúsených 
andezitových kamienkov, ktoré slú-
žili ako podklad pod koľajnice. Trať 
pokračovala priestorom dnešné-
ho sídliska približne v línií medzi 
Dlhou a Ružovou ulicou a smero-
vala až k majeru Helena. Odtiaľ 
priamo cez majer prechádzala na 
západ k hraniciam kozárovského 
a nemčinianskeho chotára. Tu sa 
z nej tiež vo väčších úsekoch za-
chovali na okraji lesa násypy a zá-
rezy v teréne. Železnica končila až 
na majeri Korlát, ktorý existoval 
ešte v závere minulého storočia 
a nachádzal sa na juhozápadnom 
okraji katastra Kozároviec.

Akú mala železnica presnejšiu 
podobu a akým 
spôsobom fungo-
vala sú už otázky, 
ktoré sa nateraz 
úplne zodpovedať 
nepodarilo. Odpo-
vede ale môže po-
skytnúť ďalšie te-
rénne a archívne 
bádanie.

Matúš Martinák, 
Dávid Hudec

Foto: M. MartinákZachovaný železničný násyp s priepustom.
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Rok 1991
kronikár Gašpar Švolík

Na začiatku zápisu sa už tradične 
spomína počasie v tomto roku. Väč-
šie mrazy prišli ku koncu mesiaca 
a sneh napadol začiatkom febru-
ára. V niektorých lokalitách v apríli 
pomrzli marhule, čerešne a vinič. 
Na Urbana znova mrzlo. V júni sa 
denné teploty pohybovali len okolo 
20 °C, noci však boli chladné. V jú-
li bolo počasie mimoriadne teplé 
s dažďami a búrkami a v polovici 
mesiaca zaznamenali zasa rekord 
za 40 rokov. September a október 
boli mimoriadne chladné. Ich prie-
merné teploty boli o 6 °C nižšie ako 
dlhodobý priemer. Silné nočné mra-
zy boli aj v dňoch 1.‑2.novembra, 
keď na cintoríne pomrzli kvety na 
hroboch. V polovici decembra na-
snežilo a sneh vydržal až do konca 
roku. 

Mimoriadny prírodný jav postihol 
obec aj v tomto roku. Dňa 27.júna 
večer pred 21.hodinou sa nad obec 
prihnali chmáry a za nimi nasledo-
val silný víchor. Dážď a vietor trvali 
až do polnoci. V niektorých častiach 
obce pozhadzoval zo striech krytinu 
a povytrhával aj niekoľko ovocných 
stromov. Najviac bola postihnutá 
ulica od píly smerom k železničnej 
stanici. Na ľavej strane domy asi 
od č. 540 po 555, na pravej stra-
ne domy od č. 635 po 652 (z nich 
najviac dom V.Šamu č. 640). Na 
zadnej ulici domy od č. 770 po 788, 
najviac dom č. 780 majiteľa S.Čer-
venáka. Ďalej bola postihnutá pra-
vá strana ulice od mlyna smerom 
k železničnej stanici a to domy od 
č. 402 po 413, najviac dom Š.Ga-
žiho č. 407‑408.

Jarnými mrazmi bola poznačená 
aj úroda niektorých druhov ovocia, 
avšak len v niektorých lokalitách 
alebo len čiastočne. Následky bo-
lo možné pozorovať na stromoch 
v záhradách, zatiaľ čo vo viniciach 
stromy nepomrzli. Boli to najmä 
čerešne, marhule a orechy. Dobrá 
bola úroda jabĺk a hrušiek. Zelenine 
sa darilo. Úroda obilnín sa ukazova-
la veľmi dobrá. Po dažďoch miesta-
mi obilie poľahlo a pri jeho zbere 
dochádzalo k zvýšeným stratám.

Nové pomery prinášajú aj zme-
ny, na ktoré neboli ľudia zvyknutí 
a preto ich ťažko chápu a ťažko sa 
im prispôsobujú. Takouto zásadnou 
zmenou je aj voľné tvorenie cien, 
ktoré začalo platiť od 1.januára. To 
sa prejavuje ich zvyšovaním. Naj-
viac to pociťujú občania pri náku-
pe potravín. Novinkou pre občanov 
je aj to, že ten istý tovar v rôznych 
predajniach môže mať rôzne ce-

ny. Okrem potravín, sa zvýšili ce-
ny aj odevov, obuvi a priemysel-
ného tovaru.

V tomto roku sa začalo aj s vý-
stavbou obecného vodovodu. Ako 
zdroj pitnej vody bol schválený vrt 
pri mechanizačnom stredisku Poľ-
nohospodárskeho družstva, z kto-
rého od roku 1985 vyteká voda bez 
úžitku do Svätého potoka. Zača-
lo sa kladením potrubia od zdroja 
k rezervoáru, ktorý bude postavený 
v časti chotára Nad dráhami a od-
tiaľ k okraju obce na Heliská.

Z iniciatívy nového kaplána J.Ho-
fera začala v máji súkromná pod-
nikateľská firma s prekrývaním ve-
že a strechy na kostole. Eternitovú 
pokrývku veže odstránili a nahra-
dili medeným plechom. Strecha na 
ostatnej časti kostola, ktorá bola 
pokrytá škridľou bobrovkou, bo-
la prekrytá novým materiálom, fa-
rebným hliníkovým plechom. Tieto 
práce boli už veľmi potrebné, pre-
tože škridľa aj eternit boli poško-
dené a zatekalo cez ne. Na úhradu 
týchto prác sa konali aj zbierky od 
veriacich. Keďže aj múry kostola nie 
sú odizolované a je do nich použi-
tý nevhodný kameň, prejavuje sa 
to ich vlhnutím. Tento nepriaznivý 
stav sa pokúsil odstrániť tiež no-
vý kaplán tak, že po celom obvode 
kostola sa okolo základov urobil vý-
kop, čím sa vytvorila vzduchová izo-
lácia základov. Tento výkop potom 
pokryl betónovými dlaždicami. Pre 
túto prácu získal aj pomoc z radov 
farníkov, avšak v prevažnej miere 
je to výsledok jeho osobnej práce.

V tomto roku sa uskutočnilo  
1. sv. príjmanie detí novým, pre ob-
čanov nezvyčajným spôsobom. Na 
prípravu žiakov boli kladené po-
merne prísne nároky a samotný akt 
1.príjmania sa uskutočnil v sobotu 
22.júna v odpoludňajších hodinách. 
1.príjmanie sa konalo bez vonkajšej 
slávnostnej atmosféry iba za účas-
ti rodičov príjmajúcich, v uzavre-

tom kostole bez prístupu verejnos-
ti. Slávnostná časť tohto obradu sa 
uskutočnila na druhý deň v nedeľu. 
Na takýto priebeh 1.príjmania rodi-
čia doposiaľ neboli zvyknutí a prijali 
ho s určitými rozpakmi.

Ak ešte nedávno bola sieť pre-
dajní potravín v obci nedostatočná, 
za posledné roky sa situácia zme-
nila. Pokles nákupu tovaru vzhľa-
dom na sústavné zvyšovanie cien 
bol príčinou toho, že 3 predajne 
potravín a 2 bufety v obci sú ne-
únosné. Preto sa jedna z predaj-

ní, a to predajňa oproti Obecnému 
úradu z rozhodnutia Jednoty uza-
tvorila a v tejto budove sa otvorila 
predajňa Partiový tovar, ktorú sem 
preložili z Lipníka. Sortiment je za-
meraný na predaj metrového a ku-
sového textilu a odevov.

Pohostinstvo, ktoré prevzali do 
prenájmu od Jednoty bratia Milan 
a František Miháloví na základe 
požiadaviek pracovníkov hygieny 
prešlo niektorými úpravami, ktoré 
mali za cieľ zlepšiť hygienické pod-
mienky v tomto závode verejného 
stravovania. Noví podnikatelia da-
li závodu aj nový názov „Hostinec 
u Brča“.

Dňom 1.novembra bol uzatvo-
rený pre nerentabilnosť aj obchod 
s obuvou a odevmi oproti starej 
škole.

Pretože financovanie kultúrnych 
zariadení sa obci neumožňovalo, 
bolo treba hľadať riešenie, ktoré 
by umožnilo udržať v prevádzke 
Dom kultúry. Vyriešilo sa to jeho 
odovzdaním do prenájmu Motores-
tu Zubor ‑Olichov, ktorý má v pre-
nájme rodina Pivarčiových. Nový 
nájomca v DK zriadil pohostinstvo 
s vedúcim Mikulášom Hlavom, kto-
rý okrem reštauračných služieb bu-
de zabezpečovať aj kultúrne využi-
tie DK a údržbu budovy. Prevádz-
ka však bola v auguste uzavretá 
a znova otvorená dňom 3.októbra 
ako „Kaviareň Hron“.

Zatiaľ čo prevádzky štátneho 
a družstevného sektoru sa priva-
tizujú alebo zanikajú, postupne sa 
otvárajú súkromné predajne a služ-
by. Aj v našej obci, vyučený pekár 
Marcel Kabát, postavil v dome po 
rodičoch pekárenskú pec. Pec má 
kapacitu 100 kusov 1 a pol kilogra-
mových chlebov a je špeciálnym 
horákom vykurovaná naftou. Jeden 
chlieb predáva za 15 Kčs a pretože 
je kvalitný je oň záujem nielen v ob-
ci, ale na vlastnom dodávkovom 
aute ho rozváža aj do Novej Bane, 
do Levíc a do niektorých blízkych 
dedín. Svojmu podniku dal majiteľ 
názov „Pekáreň u Marcela“.

Aj predajňa Ovocie a zelenina pri 
Trojici bola pre nerentabilnosť za-
tvorená. Výhodné miesto využil Mi-
lan Dvorák, ktorý v nej otvoril pre-
dajňu pod názvom „Univermag“. 
Podľa názvu by tam mal byť široký 
sortiment, zatiaľ je tam predajňa 
potravín, niečo z drogérie a sym-
bolicky aj spotrebný tovar. Niekto-
ré druhy tovaru sú lacnejšie ako 
v predajni Jednota.

Prvé mesiace roka bolo garan-
tom kultúrnych podujatí v obci ešte 
Miestne kultúrne stredisko na čele 
s jeho riaditeľom M.Tóthom. Po zru-
šení MKS kultúrne akcie zabezpe-
čuje prenajímateľ DK. Možno kon-
štatovať, že aj v týchto prelomových 
dobách bola zo strany kultúrneho 
zariadenia snaha zabezpečiť pre 
občanov kultúrne vyžitie. Ako však 
ukázala návštevnosť na jednotli-
vých podujatiach, bývalý záujem 
občanov o kultúrne akcie poklesol.

Kultúrne sme pookriali na konci 
roka, kedy bol usporiadaný tradičný 
„Mikulášsky večierok“. Tento sa za-
čal už v odpoludňajších hodinách, 
keď dedinou prechádzal Mikuláš na 
hintove ťahanom bielymi koňmi zo 
žrebčína v Novom Tekove. Potom 
v preplnenej kinosále v DK pred-
viedli program žiaci ZŠ, po ňom 
Mikuláš rozdal balíky, ktoré si ľudia 
navzájom poslali a na záver bola 
pre mladých diskotéka.

Z vystúpení domácich súbo-
rov medzi najvýznamnejšie mož-
no považovať vystúpenie Vretien-
ka a mužskej speváckej skupiny pri 
MO MS vo vianočnom programe na 
Bratislavskom hrade.

V tomto roku dochádza na ZŠ 
k ďalším personálnym zmenám. 
Funkcie riaditeľa sa dobrovoľne 
vzdal Eduard Mráz a odišiel učiť na 
svoje pôvodné pracovisko na ZŠ 
v Leviciach. Novým riaditeľom, kto-
rý vyšiel z konkurzu, sa stal tunajší 
rodák Marián Vajda. So svojimi spo-
lupracovníkmi v škole rozlúčil a do 
starobného dôchodku odišiel aj uči-
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teľ Gašpar Švolik. Na požiadanie 
vedenia školy ešte, ako dôchodca, 
učil na škole do konca školského 
roku 1991/92.

Od 1.januára sa za veľmi zložitých 
podmienok JRD Kozárovce odčle-
nilo od JRD Tekov aj keď problémy 
s delením majetku sa riešili ďalej. 
Na administratívne účely im slúžia 
sociálne miestnosti na farme doj-
níc. V tomto čase sa zmenil aj ná-
zov. Jednotné roľnícke družstvá sa 
premenovali na Poľnohospodárske 
družstvá (PD). Vedenie družstva 
začalo pracovať v tomto zložení: 
predseda a agronóm Ing. Bohumír 
Miklovič (z Lipníka), podpredseda 
Marian Kabát, ekonóm Ing. Mari-
án Straca, zootechnik Jozef Pra-
chár (z Hr.Beňadika), Milan Sza-
bo (z Hr.Kľačian), mechanizátor 
Ing. Ján Jókay a vincúr Jozef Bo-
bok (z Hr.Kľačian).

Ešte pred začatím jarných prác, 
na základe nových zákonov, požia-

dali niektorí občania o vyčlenenie 
svojej pôdy, na ktorej mienia hos-
podáriť. Boli to dediči po Gašparovi 
Ižoldovi, pôdu ktorých prevzal syn 
Karol, ďalej Jozef Polc, Viliam Hlava, 
Mikuláš Hudec, Milan Dvorák, kto-
rým pôdu vyčlenili po ľavej strane 
hradskej smerom na Zlaté Morav-
ce od mosta za Pustou horou. Pod 
Skalou dostali pôdu: Pavol Rybár, 
Ladislav Benčat a Jozef Benčat.

Vzhľadom na celkovú situáciu mu-
seli v družstve znížiť stavy poľnohos-
podárskych zvierat a prispôsobiť aj 
pestovanie plodín. Okrem tradič-
ne pestovaných obilnín, kukurice, 
repy, slnečnice, repky a krmovín, sa 
zamerali aj na pestovanie uhoriek, 
rajčín, kapusty a fazule. Pestovaniu 
a zberu zeleniny sa okrem členov 
družstva zúčastnili aj ďalší občania, 
ktorí pracovali za určitý podiel. Aj 
napriek tomu, že úroda bola dobrá, 
starosti boli s ochranou aj odbytom, 
hoci ceny boli nízke.

V tomto roku vydal Juraj Hamar, 
zakladateľ a vedúci detského fol-
klórneho súboru Vretienko, nadše-
ný pracovník folklóru v rámci Slo-
venska a čerstvý absolvent katedry 
estetiky a literárnej vedy na filozo-
fickej fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, knihu poézie „Dala 
Eva Adamovi (jablko)“ (Viac o tom-
to rodákovi v KN 1/2021).

Úspechy v oblasti umeleckej fo-
tografie zaznamenáva ďalší náš ro-
dák, Miroslav Švolík, ktorému bola 
v roku 1990 udelená cena Medziná-
rodného strediska fotografie v New 
Yorku a v roku 1991 mu bol poskyt-
nutý trojmesačný študijný pobyt na 
podujatí Projects UK v Newcastle 
v Anglicku. (O tomto rodákovi sa 
viac dočítate v KN 4/2020).

Porušovanie zákonov a trestná 
činnosť stále rastie. Aj keď v men-
šom rozsahu, ale neobchádza ani 
našu obec. V noci na 7.apríla bo-
la vykradnutá predajňa potravín 

pri píle. Zlodej rozbil sklo na čelnej 
strane budovy a odniesol väčšie 
množstvo cigariet a alkoholu. Zlo-
dejom bol cigán, ktorého už v do-
poludňajších hodinách zadržala po-
lícia v Žiari nad Hronom.

Dňa 24.októbra bola krádež 
v sklade predajne Domáce potre-
by, do ktorej sa zlodej dostal tak, 
že poškodil dvere. Okrem týchto 
krádeží sa v obci vyskytli aj menšie 
výtržnosti, ktoré však nemali ná-
sledky na zdraví a majetku.

Každá práca v živote človeka má 
svoj začiatok aj koniec. Zápisom 
do Obecnej kroniky za rok 1991 
končí sa aj práca obecného kroni-
kára Gašpara Švolíka, ktorý sa je-
denásť rokov snažil v daných pod-
mienkach objektívne zaznamenávať 
a pre budúce generácie zachovať 
obraz o našej obci, o živote svojich 
súčasníkov.

Zo zápiskov kronikára 
spracoval Miroslav Kopál

V tomto roku si pripomenula 
miestna dychová hudba DH Ko-
zárenka 30 rokov od jej opätov-
ného vzkriesenia. Pripomeňme si 
tento tento rok originálnym zápi-
som kronikára z roku 1991.

„Od zániku dychových hudieb 
v obci roku 1976 uskutočnilo sa 
niekoľko pokusov o obnovenie dy-
chovej hudby, avšak neúspešne. 
Až v roku 1991 z iniciatívy býva-
lých hráčov Michala Boháča ml., 
Alexandra Kabáta a riaditeľa MKS 
Mariana Tótha uskutočnilo sa 2.au-
gusta prvé stretnutie záujemcov 
o založenie a účinkovanie v dycho-
vej hudbe. Jej počiatočné zloženie 
bolo nasledovné: klarinety ‑ Ján 
Krajči (dôchodca), Ľudovít Závod-
ský (invalidný dôchodca), tenory – 
Filip Valkovič (invalidný dôchodca), 
Alexander Kabát (obchodný pra-
covník), krídlovky – Michal Boháč 
ml. (vedúci podnikového inštitútu), 
Marian Vajda (pedagogický pra-
covník), Vincent Holečka (lekár), 

1991 – počiatok novej éry dychovej hudby v Kozárovciach
Milan Holečka (pedagóg), Peter 
Švolik (robotník), trubka B – Jo-
zef Psársky (robotník), trubka S – 
Gustáv Micheľ ml. (žiak ZŠ). S ná-
cvikom začal Róbert Vajda, absol-
vent vojenskej hudobnej školy, av-
šak po krátkom čase funkciu ka-
pelníka prevzal M.Boháč ml. Keďže 
skoro všetci hráči v minulosti už 
na hudobné nástroje hrali, nácvik 
postupoval dosť rýchlo, a tak na 
verejnosti po prvý raz vystúpili už 
koncom septembra, keď sa v ob-
ci slávili hody. Počas omše hrali 
nábožné piesne a po jej skončení 
pred kostolom zahrali Pádivého 
Slovenský pochod, Tomaníkovu 
polku Prečo si neprišiel, valčík Vy-
dala mamka a Šli panenky od Šol-
ca. V kostole znovu účinkovali na 
Vianoce cez polnočnú omšu a cez 
omšu na prvý vianočný sviatok.

Pri zahájení svojej činnosti sa 
členovia hudby dohodli na urči-
tých zásadách. Rozhodli sa orga-
nizačne tvoriť samostatnú zložku 

a keďže používajú nástroje, ktoré 
sú majetkom obce, budú účinko-
vať pre potreby obce. Pre príleži-
tostné požiadavky svojich členov 
a ich rodinných príslušníkov budú 
hrať zadarmo alebo za symbolickú 
pozornosť.

Pre riadenie svojej činnosti si 
zvolili organizačný výbor v zložení: 
M.Boháč ml. – vedúci, M.Holečka – 
pokladník, a Filip Valkovič. Vhodné 
podmienky pre nácvik im poskytol 
v budove školy jej riaditeľ. Obecný 
úrad previedol do inventára Zák-
ladnej školy i existujúce hudobné 
nástroje. Notový materiál si zapo-
žičali od bývalého Osvetového stre-
diska v Leviciach a s problémami si 
zaobstarávali aj od dychovej hud-
by v Topoľčiankach. Pre upevnenie 
kolektívu si členovia hudby pred 
Silvestrom usporiadali v budove 
školy spoločné posedenie za účasti 
svojich rodinných príslušníkov, na 
ktoré si priniesli domáce pohoste-
nie i občerstvenie.“

Aj keď sa to dá považovať za 
malý zázrak tak táto dychová 
hudba aktívne pôsobila aj v tom-
to roku. Aj keď kvôli pandémii to 
boli len cirkevné hrania a jeden 
pohreb, ale sme vďační aj za to, 
sme vďačný najmä vdp.Tomášovi 
Gračkovi z Hronského Beňadika, 
že si na nás občas spomenie a pri-
zve nás k doprevádzaniu na jeho 
sv. omšiach.

Nakoniec by som sa chcel touto 
cestou poďakovať všetkým, kto-
rí stáli pri vzniku tohto hudobné-
ho telesa, spomienkou uctiť tých, 
ktorý, nás počas týchto tridsiatich 
rokov opustili na večnosť a súčas-
ným členom, ich rodinám a všet-
kým priaznivcom DH Kozáren-
ka popriať šťastné a požehnané 
Vianočné sviatky a v novom roku 
2022 hlavne veľa zdravia, šťastia 
dostatok vnútornej sily do boja 
proti nástrahám, ktoré nás v tom-
to novom roku budú čakať.

Miroslav Kopál

Dychová hudba v roku 1991 Dychová hudba v roku 2021
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Je tu opäť koniec roka, čas 
zhodnotiť činnosť nášho Dobro-
voľného hasičského zboru. Čo sa 
týka zásahovej činnosti, v jarných 
mesiacoch to bola asistencia pri 
testovaní na Covid 19, formou 
dezinfekcie priestorov. V letných 
mesiacoch asistenčná služba na 
športových podujatiach organi-
zovaných p. Šustákom a obcou. 
A na jeseň účasť na pátraní po 
nezvestnej osobe. Požiare a po-
vodne, ku ktorým sme boli v mi-
nulom roku prizvaní Hasičským 
a záchranným zborom, sa tento 

rok našej obci vyhli, a tak nie je 
žiadny výjazd evidovaný.

Čo sa týka organizácie tradič-
ných akcií, v tomto roku sa nám 
podarilo usporiadať v spolupráci 
s obecným úradom Tradičný Ko-
zárovský kotlík, ktorý sa veľmi vy-
daril. Mrzí ma, že to isté nemôžem 
povedať aj o našej súťaži O strie-
bornú prúdnicu Pohronia, ktorú 
vo veľkej miere pokazilo počasie. 
Okrem spomínanej našej súťaže 
sme sa v roku 2021 rovnako po-
značenom pandémiou zúčastnili 
na okresnej súťaži v Žemberov-

ciach, ktorú sme vyhrali a postú-
pili sme. Na krajskej súťaži sme 
obsadili, tradičné“ druhé miesto. 
Na koniec leta to boli ešte dve, 
pohárovky“ v Mýtnych Ludanoch 
a Hurbanove, ktoré našu športo-
vú činnosť v tomto roku ukončili.

Tento rok sme oslávili 85. vý-
ročie založenia DHZ slávnostnou 
členskou schôdzou v kultúrnom 
dome. V oblasti odbornej prípra-
vy členov, sme sa stretávali na 
pravidelných tréningoch, škole-
niach a údržbe techniky. Poda-

rilo sa nám v jarných mesiacoch 
tiež dobudovať altánok, v areáli 
na Brôdku, do ktorého bola za-
vedená elektrina a bolo upravené 
jeho okolie. Do studne bolo osa-
dené čerpadlo, čím sme získali 
vodný zdroj na tréningy a prípra-
vu na zásahy.

V závere by som chcel poďako-
vať všetkým členom DHZ za ich 
činnosť v tomto roku, popriať ve-
selé Vianoce a úspešné vykroče-
nie do roku 2022.

Peter Majer, veliteľ DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor bilancuje 

Už druhý rok za sebou nám pan-
demická situácia neumožnila zor-
ganizovať tradičnú kozárovskú ko-
štovku mladých vín. Od vzniku Vi-
nohradníckeho spolku Kozárovce 
každý rok začiatkom decembra, 
keď sa mladé vína ustália a začnú 
nás lákať svojou sviežosťou a pod-
manivým buketom, sme sa stretá-
vali, aby sme ich ochutnali a zhod-
notili. Úvodom koštovky sme vždy 
zhodnotili ročník, z akého ideme 
vína ochutnať. Keďže stretnúť sa 
nemôžeme, chcem sa aspoň touto 
formou poohliadnuť, aký bol roč-
ník 2021 v našich vinohradoch na 
Pustej hore a Starých viniciach.

Vinohradnícky rok začína po 
ostrihaní viníc, keď nastáva čas 
rašenia a vinič sa prebúdza k no-
vému životu. Tohtoročná jar bola 
neobvyklá v tom, že dni v mesia-
ci marec a apríl boli síce zväčša 
slnečné, ale teplota v noci klesa-
la k nulovým hodnotám, čo bolo 
príčinou neobvykle oneskorené-
ho nalievania pukov. Tento sklz 
sa preniesol aj do oneskoreného 
kvitnutia. Keď v iných rokoch za-
čína kvitnutie v prvom júnovom 
týždni skorými odrodami, v tomto 
roku to bolo až na konci mesiaca. 

Bol to dobrý ročník
Samotné kvitnutie prebiehalo už 
v priaznivých podmienkach. Vinič 
dobre odkvitol a nezaznamenali 
sme žiadne nadmerné spŕchanie. 
Teplé letné dni oneskorenú vege-
táciu nezvyčajne rýchlo dobehli.

Čo sa týka zrážok, myslím, že 
pršalo vtedy, keď pršať malo a čo 
je hlavné, nepostihol nás ľadovec, 
ako v predchádzajúcich dvoch ro-
koch. Aj tlak hubovitých chorôb 
sme zvládli a to vďaka spolkovému 
systému distribúcie chemických 
ochranných látok, ale aj úspešnej 
prevádzke dvoch meteostaníc. Na 

základe systému predikcie chorôb 
sme striekali preventívne, účelne 
a najmä šetrne. Len dvakrát v tom-
to roku sme boli nútení formou 
sms ‑správ upozorniť členov spol-
ku na akútny zásah.

Na sklonku leta v prvej a druhej 
dekáde septembra skorí nedočkav-
ci, snáď z obavy pred dažďom, za-
čali s oberačkami. Hrozno na naše 
veľké prekvapenie malo pomer-
ne dobrý slad, ale vysoké kyseli-
ny, čo bolo nesporne dôsledkom 
kratšej vegetácie. Už pri samot-
nom ochutnaní bobule bola chuť 

kyslá, neharmonická. Ale stačilo 
dva týždne počkať a kyseliny sa 
pekne upratali. Hrozno, ktoré sa 
oberalo v októbri, malo poväčši-
ne dostatočné cukry a vína z neho, 
po dokvasení, sú svieže s ovocno‑
‑kvetinovým buketom. Je pravda, 
že oproti iným ročníkom sú mierne 
kyslejšie, ale o to s väčším prísľu-
bom vyzrievania. Určite si zacho-
vajú sviežosť o rok a pri dobrom 
zaobchádzaní aj o dva.

Zvláštnou kapitolou tohto roč-
níka budú vína ružové a červené. 
Najmä novošľachtence, ktoré vi-
nohradník nechal dozrieť na 23 
a viac maligánov, sľubujú po vy-
zretí v drevených sudoch, keď zvý-
šené taníny zmäknú, a to najskôr 
o rok, zaujímavé chute.

Verme spoločne, že toto pande-
mické trápenie skoro oslabne a že 
vína ročníka 2021 budeme môcť 
spoločne ochutnať a že budeme 
zhodne konštatovať: „Bol to dob-
rý ročník“.

Prajem všetkým čitateľom Ko-
zárovských novín pekné Vianoce, 
zdravý a šťastný nový rok!

Štefan Gaži, predseda 
VS Kozárovce

Foto: M. Nemčeková

Dňa 27.7.2021 o 13;33 h., sme boli privolaní k likvidácii požiaru poľa, 
ktoré sa chytilo horieť, po technickej poruche na poľnohospodárskej 
technike miestneho PD v Kozárovciach. Pri zásahu sme spolupraco-
vali s HaZZ Zlaté Moravce.

Mladé vína 14.12.2019
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Stolnotenisový oddiel pôsobí 
v obci Kozárovce  od roku 2020, 
preto sa dá konštatovať, že zatiaľ 
celé doterajšie pôsobenie klubu 
zasiahli obmedzenia spôsobené 
pandémiou. Ako všetci vieme, na-
riadenia boli niekedy voľnejšie a 
inokedy prísnejšie. V momentálnej 
(lock‑down) situácií nám nariade-
nia nedovoľujú hrať stolný tenis. 
Všetky súťaže sú momentálne po-
zastavené, pričom posledný zápas 
nášho A‑čka bol 23.10. v Trnave, 
ktorý pre nás znamenal aj prvé ví-
ťazstvo v aktuálnej sezóne – snáď 
nie aj posledné. 

Do konca prvej polovice roč-
níka chýba odohrať ešte 6 z plá-
novaných 11‑ich stretnutí. Tie-
to stretnutia sa pravdepodobne 
budú dodatočne dohrávať v na-
sledujúcom roku spolu s druhou 

polovicou súťaže, ak to situácia 
dovolí. Á‑čko figuruje v zmraze-
nej tabuľke na delenej 10. prieč-
ke tabuľky 1. ligy mužov Západ. 
Naše B‑čko v aktuálnej sezóne 
majstrovskej súťaže A – Levický 
okres stihlo odohrať len dva zá-
pasy a v neúplnej tabuľke figurujú 
na 7. mieste, z prvej polovice im 
však zostáva dohrať 5 stretnutí. 
Napriek pretrvávajúcim pande-
mickým obmedzeniam náš klub 
napredoval aj v tak náročnej 
dobe pre šport. V spolupráci so 
ZŠ Kozárovce a riaditeľom školy  
R. Demianom sa nám podarilo 
zriadiť stolnotenisový krúžok pre 
deti, ktorého sa zúčastňovalo až 
26 detí. Takisto sa nám podarilo 
zabezpečiť športové potreby pre 
stolný tenis pre našich športov-
cov a budúcich parťákov z krúž-

ku. Na začiatku roka 2021 sa nám 
takisto podarilo v spolupráci s 
obcou nainštalovať zatemnenie v 
podobe žalúzií na dvoch stenách 
telocvične. Žiaľ, rok 2021 nám 
priniesol aj ukončenie spoluprá-
ce s našim dlhoročným trénerom 
Danielom Gogom, ktorý úspeš-
ne vychoval niekoľko úspešných 
stolnotenistov, podpísal sa pod 
výrazné úspechy klubu počas pô-
sobenia v Rybníku a delil sa s na-
mi o svoje dlhoročné skúsenos-
ti, či zaujímavé historky zo sveta 
stolného tenisu. Za toto všetku 
mu aj touto cestou srdečne ĎA-
KUJEME a prajeme všetko dob-
ré v jeho ďalších pôsobeniach. 
Tak isto by sme sa radi poďako-
vali obci Kozárovce a ZŠ s MŠ Ko-
zárovce za doterajšiu podporu.

Markus Tonkovič

Stolný tenis má šancu na úspech

Prvýkrát som bol požiadaný Mo-
nikou Nemčekovou začiatkom toh-
to roka, či by sme nedali dokopy 
nejakú spoločnosť ľudí – chodcov. 
Vraj si všimla, že sa akoby neve-
diac o sebe, mnohí „potulujú“ de-
dinou. Slovo dalo slovo a zrodil 
sa nápad.

Druhýkrát som bol požiadaný 
Monikou Nemčekovou koncom 
tohto roka, či by sme nedali do-
kopy nejaký článok o spoločnosti 
chodcov, ktorí kolektívne chodia 
našou dedinou a okolitou príro-
dou. Tak prehľadne a štatisticky.

Teraz žiadam Moniku Nemčeko-
vú, aby nasledujúce vety z člán-

ku nevyhodila. Monika, to, že tu 
vznikla takpovediac aktívna cho-
decká spoločnosť, je tvoja záslu-
ha, lebo ty si typická životom vy-
školená novinárka a chodíš s oča-
mi „na stopkách.“ Videla si a našla 
riešenie, ja som sa len pridal a po-
tom ďalší… (Ako ma poznáte, reš-
pektujem názory prispievateľov 
do Kozárovských novín, preto si 
nedovolím Michalove predchádza-
júce riadky vyhodiť. Samozrejme, 
niečo k tomu povedať musím. A sí-
ce, možno som autorka myšlienky, 
ale Michal je motorom spoločnos-
ti chodcov a našim vzorom vytr-
valca. Akákoľvek super myšlienka 
bez tohto motora by sa rozplynu-
la v čase. Ja som rada, že môžem 
kráčať v skupine skvelých ľudí, 
novinársky zachytiť vychádzky, 
aby sa o nás vedelo. M.N.)

A teraz poďme k štatistike.
Počas roka máme zapísaných 

26 pohybových aktivít (ešte je 
v pláne 26.12 a 32.12.) Na týchto 
aktivitách sa zúčastnilo 824 chod-
cov, samozrejme niektorí viacná-
sobne, takmer pravidelne. Máme 
zaznamenaných 127 mien účast-
níkov. Nachodili sme 4900 km, na-
behali 184 km. V priemere sa na 

jednotlivých akciách zúčastňuje 
30 ľudí, priemerne aktivita trvá 
2 hodiny a dĺžka trate je cca 6 km.

A teraz nejaké superlatívy: 
Najviac účastníkov bolo na Noč-

nom pochode 
(72), Hronský 
Beňadik (70), 
Pustá hora(54). 
Najďalej sme 
boli v Hronse-
ku a na Pustom 
hrade vo Zvo-
lene. Atypické 
„chody“ bo-
li Ide, ide ma-
šinka (po ko-
ľajniciach), Re-
tro 1970, Pustá 
hora (degustá-
cia), Staré vini-
ce (guláš). Cha-

rita: Svetielko nádeje. Výročia: 
SNP, Deň vojnových veteránov.

Finišujeme. A teraz to najdô-
ležitejšie. Úcta a veľké ďakujem 
patrí našim sponzorom. V prvom 

rade pani Hamarová z ClientSer-
vis Levice za množstvo reklam-
ných predmetov. Ďalej Michaela 
Juhászová, športová obuv LOWA, 
Dominika Ďubeková „Dobrôtky“, 
Gabriela Bajanová E.L.F, Patrik 
Hadobas, manželia Anka a Ján 
Žemberoví, Mirka Betinová, Ľubo 
Černý a Mária Havranová, Viktor 
Sitár, PD Kozárovce Milan Szabo. 
Ďalej dobrovoľníci ‑ pri zapisova-
ní, štart, cieľ a pod. Ale aj ľudia, 
ktorí zo svojho vrecka prispe-
jú hotovosťou a nechcú byť me-
novaní.

PS. Ak v mojom texte nájdete 
chybu alebo som čosi zabudol, 
alebo mám iný názor ako vy, tak 
ma, prosím, ospravedlňte, som 
totiž ročník 1953. Ďakujem.

Michal Šusták,
 foto M. Nemčeková

CHODÍME, CHODÍMECHODÍME, CHODÍME
alebo SUPER PRECHODENÝ ROKalebo SUPER PRECHODENÝ ROK

Túra Okolo Zaňího končila na guláši u Ľuba Černého.

Prechádzka obcou so zastaveniami pri sochách anjelov.
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Jar
Prípravu na dohrávku 5‑tich 

neodohraných zápasov z jesen-
nej časti súťaže 2020 – z dôvo-
du „COVID ‑ovej“ situácie, začalo 
mužstvo mužov pod vedením tré-
nera M. Reischla 23. apríla 2021. 
Z mužstva, ktoré v prerušenej 
jesennej časti súťaže v tabuľ-
ke obsadilo po 10.kole výborné 
1.miesto, pokračovalo 13 hráčov. 
S mužstvom sa v jarnej časti ne-
pripravovali nasledovní hráči: Mi-
loš Ďurovič – pracovné povinnosti 
v zahraničí, Reno Víglaský – hos-
ťovanie, Anton Búry – ukončil čin-
nosť a Samuel Demian – pracovné 
povinnosti.

I napriek tejto zložitej situácii 
mužstvo absolvovalo pred do-
hrávkou 15 tréningových jedno-
tiek a odohralo 2 prípravné zápa-
sy – doma s Imeľom (3:1, Šabo, 
Štefanka, Drienovský) a v Lipovej 
(1.4, Drienovský 2, Ďurina, Šabo).

Vzhľadom na kvalitnú prípravu 
pokračovalo naše mužstvo v dob-
rých výkonoch – vyhralo v Nesva-
doch 0:7, so Šahami doma – kon-
tumačne 3:0 (súper sa nedosta-
vil na zápas), v Leviciach prišla 
prehra 1:0, následne s Patou do-
máca remíza zmarila nádej nášho 
mužstva na víťazstvo v súťažnom 
ročníku. Hernú prevahu mužstvo 
zužitkovalo v poslednom zápase 
ročníka v Kolárove 1:4.

V konečnom poradí sa naši muži 
umiestnili na výbornom 2.mieste, 
pričom zápasy v Leviciach a tiež 
doma s Patou zostanú v pamä-
ti priaznivcov nášho futbalu na 
dlhší čas.

Jeseň
Prípravu na jesennú časť súťaže 

začalo naše mužstvo 7. júla 2021. 
Z mužstva odišiel do vyššej súťa-
že Lukáš Bíňovský (Veľké Ludin-
ce), Samuel Demian na hosťovanie 
do „Karlovky“ v BA, Kamil Pártl – 
na hosťovanie do Rybníka a Ma-
rek Brenkus ukončil aktívnu čin-
nosť v našom klube pre školské 
povinnosti.

Po dlhodobom zranení sa do 
mužstva vrátil Juraj Ďurina a muž-
stvo posilnili ďalší hráči – Šimon 
Gajdoš, Radovan Gáfrik, Stanislav 
Husár, Adam Kováč, Patrik Marek, 
Lukáš Nitško.

V letnej príprave hráči absol-
vovali 15 tréningových jednotiek, 
do prípravy sa zapojilo 17 hráčov. 

Muži majú do jarnej súťaže silnú motiváciu
Mužstvo odohralo 4 prípravné zá-
pasy v Dolnom Oháji 0:6 (Drie-
novský, Kovacs, Borčin, Štefan-
ka, Ďurina, Partl), s Marcelovou 
2:2 (Borčin 2), v Partizánskom 1:4 
(Chorvát), v Imeli 3:0.

Letná príprava a hlavne začia-
tok súťaže bol poznačený pomer-
ne výrazným – vyššie uvedeným ‑ 
pohybom v hráčskom kádri, muž-
stvo potrebovalo viac času na zo-
hranie sa a na zápasovú koordi-
náciu. Napriek uvedenému sme 
súťaž začali domácim víťazstvom 
nad Šahami 2:0, no prvý zápas na 
ihrisku súpera nám nevyšiel pod-
ľa predstáv – prehrali sme v Ko-
lárove 2:1.

Od tretieho kola však mužstvo 
podávalo stabilizované výkony 
nielen doma, ale aj na ihriskách 
súperov a po jesennej časti sú-
ťaže mu patrí výborné 2.miesto 
v tabuľke. Dohrávka 10.kola s Be-
šeňovom nás čaká v jarnej časti 
súťaže.

Na presvedčivé umiestnenie 
na špici kanonierov v uplynu-
lom ročníku súťaže nadviazal aj 
v novom ročníku Dano Drienov-
sky, ktorý v 14‑tich odohratých 

zápasoch na-
strieľal súpe-
rom 15 gólov. 
Ďalšími našimi 
strelcami sú 
Lukáš Štefan-
ka – 6 gólov, 
Patrik Borčin 
5 gólov, Lukáš 
Nitško 2 góly. 
Strelecké ko-
pačky si v je-
sennej časti 
obuli aj Šimon 
Gajdoš, Juraj Ďurina a Csaba Ko-
vács – ktorí zaťažili konto súpera 
po 1 góle.

Poďakovanie patrí nielen hrá-
čom za ich predvedené výkony, ale 
samozrejme i trénerovi, za svedo-
mitú prípravu mužstva.

Nemožno opomenúť ani našich 
fanúšikov, partiu usporiadateľov – 
Ondreja Majera, Ľuba Černého, 
Jozefa Žemberyho, Františka Ča-
radského ‑ vedúcich mužstva Ju-
raja Ďuroviča a Vlada Hoľku, ako 
i všetkých tých, ktorí sa akoukoľ-
vek činnosťou podieľajú na prá-
ci a výsledkoch nášho mužstva, 
patrí im za to veľká vďaka.

Všetci veríme, že v jarnej časti 
nadviažeme na výborné výsled-
ky z jesennej časti súťaže, pri-
čom našim cieľom pre jarnú časť 
je dosiahnuť také umiestnenie, 
ktoré vytvorí predpoklady hrať 
od budúcej sezóny v Kozárovciach 
zápasy so súpermi v novo zriaďo-
vanej súťaži – Majstrovstvách re-
giónu Západ.

Prajem všetkým našim hráčom, 
funkcionárom, fanúšikom poho-
dové vianočné sviatky a v Novom 
roku 2022 hlavne pevné zdravie 
a aj príslovečný kúsok šťastia.

Miloš Ďurovič
Foto: Jozef Bedej

JAR 2021
Žiaci po výbornej jeseni nemohli 

zúročiť v jarnej časti to, čo mali 
natrénované. Na jeseň od 2. kola 
valcovali svojich protivníkov v ce-
lom okrese a viedli tabuľku s cel-
kovým skóre 75:10. Na jar sa ne-
odohral ani jeden zápas, pretože 
sa súťaž zrušila.

JESEŇ 2021
Letnú prípravu na nový roč-

ník sme začali skoro s úplne no-
vým kádrom, pretože 8 hráčov 
skončilo kvôli veku a 2 hráči bo-
li preradení do dorastu, 2 hrá-
či vekom ešte žiaci prestúpili do 
VIONU Zlaté Moravce, 3 hráči išli 
do VIONU na hosťovanie a 5 hráči 
sú na hosťovaní v FK Slovan Levi-
ce. Rozbeh bol aj z tohto dôvodu 
pomalší a tréningová účasť bola 
veľmi nízka. Zlepšilo sa to začiat-
kom školského roka. Postupne 
nám pribudli noví hráči. Niekto-
rí z nich začali hrávať futbal ako 

Družstvá žiakov a prípravky sú prísľubom  
do budúcnosti

siedmaci alebo ôsmaci. Do muž-
stva boli zaradení aj 6 hráči, ktorí 
boli vekom ešte prípravkári. Tré-
ningový proces sa musel prispô-
sobiť zloženiu kádra. Po jesennej 
časti sme nakoniec skončili na 
10. mieste zo 14 účastníkov so 
ziskom 14 bodov a skóre 23:49. 
Potešiteľné bolo, že do zostavy 
sa zapracovali aj 9‑roční chlap-
ci, ktorí sú našim prísľubom do 
budúcnosti.

Tréningový proces prípravky 
sa začal už začiatkom augusta. 
Prvé tréningy boli kostrbaté, de-
ti boli ešte v táboroch a na do-
volenkách. Prvý turnaj príprav-
ka odohrala v Čajkove, výsled-
ky 0:8 s Hronskými Kosihami 
a 2:10 s Novou Dedinou. Začiat-
kom školského roka deti začali 
viac trénovať. Turnaj 12. 9. skon-
čil lepšie 0:4 s Novou Dedinou 
a 0:5 s Hronskými Kľačanmi. Po-
sledný turnaj 26. 9. skončil s vý-
sledkami 1:4 a 1:5. Hoci výsledko-

vo to nie je lepšie, herný prejav bol 
podstatne lepší. Posledný zápas 
z Kalnou skončil nešťastne 2:3.
Naším cieľom je zabezpečiť pre 
deti čo najlepšie podmienky na 
futbal a šport ako taký. Motivo-
vať ich k tomu, aby sa futbalu ve-
novali čo najdlhšie a pokračovali 
v našom klube v starších kategó-
riách. Dôležité je, aby sa nám da-
rilo nahrádzať talentovaných fut-
balistov, ktorí nám odchádzajú do 
vyšších súťaží, ďalšími odchovan-
cami. Srdečne pozývame všetkých 
záujemcov aj z okolia, aby mohli 
využiť možnosti, ktoré náš klub 
ponúka. A to je kvalitný tréningo-
vý proces s dobrými podmienkami 
a možnosť zmysluplne stráviť voľ-
ný čas. Dôkazom toho, že sa u nás 
kvalitne pracuje s mládežou je aj 
to, že množstvo našich odchovan-
cov sa dostalo do vyšších súťaží 
a aj v súčasnosti hrávajú 1. mlá-
dežnícku ligu v rôznych kluboch.

Richard Demian


