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Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Novozvolené obecné zastupiteľstvo 
začalo pracovať
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Znie to až neuveriteľne, ale 
toto číslo Kozárovských novín 
uzatvára jeho 16. ročník vydá-
vania. Ak by sme si mohli zalis-
tovať vo všetkých, boli by sme 
prekvapení, koľko významných 
udalostí v našej obci zachytili, 
o koľkých zaujímavých a talen-
tovaných Kozárovčanoch žijú-
cich doma alebo v blízkom, či 
ďalekom svete sa v ich písa-
lo. Takto si plnia noviny okrem 
úlohy informovať aj úlohu bu-
dovať v nás hrdosť na našu 
obec, jej históriu i prítomnosť. 
Som presvedčená, že sa nám to 
spoločne so všetkými autormi 
príspevkov darí. Žijeme v krás-
nom kraji, opakovali sme si to 
vždy pri turistickej vychádzke, 
keď sme sa na našu obec dí-
vali z diaľky. Je tu čo obdivo-
vať i zachytávať na fotografie, 
povedali sme si, keď sme zhro-
maždili fotografie zaslané do 
1. ročníka fotografickej súťaže 
Kozárovce mojimi očami. Naše 
Kozárovce majú veľký potenciál 
napadlo mnohých, keď s hrdos-
ťou sledovali takmer profesio-
nálne výkony malých i veľkých 
žiakov na nedávnej Vianočnej 
akadémii.

Čosi sme však v posledných 
rokoch stratili. Dobrovoľne sa 
zatvárame vo svojich domo-
voch, bez záujmu o nádherné 
podujatia, ktoré sa neďaleko 
nás konajú. Odopierame si tak 
aj stretnutia s priateľmi, s no-
vými zaujímavými ľuďmi, často 
s výhovorkou, že nemáme na to 
čas. Našťastie, nie všetci. Ma-
li by sme niečo vymyslieť, aby 
sme tých dobrovoľných väzňov 
dostali medzi nás, napríklad aj 
na niektoré stredajšie poduja-
tie v obecnej knižnici.

O pár dní sa skončí rok 2022. 
Vykročme do toho nového 
šťastným krokom a zaželajme 
si navzájom splnenie všetkých 
želaní. O tých najzaujímavej-
ších sa určite dočítame v Ko-
zárovských novinách.

Monika Nemčeková
šéfredaktorka

• Je po voľbách, ako hodnotíte 
ich priebeh v našej obci?
V prvom rade chcem povedať, 

že voľby a celá predvolebná kam-
paň sa niesli v pokojom duchu. Aj 
počas samotného priebehu vo-
lebného dňa sme nezaznamenali 
žiadne narušenie priebehu volieb. 
Účasť vo voľbách v našej obci je 
vždy nad celoslovenským priebe-
hom a tieto voľby to len potvrdili. 
Skoro 59% oprávnených voličov 
odovzdalo svoj hlas kandidátom 
na starostu obce a poslancov 
obecného zastupiteľstva. Tým-
to sa chcem aj poďakovať voli-
čom za účasť a odovzdané hlasy. 
V prvom rade ďakujem za dôve-
ru, ktorá mi bola opätovne da-
ná. 72% hlasov, ktoré som do-
stal,  je silný mandát a zároveň 

V nedávnych voľbách sme dali dôveru starostovi a poslancom, 
ktorí počas najbližších štyroch rokov budú plniť svoje predvoleb-
né sľuby s cieľom, aby sa riešili problémy života v obci. Aktuál-
nym témam sme venovali aj tradičný rozhovor so starostom obce.

vysoká zodpovednosť voči voli-
čom a občanom. V obecnom za-
stupiteľstve tiež došlo k výmene. 
Päť poslancov má už skúsenosti 
a štyria sa úplne noví, ktorí prvý-
krát zasadnú do poslaneckých la-
víc. Takže aj na poste poslancov 
došlo k výmene zástupcov vole-
ných občanmi našej obce.
• Krátko po vyhlásení výsledkov 
volieb sa konalo ustanovujúce 
obecné zastupiteľstvo, o čom 
rozhodlo?
Podľa zákona má starosta ob-

ce do 30 dní od konania volieb 
zvolať ustanovujúce zastupiteľ-
stvo. V našej obci sa uskutočni-
lo vo štvrtok 24. novembra. Celý 
priebeh ustanovujúceho zastupi-
teľstva mal slávnostný charak-
ter. Na tomto slávnostnom za-
stupiteľstve predpísaným spô-

sobom podľa ústavy a zákona 
zložili sľub poslanci a starosta 
obce. Tým sa ujali svojho man-
dátu. Zároveň sa zvolili nové or-
gány obce ako obecná rada a ko-
misie obecného zastupiteľstva. 
Starostom bol určený zástupca 
starostu a boli zvolení zástup-
covia do rady školy. Tiež sa zvo-
lili sobášiaci a poslanec, ktorý 
je oprávnený zvolávať zastupi-
teľstvo. Poslancami bol určený 
plat starostu a zásady odmeňo-
vania poslancov. Toto všetko sa 
rieši a volí na ustanovujúcom za-
stupiteľstve. Tak isto končiacim 
poslancom som vyslovil poďako-
vanie za konštruktívnu spoluprá-
cu počas posledného volebného 
obdobia. Bol dohodnutý termín 
prvého riadneho, dá sa povedať 
pracovného zastupiteľstva, ktoré 
sa konalo 15. decembra.
• Čo bolo na programe roko-
vania?

Požehnané vianočné sviatky,
šťastie, zdravie, lásku a úspechy  

v novom roku 2023
Vám praje

Ing. Bystrík Ižold, starosta obce
Foto: Erika Mrázová
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Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1636
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 964
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 964,
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 
voľby starostu obce: 947
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 
voľby do obecného zastupiteľstva: 952
Volebná účasť: 58‚92%

Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Bystrík Ižold, Kresťanskodemokratické hnu-
tie, Slovenská národná strana, počet platných hla-
sov: 682

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Martin Gaži, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 588
Richard Demian, Mgr., Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 511
Miroslav Švolík, Ing., Nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 507
Dominika Skačanová, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných hlasov: 462
Daša Ďurianová, Bc., DBA, SMER – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 432
Andrea Chorvátová Nagyová, JUDr., OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská 
únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, počet platných hlasov: 388
Silvia Benčaťová, Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných hlasov: 387
Marian Valach, Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných hlasov: 378
Michal Švolík, Ing., Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 374

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

(Pokračovanie zo str. 1)

Obecná rada 
a komisie OZ

Obecná rada: Ing. Domini-
ka Melčíková, Marián Valach, 
Martin Gaži

Komisia kultúry, športu, 
školstva, sociálnych vecí 
a zdravotníctva: Ing. Domi-
nika Melčíková, Silvia Ben-
čaťová, Mgr. Richard Demian. 
Odborníci z radov obyvateľov 
obce a iných osôb: PhDr. Mo-
nika Nemčeková, Bc. Renáta 
Ižoldová, Mgr. Andrea Beneo-
vá, Mgr. Ivana Švoliková PhD., 
Ivan Šimkovič, Jana Chvoj-
ková

Komisia výstavby, územ-
ného plánu, verejného po-
riadku a životného prostre-
dia: Marian Valach, JUDr. An-
drea Chorvátová Nagyová, 
Ing. Miroslav Švolík.
Odborníci z radov obyvate-

ľov obce a iných osôb: Tomáš 
Nováček, Marian Majer

Finančná komisia: Mar-
tin Gaži, Ing. Michal Švolík, 
Bc. Daša Ďurianová, DBA.
Odborníci z radov obyvate-

ľov obce a iných osôb: Ľuboš 
Švolik, Ing. Milan Obický

Komisia na ochranu verej-
ného záujmu: JUDr. Andrea 
Chorvátová Nagyová, Bc. Da-
ša Ďurianová, DBA, Ing. Mi-
chal Švolík

Zastupovanie starostu: 
Marian Valach

Výsledky volieb do orgánov samosprávy 
obcí v obci Kozárovce

Na programe rokovania už toh-
to pracovného zastupiteľstva sa 
riešilo hlavne schválenie rozpočtu 
obce na budúci rok a prijali sme 
nové všeobecne záväzné naria-
denie pre základnú školu s ma-
terskou školou v našej obci. Mu-
sím konštatovať, že od nového 
roku dôjde k miernemu navýše-
niu poplatkov v školskej kuchyni, 
v materskej škole a v školskom 
klube detí. Pristúpili sme k tomuto 
kroku z dôvodu vyšších vstupov 
a úpravou cenových hladín v je-
dálni na základe vyhlášky minis-
terstva školstva. Riešili sme aj do-
tácie pre združenia a spolky, náj-
my obecných nehnuteľností a iné 
povinné veci, ktoré si zastupiteľ-
stvo vyžaduje. Na teraz môžem 
konštatovať, že sme nezvyšovali 
iné dane a poplatky. Uvidíme ako 
sa blížiaci rok 2023 vyvinie hlav-
ne v otázke energií. Vplyv na náš 
rozpočet môže mať aj neschvále-
nie štátneho rozpočtu. Takže je 
viacej premenných, ktoré vstu-
pujú do nášho rozpočtu. Všetko 
ukáže čas.
• Najhorúcejšia téma – dostav-
ba kanalizácie, ako sa vyvíja si-
tuácia posledné mesiace roka 
2022?
Situácia na tomto projekte sa 

posunula. Na konci októbra bo-
lo ukončené výberové konanie 
na zhotoviteľa stavby. Celkom sa 
kvalifikovalo 7 stavebných spo-
ločností, ktoré odovzdali svoje 
ponuky. V súčasnosti prebieha 
kontrola jednotlivých podaných 
ponúk a celkové vyhodnotenie. 
Uzavrieme toto kolo hodnotenia 
a spoločnosti ktoré splnili pod-
mienky sa zúčastnia tzv. aukcie, 
kedy prebehne súťaž z hľadiska 
ceny za celkovú realizáciu stav-
by. Predpokladám, že v priebehu 
januára sa cena uzavrie, podpí-
šeme Zmluvu o dielo a všetko dá-
me na kontrolu. Po kontrole a od-
súhlasení môžeme začať stavať. 
Po novom roku budeme občanov 
priebežne informovať o postupe 
v tejto veci.
• Ktoré investičné akcie nás ča-
kajú v budúcom roku?
Začnem najočakávanejšou ak-

ciou v našej obci a to je dostavba 
kanalizácie. To by mal byť nosný 
investičný projekt budúceho ro-
ku. Dostavba sa hlavne týka Hor-
ného konca, Brôdku, časti Dolné-
ho konca, Gruntov, Močiara a uli-
ce pred školou od pošty. Chceli 
by sme ešte dokončiť dostavbu 
hasičskej zbrojnice. V súčasnos-
ti máme na kontrole projekt re-
konštrukcie autobusovej zastáv-

ky na námestí. Ide o existujúcu 
zastávku, kde za podpory MAS 
Požitavie ‑Širočina (mikroregión, 
ktorého sme členom) dôjde k re-
konštrukčným prácam na objek-
te vrátane blízkeho okolia. Budú 
zabudované aj nové SMART prv-
ky, ktoré boli podmienkou účasti 
v tejto výzve. Aby som nezabudol 
na školu. Tu sme na jeseň schváli-
li kompletnú rekonštrukciu kotol-
ne, výmenu rozvodov a radiátorov 
v škole. V decembri boli dokonče-
né projekčné práce, začiatkom ro-
ku prebehne stavebné povolenie 
a po ukončení vykurovacej sezó-
ny sa hlavne v  lete pustíme do 
celkovej rekonštrukcie a obnovy 
vykurovacieho systému v budove 
školy. Ak sa všetko podarí, tak bu-
dúci rok bude historický z hľadis-
ka investícií v našej obci.

Na záver nášho rozhovoru mi 
dovoľte, aby som Vám všetkým 
v mene obecného úradu a sta-
rostu obce poprial hlavne veľa 
zdravia, šťastia a rodinnej po-
hody. Aby ste blížiace sa sviatky 
strávili v kruhu tých najbližších 
a oddýchli si od každodenného 
zhonu. Nový rok 2023 nech je 
pre Vás ešte lepším ako ten od-
chádzajúci.

Rozhovor pripravila  
M. Nemčeková

Novozvolené obecné zastupiteľstvo 
začalo pracovať

Fotografická 
súťaž 

vyhodnotená
Do prvého ročníka súťaže 

Kozárovce mojimi očami 2022 
sa prihlásilo desať súťažiacich, 
spolu s 30 fotografiami. Všet-
ky fotografie posúdila odborná 
porota v spomedzi nich vybrala 
troch najúspešnejších autorov. 
Stali sa nimi Erika Mrázová, 
Danica Valkovičová Staneko-
vá a Miriam Šimegová. Oficiál-
ne vyhodnotenie a odovzdanie 
cien sa uskutoční začiatkom 
roka 2023 na stretnutí v obec-
nej knižnici.
Dobrá  rada  pre  všetkých 

fotografov v našej obci, foto-
grafujte ďalej, aby ste mohli 
prihlásiť svoje fotografie do 
druhého ročníka  fotografic-
kej súťaže. Najmä sa snažte 
zachytiť zasnežené Kozárovce, 
takých záberov je ako šafranu.

Novozvolené obecné zastupiteľstvo Kozároviec
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Spoločenská rubrika
(október - december 2022)

Povedali si áno
Elena Poláčiková  

a Marek Kusý

Opustili nás
Mária Šušorová,  
vo veku 90 rokov

Filoména Pľutová,  
vo veku 90 rokov

Igor Škvarka,  
vo veku 62 rokov

Peter Valentíni,  
vo veku 62 rokov

Jolana Majerová,  
vo veku 82 rokov

Harmonogram 
separovaného zberu
20. január – papier
16. január – plasty, kov
15. február – plasty,  kov
15. marec – plasty, kov

Jubilanti 50-roční

Jubilanti 75-roční

Jubilanti 80-roční

Jubilanti 60-roční

Začiatkom roka 2022 sa obecný 
úrad Kozárovce uchádzal o finanč-
ný príspevok pre obecnú knižnicu 
z FPU. Vďaka úspešnému projek-
tu FPU poskytol našej obci príspe-
vok vo výške 1 500 € na nákup no-
vých kníh. Obec sa podieľala formou 
spolufinancovania sumou 201,88 €. 
Celkovo sa použilo na nákup nových 
kníh 1 701,88 €. Aj napriek stúpa-
júcim cenám kníh sa nám podarilo 
zakúpiť 168 kníh. Časť pridelenej 
sumy bola použitá na nákup kníh 
vydaných s podporou FPU.
Každá kniha je označená logom 

fondu „Z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia“. Mnohé 
knižné novinky boli zakúpené podľa 
vašich želaní a odporúčaní, ktoré si 
celý minulý rok knižnica zazname-
návala, či už pri vašich návštevách 
a výpožičkách. Zakúpili sme roz-
právky, knihy pre deti v anglickom 
jazyku,  literatúru pre mládež, de-
tektívky, náučnú literatúru, encyk-
lopédie a romány pre ženy.
Touto cestou 

sa chceme po-
ďakovať  Fon-
du na podporu 
umenia za po-
skytnuté finančné prostriedky a po-
moc pri revitalizovaní knižničného 
fondu obecnej knižnice v Kozárov-
ciach, veríme že budeme úspešní aj 
v ďalších projektoch.

Srdečne pozývame všetkých či-
tateľov, aby si prišli vypožičať z no-
vých kníh a zároveň pozývame os-
tatných občanov, aby sa stali no-
vými čitateľmi obecnej knižnice. 
Tešíme sa na Vás

Fond podporil  
našu knižnicu
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Dobrá novina
tento rok sa bude 26.decembra v našej obci koledovať. Chceli by 

sme vyzvať našich spoluobčanov, deti, rodiny, aby sa aj tento rok za-
pojili a podporili tak ľudí a oblasti, ktoré to potrebujú. Tento rok pe-
niaze vyzbierané koledovaním poputujú do Kene. Tohtoročnou témou 
Dobrej noviny je výzva Zmeňme púšť na záhradu. Zmeniť púšť na zá-
hradu síce vyžaduje veľa snahy, spolupráce a vytrvalosti, no stojí to 
za to. Spoločne prinášame požehnanie do životov ľudí na Slovensku 
aj v Keni. Ústredným projektom tohto ročníka je ekologické farmár-
čenie a komunitné záhrady v kraji Samburu. V Dobrej novine upria-
mujeme pozornosť na nezištnú službu našich koledníkov i obetavú 
prácu všetkých afrických partnerov, ktorých efektom je požehnanie, 
vďaka ktorému dokáže aj na vyprahnutej púšti zakvitnúť záhrada. Vy-
zývame vás preto, aby ste aj vy priložili ruku k dielu a to vyvesením 
bielej stužky na viditeľné miesto pred dom. Podľa tohto znaku budú 
naši koledníci vedieť, že sú u vás vítaní, a že aj vy by ste radi prispeli 
na tento projekt. Ďakujeme.

eRko- Kozárovce

Adventný veniec, prvá svieca
Na slávnostné zapálenie prvej adventnej sviece na našom adventnom 

venci, v nedeľu 27. Novembra, prijal pozvanie aj náš pán farár Andrej 
Filin, ktorý nám ešte pred zapálením sviece požehnal adventný veniec 
a pokropil ho svätenou vodou. Tento obrad sprevádzal spev mládež-
níckeho zboru sv. Filipa a Jakuba v Kozárovciach.

Druhá adventná nedeľa a Mikuláš
Druhú adventnú nedeľu k nám zavítal sv. Mikuláš. Čakalo na neho 

nevídane veľa detí. Pred jeho príchodom im pani Silvia Benčaťová po-
rozprávala o sv. Mikulášovi a o tom ako vznikol tento sviatok. Potom 
už prišiel Mikuláš so svojimi pomocníkmi, usadol na svoju lavičku, aby 
obdaroval každé dieťa, ktoré ku nemu prišlo. Viaceré nazbierali odvahu 
a Mikulášovi zarecitovali, či zaspievali, za čo ich odmenil ovocím a čo-
koládovým adventným kalendárom. Okrem balíčkov na deti, ale aj ich 
rodičov čakalo malé občerstvenie, ktoré deň pred tým napiekli šikov-
né, ochotné žienky z našej obce, za čo im srdečne ďakujeme. Rovnako 
všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí priniesli svoje detičky (a bolo 
ich približne 150) aby spolu strávili mikulášske popoludnie.

Tretia svieca Vianočné posedenie pre dôchodcov
Tradične sa konalo predvianočné posedenie pre dôchodcov nad 70 

rokov. Tento rok sme si na spoločne strávený čas s našimi najstaršími 
vyhradili tretiu adventnú nedeľu. Bolo pre nich bolo pripravené v DK 
malé občerstvenie, hudobný program v podaní dychovej hudby Kozá-
renka a tiež malé darčeky. Okrem dychovej hudby čakalo na dôchodcov 
po posedení v kultúrne podujatie Vianočná akadémia, ktorú si nielen 
pre nich pripravili žiaci našej ZŠ s MŠ Kozárovce. Návštevníci poduja-
tia sa mohli pri odchode domov pokochať aj vianočnými trhmi, ktoré 
sprevádzali tieto dve podujatia.

Keď sa adventné dni naplnia spolupatričnosťou 
a radosťou

Na tohtoročný advent sa organizátori rôznych tradičných i no-
vých podujatí v našej obci pripravovali s veľkým odhodlaním urobiť 
očakávanie najkrajších sviatkov roka príťažlivé pre všetkých. Či už 
to bola príprava adventného venca, jeho posvätenie, následné za-
paľovanie štyroch sviec, príchod Mikuláša, predvianočné stretnu-
tie občanov nad 70 rokov, spojené s vianočnými trhmi, veľkolepou 
akadémiou našich školákov alebo prinesenie betlehemského svetla 
do nášho chrámu. Každé podujatie si vyžadovalo veľa trpezlivosti, 
drahocenného času a lásky zainteresovaných. Za nás divákov im 
aspoň touto cestou ďakujeme.

4.adventná nedeľa
Zapálenie poslednej, 4. adventnej sviece sa konalo 18. decembra po 

svätej omši. Pri betleheme potešili všetkých zhromaždených členovia 
detskej folklórnej skupiny Vretienko a ženská spevácka skupina Lipka. 
Nechýbal ani starosta B. Ižold, ktorý poďakoval obom skupinám a všet-
kým prítomným zaželal krásne sviatky v kruhu svojich rodín.

Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo členovia skautského oddielu Orol Kozárovce od-

pálili od skautov putujúcich vlakom z Bratislavy do Banskej Bystrice. 
Odpaľovanie Betlehemského svetla od skautských, vlakových posádok 
je v kozárovskom skautskom oddiele každoročnou tradíciou. Rovnako 
ako aj to, že ho následne spoločne prinášajú do farského chrámu, kde si 
ho môžu počas Vianoc odpáliť aj ostatní ľudia z celej farnosti a priniesť 
do svojich domovov. Tento rok však bolo odovzdávanie Betlehemského 
svetla v Kozárovciach výnimočné. V nedeľu 18. decembra ho slávnost-
ne prijal z rúk skautov počas sv. omše miestny farár Andrej Filin. Odo-
vzdanie Betlehemského svetla sprevádzala mužská spevácka skupina 
Matičiar v krojoch. Andrej Filin prítomným veriacim priblížil históriu 
a význam Betlehemského svetla.
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Včelárstvo a spracovávanie me-
du má v rodine Benčatových hlbo-
ké korene. Včelárom bol Jurajov 
otec a mama z domáceho medu 
vypekala tie najchutnejšie medov-
níky. Boli časy, kedy mali 40 vče-
lích rodín, neskôr po otcovej smrti 
už len 15. V Kozárovciach sa kedysi 
zvykli konať kurzy i súťaže zame-
rané na medovníky, z ktorých sa 
zachovali fotografie najúspešnej-
ších medovníkov. Jurajovej dcére 
Martine sa vždy veľmi páčili rôzne 
chalúpky, stromy a podobné me-
dovníkové kreácie. Chcela si to vy-
skúšať aj ona, a to bolo možno to, 
čo rozhodlo o ich rodinnej záľube. 
Chovať včely a spracovávať med 
začali aj v mladej rodinke a vytrva-

li v tom dodnes. Ju-
raj má včely v Ko-
zárovciach a Marti-
na v Bzenici. Okrem 
medu robia aj pro-
polis  a medovníky 
sa u nich vypekajú 
po celý rok. Martina 
robí ozdoby z včelie-
ho vosku, voskové 
mydielka, ochutené 
medy – levanduľo-
vý,  jahodový,  ško-
ricový, čokoládový, 
zázvorový – všetko 
z  prírodných  pro-
duktov. Vyštudova-
ná zdravotná sestra 
vie o vplyve pravého 

slovenského medu na zdravie člo-
veka všetko a navyše ju práca so 
včelími produktmi veľmi baví.
Juraj prihlásil do spomínanej 

súťaže aj svoj domáci med. Ten-
to v súťaži nezabodoval tak, ako 
medovníky, ale účasťou v súťaži 

a posúdením odbornou porotou 
získal certifikát o pôvode s čís-
lom,  ktorý  si  bude môcť  Juraj 
teraz uvádzať na etikete  tohto 
medu. Osvedčenie o akosti me-
du s číslom priemyselného vzoru 
Slovenský med mu bolo vydané 
na základe laboratórnej analýzy 
medu a je zapísané Úradom prie-
myselného vlastníctva SR do re-
gistra ochranných známok.
Pri preberaní významného ce-

nenia sa ho moderátor pýtal, aby 
prezradil recept na tento víťaz-
ný medovník Juraj so šibalským 
úsmevom povedal, že recept je veľ-
mi jednoduchý – treba kvalitný ko-
zárovský domáci med, slovenskú 
múku, domáce vajíčka a štipku lás-
ky. Za tento recept si vyslúžil po-
tlesk divákov. Cenu preberal spolu 
so svojou dcérou Martinou Okulia-
rovou, ktorá je zárukou, že včelár-
stvo sa z ich rodiny ani v budúcich 
rokoch nevytratí.

Monika Nemčeková,
 foto archív J.Benčata

Bc. Martina Okuliarová, predseda SZV Ing. Mi-
lan Rusnák a Ing. Juraj Benčat

V októbrovom čísle kozárovských novín in-
formovala čitateľov Majka Kotorová o podu-
jatiach, na ktorých sme sa zúčastnili s na-
šimi vystúpeniami počas augusta a začiat-
kom septembra. Program vystúpení FSk 
PRASLICA pokračoval samozrejme ďalej. 
Priaznivcov folklóru sme potešili čepením 
nevesty na svadbe v Leviciach a pásmom 
Dožinky na podujatí „Večery s folklórom“ 
v Hliníku nad Hronom.
Rok bohatý na vystúpenia sme zavŕšili ho-

dinovým programom v Lule na Adventnom 
posedení s príchodom Mikuláša v prvý ad-
ventný víkend.
Ukážku z nášho príspevku pre podujatie 

Slovenský Deň kroja 2022, ktoré bolo pri-

pravované pre TA3, sme si mohli pozrieť 
začiatkom októbra vo vysielaní tejto TV, 
v relácii Dobré správy. Rovnako tak sme sa 
prezentovali 18. 12. 2022 v programe Fol-
klór v tanci, odvysielanom v RTVS 2.
Chcel by som sa i touto cestou poďakovať 

všetkým našim členom za ich aktívny prístup 
počas celého roka pri prezentovaní dedičstva 
našich predkov širokej verejnosti nielen na 
Slovensku ale i za jeho hranicami a vzornú 
reprezentáciu nášho kolektívu, aj našej obce.
Prajem všetkým členom FSk Praslica, ako 

i našim priaznivcom a milovníkom folkló-
ru, krásne vianočné sviatky a šťastný no-
vý rok 2023.

Miloš Ďurovič

Folklórna skupina PRASLICA

Najlepší slovenský medovník roka je z Kozároviec
Na XXII. Konferencii zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve, kto-

rá sa konala 14.–15. októbra v Trenčíne, bol v rámci otvorenia kon-
ferencie vyhodnotený 17. ročník súťaže o najlepší slovenský med, 
medovníky, medovinu a peľ. Súťaž vyhlasuje každý rok Slovenský 
zväz včelárov pre svojich členov. Po prvýkrát sa jej zúčastnil zástup-
ca miestnej organizácie SZV Kozárovce Ing. Juraj Benčat, ktorý získal 
1. miesto za kolekciu medovníkov.

Pracujme s deťmi
Priviesť deti ku knihám je v tejto dobe plnej mo-

bilov a počítačov veľmi ťažké. Je na nás dospelých, 
rodičov a starých rodičov, ukázať deťom cestu ku 
knihám, priviesť ku láske k nim, naučiť ich, že kniha 
je najlepší priateľ človeka.
Chceme pomôcť s tým aj v obecnej knižnici za veľ-

kej podpory starostu obce a tak vznikol projekt PRA-
CUJME S DEŤMI. V rámci tohto projektu dopoludnie 
utorok 22.novembra patrilo naším najmenším. Našu 
knižnicu navštívili deti z MŠ. Teta Vierka Demianová 
deťom prečítala rozprávku o medovníkovej chalúp-
ke a deti bez pohnutia počúvali. Potom na deti ča-
kala plastelína a oni z nej tvorili rôzne medovníky. 
Ukázalo sa, že to bol veľmi dobrý nápad a keď som 
videla šťastné deti a radosť v ich očiach, to bolo pre 
mňa najväčšie uznanie. Toto nebola posledná akcia 
s deťmi, už sú pripravované ďalšie. Veľká vďaka za 
výbornú spoluprácu patrí riaditeľke ZŠ Ivane Švoli-
kovej a riaditeľke MŠ Eve Baťovej Rybárovej, ale tiež 
celému kolektívu učiteliek ZŠ a MŠ v Kozárovciach.

J. Chovanová, foto autorka
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• Aké spomienky máte na svoje 
detstvo v Kozárovciach?
Narodil som sa 19. mája 1943 

v Margecanoch, rodičom Demet-
rovi Benčatovi a Kataríne Benča-
tovej rod. Mrázovej. Mám jednu 
sestru Elenu Ballovú. Celé detstvo 
a dospievanie som prežil v Kozá-
rovciach.
Z detstva najradšej spomínam 

na starého otca Štefana Mráza, 
ktorý ma viedol ku láske k hos-
podáreniu, k práci a s ktorým som 
jazdil na koňoch a zvážali sme se-
no a obilie. Chodili sme do vinice 
na Starých Viniciach a na Pustej 
Hore. S kamarátmi a spolužiakmi 
sme na pontónoch na Hrone uro-
bili tanečný parket, kde sa kona-
li zábavy. Okrem toho bola mojím 
koníčkom rybačka. Na toto všet-
ko mám veľmi pekné spomienky.
• Kadiaľ viedla Vaša životná ces-
ta po ukončení štúdia na miest-
nej škole?
Základnú školu som absolvoval 

v Kozárovciach, maturoval som na 

11 ročnej JSŠ v Zlatých Morav-
ciach. Vysokú školu – Lekársku fa-
kultu Univerzity Komenského som 
ukončil v roku 1966. Ako absol-
vent som sa špecializoval na pa-
tológiu. Stal som sa znalcom pre 
odbor patológia a súdne lekárstvo 
Ministerstva zdravotníctva SR. Bol 
som autorom a spoluautorom 8 
vedeckých kníh a vyše 300 pred-
nášok a publikácií doma i v zahra-
ničí. V roku 2014 som získal titul 
mimoriadneho profesora na Slo-
venskej zdravotníckej univerzite, 

kde pôsobím ako garant odboru 
patologická anatómia. Počas celej 
mojej praxe som aj vyučoval medi-
kov a zdravotné sestry na JLF UK 
v Martine.

• Podrobné informácie o Vašich 
odborných aktivitách a dosiah-
nutých úspechov sme sa dočí-
tali v v publikácii Encyklopédia 
osobností SR a ČR rok 2016. Spo-
meňme aspoň najvýznamnejšie.
V roku 1990 som sa stal prvým 

porevolučným riaditeľom Martin-
skej fakultnej nemocnice, ktorá sa 
po založení Jesseniovej lekárskej 
fakulty v Martine stala Univerzit-
nou nemocnicou. V roku 1991 som 
bol spoluzakladateľ Asociácie ne-
mocníc Slovenska, ktorá združo-
vala 120 nemocníc na Slovensku 
a ktorej som bol prezidentom. Ve-
noval som sa štúdiu manažmentu 
v zdravotníctve, bol som zakladateľ 
a governor Európskej školy zdra-
votníckeho manažmentu v Gro-
ningene, Holandsko; v roku 2001 
som absolvoval školu zdravotníc-

keho  manažmentu 
v Santa Cruz v Kali-
fornii, USA, kde som 
získal aj čestné ob-
čianstvo mesta San-
ta Cruz. Stal som sa 
členom exekutívy me-
dzinárodnej organizá-
cie HOPE, Millwood, 
USA a ďalších orga-
nizácií v zdravotníc-
tve, na Slovensku aj 
v zahraničí.
Založili sme v Mar-

tine laboratórnu diag-
nostickú firmu – Al-
pha medical,  s. r. o., 
ktorá okrem patoló-
gie robila aj iné diag-
nostické laboratórne 
vyšetrenia ako bioche-
mické a mikrobiologic-

ké vyšetrenia, čo umožnilo lekárom 
v jednej firme dostať komplexnú 
laboratórnu diagnostiku.
Stal som sa konateľom a odbor-

ným garantom a pôsobil som v nej 

až do dôchodku. Okrem toho som 
bol členom viacerých vedeckých 
rád na Slovensku, členom Asociá-
cie zamestnávateľských zväzov SR 
a členom správnej rady Všeobec-
nej zdravotnej poisťovne.
Mimopracovne som sa venoval 

samosprávnej politike, založili sme 
Občianske združenie Jazernica, 
ktorému som predsedoval a boli 
sme spoluzakladatelia Združenia 
občanov miest a obcí Slovenska 
(ZOMOS).
• Prezraďme aj niečo z Vášho sú-
kromia, kde žijete, čomu sa venu-
jete? Máte v rodine svojich nasle-
dovníkov?
Som dvakrát ženatý. S prvou 

manželkou Jolanou, rod. Hýľov-
skou, máme dvoch synov, Juraja 
a Mariána. S druhou manželkou, 
Luciou, rod. Richterovou, žijeme 
v Jazernici pri Turčianskych Tep-
liciach a vychovávame spolu dve 
dcéry, Terezu Evu a Luciu Katarí-
nu. V mojej medicínskej a vedec-
kej práci pokračuje mladší syn 
Marián, ktorý je kardiológ a pô-
sobí v Londýne, UK. Starší syn 
Juraj vyštudoval stavebnú fakul-
tu a je architektom v Nantucke-
te, USA. Mám dvoch vnukov a dve 
vnučky.
V súčasnosti rád pracujem v zá-

hrade, hrám basketbal, čítam kni-
hy, cestujem, hrám na husle a sle-
dujem politické dianie, či už v lo-
kálnej samospráve alebo na Slo-
vensku aj v zahraničí.
• Ako často chodíte do Kozáro-
viec?
Do Kozároviec chodíme pravidel-

ne, nezabudneme navštíviť hrob 
rodičov a ďalších našich predkov. 
Sme v kontakte so sestrou Elenou, 
s našou tetou Terkou v Brazílii a so 
širšou rodinou na Slovensku. 

Pripravila Monika Nemčeková,
Foto archív M. Benčata

Rodina Benčatovcov - mama Katarína, sestra 
Elena, Marián a otec Demeter

Marián Benčat s tetou Terkou Mrázovou
Rodina Benčatovcov: manželka Lucia, Marián, Luc-
ka a Terezka Marián s dcérou Luciou

Marián Benčat: Na detstvo v Kozárovciach 
mám veľmi pekné spomienky

Naši rodáci. Vyrástli v Kozárovciach 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 naj-
bližším, k priateľom a oživujú si spomienky. V tejto rubrike sa pokú-
šame osloviť niekoľkých z nich, aby sme zmapovali ich kroky po od-
chode z Kozároviec a krátko si ich pripomenuli. Tentoraz sme oslovili 
doc. MUDr. Mariána Benčata, PhD., mim. Prof.
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Ženská spevácka skupina LIPKA 
pripomenula, ako deväť dní pred 
Vianocami chodili s obrazom svätej 
rodiny z jedného domu do druhé-
ho. Pri obraze sa zišli celé rodiny 
a modlili sa tzv. deviatnik. Bolo to 
pripomenutie ako Jozef s Máriou 
pri  ceste do Betlehema hľadali 
prístrešok, kde by sa uchýlili. Na 
jednotlivých uliciach sa dohodlo 
deväť rodín a každý deň išiel ob-
raz z jedného domu do druhého. 
Často takto putovalo aj viac obra-
zov v ulici. Toto stretanie sa rodín 

bolo prípravou na blížiace sa via-
nočné sviatky. Príchod členiek Lip-
ky v spomínanú stredu do miest-
nosti, ktorú osvetľovali len svieč-
ky, s obrazom bol veľmi pôsobivý. 
Atmosféru spomienok umocnil ich 
spev a želania.
Potom sa pozornosť prítomných 

sústredila na pamätníka Cyrila Be-
niačika, ktorý sa rozhovoril o tom 
ako on v detskom veku vnímal ad-

Spomienky na Vianoce našich starých rodičov
Do kozárovskej obecnej knižnice sa počas roka mnohí naučili cho-

diť na pravidelné podujatia. Každá streda je tematicky zameraná na 
inú oblasť. Záverečná streda sa niesla v znamení spomienok na Via-
nočné sviatky našich starých rodičov. Do prípravy sa zapojilo množ-
stvo šikovných rúk. Školáci pod vedením učiteľky Márii Hlavovej vy-
rábali ozdoby na vianočný stromček a nacvičili program s koledami.

ventné obdobie a vianočné sviat-
ky. Pamätá si ako jeho učok Šte-
fan piekol na otvorenom ohnisku 
v pitvore oplátky. Pre celú rodinu 
a on mu nosil suché drevo. Dôle-
žitou jeho úlohou tiež bolo v ad-
ventnom čase pomáhať zvonárovi 
pri zvonení na roráty o piatej ráno. 
Prítomných rozosmial, keď prezra-
dil, ako s chlapcami vyrábali z ko-
vových škatúľ od cukríkov alebo fa-
rieb delobuchy. Deti v tých časoch 
uvideli vianočný stromček až na 
štedrý deň. Robil sa len podvečer. 

Býval zavesený v  izbe na hrade, 
ako ozdoby býval pražený cukor, 
ba často sa do papierika zakrútil 
kúsok chleba. Pripomenul tiež prís-
ny pôst, ktorý dodržiavali všetci. 
Ženy od rána vypekali koláče, aby 
mali čím ponúknuť zvonára a obec-
ného pastiera v jednej osobe, keď 
im prinesie brezovce. Chlapi cho-
dili na ne na druhú stranu Hrona 
a potom od včasného rána chodili 

z domu do domu vinšovať a gaz-
diná si od nich vytiahla tri prúty. 
Keď deti neposlúchali, neraz tým 
brezovcom dostali. Pre mnohých 
z nás boli tieto spomienky úplnou 
novinkou, niektoré poznáme len z 
filmov a rozprávania. Samotný ob-
rad štedrej večere sa vo veľa rodi-
nách líši, ale spoločné je jedenie 
cesnaku, orechov jabĺčok a medu. 
Rovnako hlava rodiny prichádzala 
k stolu s vinšom. Skromná večera 
bola doplnená makovými pupák-
mi, varenými hruškami a bývala aj 

ryba ulovená v Hrone. Niekto spo-
mínal, že sa jedávali aj kyslé ryby.
Spomenulo sa, že deti ledva vy-

držali kedy sa večera skončí, aby 
mohli ísť von, klopať na okná, há-
dzať delobuchy a iné fígle. Vtedy 
sa ktosi spýtal, že kedy dostávali 
darčeky. Na darčeky vtedy nebo-
lo, deti sa tešili z iných maličkostí. 
Napokon to bol jediný večer kedy 
deti mohli byť vonku po zvonení 
zvonov o piatej. Inokedy ich zvon 
rozohnal aj od najlepšej hry. Šted-
rý večer zavŕšili všetci v kostole na 
polnočnej omši.
Postupne sa k spomienkam Cy-

rila Beniačika pridávajú aj ostat-
ní skôrnarodení a pridávajú svoje. 
Každá minúta tohto podvečera po-
tvrdzuje, že nápad pripraviť spo-
mienkové stretnutie, ktorý zreali-
zovala knihovníčka Jana Chvojková 
v spolupráci s manželmi Orovnic-
kými a ďalšími ochotníkmi naplnil 
svoje poslanie.
Zlatým klincom podujatia bola 

výstava kozárovskej  izby našich 
starých rodičov pred Vianocami. 

Ozdobený stromček 
visel nad stolom pl-
nom  vianočných 
dobrôt, obrazy, na-
stlané postele, drob-
nosti, ktoré vzbudzo-
vali v nás čaro tých 
dávnych čias. Ochut-
nali sme voňavé ko-
láčiky  a  mali  sme 
pocit, že sme vkro-
čili do Vianoc pred 
mnohými rokmi. Za 
takéto krásne podu‑ 
jatie  všetci  pri  od-
chode ďakovali, uve-
domujúc si, že jeho 
príprava nebola jed-
noduchá. Určite však 
stála za to.
Monika Nemčeková, 

foto autorka

Takto prichádzali ženy s obrazom svätej rodiny

Malá galéria sa zmenila na izbu starých rodičov Pesničky a vinše si pripravili školáci

Nech sa páči k štedrovečernému stolu…

Cyril Beniačik si zaspomínal na 
Vianoce svojho detstva
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Pri slove imatrikulácia sa nám 
dospelým  v  našej  mysli  vyro-
ja myšlienky na to, čím všetkým 
sme si museli prejsť, aby sme sa 
dobre zapísali do cechu študen-
tov stredných či vysokých škôl. 
A často to nebolo nič príjemné. Za 
to naši prváci na tento deň určite 
majú len a len tie najkrajšie spo-
mienky. Hneď ráno, 1. 12. sa obe 
triedy zišli v 1.A, aby boli rozde-
lené do štyroch družstiev. Podľa 
pripraveného harmonogramu po-
stupne na jednotlivých stanoviš-
tiach plnili úlohy zo SJL, MAT, PVO, 
v šatni sa zas popasovali so se-
baobslužnými prácami aj s viaza-
ním topánok a v telocvični ukázali 
starším kamarátom, akí sú šikov-
ní v obratnosti. Za dobre splnenú 
úlohu mohli na každom stanovišti 
získať do rozprávkových žiackych 
knižiek po tri pečiatky. Po úspeš-

nom absolvova-
ní  jednotlivých 
stanovíšť sa vo 
veľkej telocvični 
za  prítomnosti 
pani riaditeľky, 
triednych učite-
liek, asistentiek 
a našich šikov-
ných pomocní-
kov – šiestakov, 
bez  ktorých 
skvelej  pomo-
ci  by  sa  tento 
deň neuskutoč-
nil, konala slávnostná imatriku-
lácia. Po spoločnom sľube, žiaci 
postupne prichádzali k symbolic-
kému kľúču od školy, priložením 
dvoch prstov na kľúč, vyslove-
ním slova „sľubujem“ pred pani 
riaditeľkou a odtlačkom pravého 
ukazováka na SĽUB sa zaviaza-

li, že budú z nich slušní a šikovní 
žiaci, ktorí budú robiť dobré meno 
sebe, rodičom a v neposlednom 
rade aj škole. Rozprávková kniha 
a Pamätný list im bude pripomínať 
deň, kedy preukázali svoje vedo-
mosti, šikovnosť a obratnosť, deň, 
ktorý sa už na základnej škole ni-

kdy nezopakuje. Radosť z množ-
stva pečiatok, ale aj zo splnených 
úloh, no najviac iskričky v očiach 
našich prvákov, boli tou najkraj-
šou odmenou pre všetkých tých, 
ktorí sa podieľali na tejto neza-
budnuteľnej imatrikulácii.

Imatrikulácia prvákov

Do našej ZŠ s MŠ v Kozárov-
ciach 6. Decembra zavítal svätý 
Mikuláš spolu s anjelmi a čertík-
mi. Každý rok je v našej škole tra-
díciou na sviatok svätého Miku-
láša, že sa deviataci podieľajú na 
vytvorení radostnej mikulášskej 
atmosféry. Tak tomu bolo aj ten-
to rok. Žiaci z 1.‑ 4. ročníka čakali 
na sv. Mikuláša vo veľkej telocvič-
ni. Pani riaditeľka privítala žiakov 
a pýtala sa ich, či vedia, aký je 
dnes deň, kto má sviatok a tiež, 
či vedia, kto bol sv. Mikuláš. Deti 
sa hlásili a odpovedali na všetky 
položené otázky: „Svätý Mikuláš 
žil v 4. storočí v Myre, kde pôso-
bil ako biskup. Deň 6. december 
je spomienkou na jeho dobrotivé 
činy, pomoc ľuďom v núdzi a na 
jeho mimoriadnu zbožnosť. Je po-
važovaný za patróna detí.“ Potom 
spoločne volali na Mikuláša: „Mi-
kuláš, Mikuláš, príď medzi nás!“ 

Svätý Mikuláš v našej škole
A Mikuláš naozaj prišiel aj so svo-
jím sprievodom. Žiaci si pre ne-
ho pripravili pesničky, básničky, 
vinše, tančeky, scénky. Mikuláš 
im poďakoval za krásny program 
a obdaroval  ich za to balíčkami, 
ktoré boli naplnené dobrotami. 
Spoločne sa s Mikulášom odfo-
tili. Mikulášsky sprievod potom 
pokračoval ďalej, navštívil trie-
dy na II. stupni, ako aj špeciálne 
triedy a tiež  im odovzdal balíč-
ky. Mikuláš so sprievodom neza-
budol ani na naše tety kuchárky, 
pani upratovačky, či pána škol-
níka a kuriča. Na konci vyučova-
nia zavítal aj medzi učiteľov do 
zborovne, kde im odovzdal niečo 
sladké, aby mali veľa energie, tr-
pezlivosti, optimizmu a vždy dob-
rú náladu pri práci s deťmi. Nech 
vládne v srdciach dobrota a lás-
ka… Dúfame, že o rok zas, príde 
sv. Mikuláš medzi nás.

Literárno ‑dejepisná exkurzia 
v Martine
Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa 11. Októbra zúčast-

nili literárno ‑dejepisnej exkurzie v Martine. Ich prvou zastávkou bolo 
Múzeum slovenskej dediny, ktoré je najväčšou národopisnou expozí-
ciou v prírode na Slovensku. Je súčasťou Slovenského národného mú-
zea. Okrem toho, že návštevníci majú možnosť nahliadnuť na tradičné 
staviteľstvo dediny 19. a 20. storočia, poukazuje aj na spôsob života 
v tomto období u nás. Žiakov zaujali malebné drevenice, hospodár-
ske budovy, obchod, kostol, ale aj samotná krása jesennej prírody, 
ktorá prehliadke dodala nezabudnuteľnú atmosféru. Takisto nemož-
no nespomenúť zvieracích obyvateľov MSD, ktoré sú nevyhnutnou 
súčasťou areálu a nečakane deťom spríjemnili samotnú prehliadku.
Následne naše kroky viedli do Slovenského národného múzea v Mar-

tine. Ide o jedno z najstarších a najrozsiahlejších zložiek súčasného 
Slovenského národného múzea. Presvedčili sme sa o tom hneď pri 
príchode. Historická budova SNM nám svojou veľkoleposťou doslo-
va vyrazila dych. Prezreli sme si niekoľko zbierok vlastivedného cha-
rakteru, so záujmom počúvali výklad pani sprievodkyne, ktorá bola 
neuveriteľne trpezlivá a milá.
Poslednou zastávkou za poznaním bola návšteva národného cintorí-

na, kde sú pochované, prípadne majú pamätníky významné osobnosti 
našej histórie, či už ide o spisovateľov, básnikov, historické osobnosti 
politického, spoločenského a kultúrneho života.
Spestrením nášho zaujímavého dňa bola prehliadka pešej zóny. 

Unavení, ale spokojní sme sa vrátili domov s množstvom zážitkov, 
poznatkov a pekných spomienok.
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Trilaterálny seminár eTwinning
V dňoch 17. – 19. 11. 2022 sa naša 

pani učiteľka Mgr. Beáta Sedláková 
zúčastnila trilaterálneho seminára 
eTwinning v českom Přerove, kde sa 
naučila, ako pracovať s novou Eu-
ropean School Education Platform 
a vytvoriť dobrý eTwinning projekt. 
Nadviazala spoluprácu s partnerskou 
školou v Českej republike ‑ ZŠ s MŠ 
Benešov u Semil a v Poľskej repub-
like ‑ Publiczna Szkoła Podstawowa 
z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana 
III Sobieskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu. 
Pani učiteľka so svojimi žiakmi sa už 
teší na spoluprácu s partnerskými 
školami.

Medzinárodný deň školských knižníc
Spolu so žiakmi sme si 24. októbra pripomenuli Medzinárodný deň 

školských knižníc. Vyučovanie prebiehalo prevažne v školskej knižni-
ci, kde naši žiaci veľmi radi trávia svoj čas. Mladší žiaci vyrábali oba-
ly a záložky do kníh, starší zasa čítali mladším spolužiakom. Niektorí 
z nich priniesli ukázať svoje obľúbené knižky, hovorili o nich a motivo-
vali tak spolužiakov k čítaniu. Deviataci vyrábali plagát, ktorého cie-
ľom bolo spropagovať nimi vybraný obľúbený text piesne či básne. 
Niektorí žiaci zasa pripravovali projekty o tomto dni, prípadne spra-
covali životopisy známych spisovateľov.

Otvorená hodina slovenského jazyka
Rodičia žiakov 3. C triedy prijali 25. 11. pozvanie na otvorenú hodinu 

slovenského jazyka. Žiaci tak mohli svojim rodičom ukázať čo všetko 
sa už naučili a ako prebieha ich vyučovanie v škole. Ukázali im, že vy-
brané slová nie sú až také ťažké a že ich zatiaľ hravo zvládajú. Rodičia 
pozorne sledovali svoje deti, či sa hlásia, či sú aktívne a tešili sa, keď 
správne odpovedali. Hodina prebiehala tak, ako prebieha v iné dni bez 
prítomnosti rodičov. Žiaci pracovali s učebnicou, pracovným zošitom, 
riešili úlohy na interaktívnej tabuli, zahrali sa didaktické hry. Ale záver 
hodiny bol predsa len netradičný, keď žiaci súťažili proti svojim rodi-
čom. Súťaž bola zameraná na to, kto doplní správne čo najviac i, y po 
vybraných a nevybraných slovách. A kto vyhral? No predsa žiaci! Veď 
sú šikovní a snažia sa na hodinách veľa naučiť. Rodičia, pani riaditeľ-
ka i komunitné pracovníčky z OcÚ po hodine odchádzali s úsmevom 
na tvári a hrdí na to, čo všetko už tretiaci vedia napriek prostrediu, 
v ktorom žijú. Radosť v očiach rodičov, ale i detí bola tou najkrajšou 
odmenou aj pre triednu pani učiteľku.

Piatačky spievajú jubilantom…
Život je láska a nádej, život sú stretnutia a rozlúčky. A inak to nebolo 

ani v dňoch 15. 10. , 22. 10. , 5. 11. a 20. 11. 2022, kedy boli staros-
tom obce Kozárovce na pôde OcÚ postupne prijatí 50‑roční, 75‑roč-
ní, 60‑roční a 80‑roční  jubilanti, ktorých osud zavial až za hranice 
Slovenska. Tieto nezabudnuteľné stretnutia rodákov i spoluobčanov 
ľudovými piesňami obohatili i naše piatačky, ktoré svojím vystúpením 
dodali každému programu nezabudnuteľnú atmosféru. No najkrajšou 
odmenou pre dievčatá bol bezpochyby úprimný potlesk oslávencov, 
slzičky v ich očiach a od všetkých prítomných spontánne „ďakujeme“. 
Láska k ľudovej piesni, chuť urobiť niečo navyše a ochota rodičov uk-
rojiť si zo svojho víkendového voľna sú krásnym a nasledovaniahod-
ným príkladom spolupráce so školou i obcou zároveň.

Projekt podporený 
z Detského fondu Cloetta
Východiskovou skupinou nášho projektu sú deti našej školy aj deti 

z marginalizovanej rómskej komunity, ktorým chceme touto cestou 
poskytnúť možnosť osvojiť si schopnosti a zručnosti v oblasti hy-
gieny pri príprave jedla ako aj samotnej príprave. Výstupom z tohto 
projektu zostane zariadená cvičná kuchyňa v priestoroch základnej 
školy, ktorá bude slúžiť v ďalších rokoch pri výučbe pracovného vy-
učovania a techniky
Okrem klasických hodín vyučovania sa v cvičnej kuchynke bude 

využívať i v čase mimo vyučovania za účelom prípravy jednoduchých 
múčnikov v rámci školského klu-
bu detí. Taktiež by sme v rám-
ci budovania komunitného živo-
ta celej školy radi využili tento 
priestor aj na spoločné aktivity 
starých rodičov so svojimi vnú-
čatami – odovzdávaním overe-
ných rodinných receptov ďalšej 
generácii.
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V tomto šk. roku sme sa prvýkrát prihlásili ako škola do Detskej li-
gy malého futbalu. Prihlásili sme kategórie U11 a U15. Devätnásť detí 
z našej školy 1. 12. v športovej hale v Leviciach nastúpilo na svoje prvé 
zápasy. Mladší aj starší žiaci hrali 2 zápasy proti žiakom z levických 
škôl. Všetky 4 zápasy skončili rovnakým výsledkom 1:2 v náš nepro-
spech. Aj napriek prehrám sa naši žiaci nestratili a v každom zápase boli 
rovnocenným súperom svojmu protivníkovi. Dúfame, že aj tieto nové 
skúsenosti im pomôžu v ich športovom napredovaní a hlavne mať pozi-
tívny vzťah k špor-
tu a k pohybu ako 
takému.
Reprezentova-

li nás : U 15 ‑ Vik-
tor Majer, Viktor Si-
tár, Martin Hlava-
tý,  Martin  Šusták 
(9. ročník), Tobiáš 
Fabián, Matej Švo-
lík (8. ročník), Pavol 
Švec,  Adrián  Ka-
bát,  Martin  Vreš-
tiak, Matias Tomo 

(7.  ročník),  Milan 
Rafael (6. ročník)
U  11  ‑  Šimon 

Kúkel  (4. Ročník), 
Adam Trebula, Mi-
chal Považan, Bys-
trík  Ižold,  Lukáš 
Trebula, Matúš Ko-
tora, Sebastián Zá-
valec, Paulína Be-
lanová (3. ročník).

Detská liga malého futbalu

Úsmev za úsmev
Pri príležitosti ukončenia úspešného roka konala sa 8. 12. v Mo-

toreste STOP slávnostná schôdza JDS Kozárovce, ktorú pestrým 
programom otvorili naši prváci. Ukázali všetkým, že pohyb a spev 
majú v krvi a nemajú problém naučiť sa aj niečo nové. Svojím tempe-
ramentom, radosťou z tanca a spevom, v tento upršaný deň na tvá-
rach dôchodcov vyčarili úsmev a poniektorým sa v očiach objavili 
i slzičky radosti. A o to nám dospelým, ale i deťom išlo. Nech v tento 
adventný čas nikto nie je sám, nech každý zažije pocit, že je tu niekto, 
komu na ňom záleží. Úprimný potlesk našich dôchodcov, čokoládo-
vý Mikuláš a chutné palacinky boli nečakanou, no o to radostnejšou 
odmenou za vystúpenie nacvičené z lásky pre našich najstarších, ale 
veľmi aktívnych obyvateľov obce Kozárovce.

Vianočná akadémia
Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného obdarú-

vania sa. Naše deti a žiaci pripravili krásny vianočný darček pre všet-
kých našich najbližších s veľkou láskou v podobe programu – básní, 
piesní, tancov, kolied, vinšov, vianočných tradícií, zimných scénok 
pod vedením triednych učiteliek a vychovávateliek. Slávnostná via-
nočná akadémia sa konala 11. decembra v DK Kozárovce. Všetci prí-
tomní mali možnosť na chvíľu spomaliť, zastaviť a zamyslieť sa nad 
pravým a skutočným významom najkrajších sviatkov v roku, uvažo-
vať o posolstve Vianoc, ktoré v sebe vianočné sviatky skrývajú. Kaž-
dé vystúpenie našich i vašich detí bolo jedinečné, odprezentované 
s láskou v srdiečku, s úsmevom na tvári, s iskrou a niekedy i slzičkou 
v oku pre svojich najmilších. Všetci sme prežívali čarovnú nezabud-
nuteľnú vianočnú atmosféru.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek pomocou 

k realizácii vianočného kultúrneho programu, príprave a predaju vý-
robkov na vianočné trhy. Poďakovanie vyslovujeme aj nášmu nezišt-
nému zvukárovi Filipovi Ižoldovi a pani vychovávateľke i režisérke 
Renáte Ižoldovej.

„Vinšujeme vám tieto sviatky, Krista Pána narodenia.
Aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia a hojného požehnania.
Na poli úrodu, v dome svornosť, lásku a pobožnosť.
Aby vám trvala na večnosť.
Pochválen Pán Ježiš Kristus.“

Exkurzia vo Zvolene
Žiaci zo špeciálnych tried sa 8. 11. zúčastnili exkurzie vo Zvolene. 

Ako prvé navštívili Lesnícke a drevárske múzeum, kde absolvovali 
prehliadku zvierat žijúcich v lese, dozvedeli sa niečo o histórii dre-
vovýroby a prezreli si expozíciu historických hračiek. Následne žiaci 
navštívili Zvolenský zámok, kde bola pre nich pripravená interaktívna 
prehliadka zámku, počas ktorej plnili rôzne úlohy. Žiakom sa exkurzia 
veľmi páčila a už sa tešia na ďalšiu.
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ŽIVO JE V ŠKÔLKE
Školský rok je v plnom prúde aj 

u najmenších, u škôlkárov a je pl-
ný zaujímavých aktivít, smiechu, 
radosti, všedných ale i výnimoč-
ných dní.
Na prelome jesene a zimy ma-

li deti pestrý program, ktorý pre 
nich pripravili pani učiteľky ale 
i rôzni hostia. V októbri to bolo 
hneď niekoľko výnimočných dní. 
20. októbra MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
STROMOV, kde sme u detí pri pl-
není rôznych hravých úloh v okolí 
škôlky podporili záujem o stromy 
a ich dôležitosť pre život ľudí. Na 
záver boli deti za zvládnuté ak-
tivity odmene-
né  darčekom, 
ktorý  im  ve-
noval  starosta 
obce Ing. Bys-
trík  Ižold.  To, 
že maškrtiť  sa 
dá aj zdravo si 
deti pripomenuli 
21. októbra, ke-
dy je DEŇ JABL-
KA. Hravou for-
mou sme u detí 
podporili  kon-
zumáciu ovocia 
a zeleniny. Ten-
to deň bol plný zábavných aktivít 
ale i poučenia. O pár dní do škôlky 
zavítal SOKOLIAR, pán Danko zo 
Žarnovice so svojimi zverencami‑
‑dravcami. Predviedol deťom vy-
stúpenie od tých najmenších sovi-
čiek až po veľké sokoli, majestát-
neho výra, či „ukecaného“ krkav-
ca. Zážitkom pre odvážne deti bo-
la určite možnosť podržať si  ich 
v rukavici na vlastných rukách, či 
ponaháňať sa s nimi. Koniec ok-
tóbra je tiež časom „svetlonosov“ 
a tak si deti do škôlky priniesli 
vlastnoručne vyrobené tekvičko-
vé strašidielka a iné výtvory z da-
rov prírody, ktoré im doma po-
mohli vytvoriť rodičia a my sme 

sa ich výtvormi 
mohli pokochať 
v škôlke. Radosť 
z prezlečenia sa 
za rôzne magic-
ké bytosti zaži-
li  počas  „stra-
š id ie lkového 
dňa“  v  škôlke, 
ktorý  bol  plný 
tanca,  zábavy, 
ale  i  sladkých 
a zdravých od-
mien. V októbri 
sa deti z našej 
škôlky  zapojili 

aj do výzvy „JEDLÉ PLYTVANIE“, 
kde princípom bolo ukázať deťom, 
že aj potraviny, ktoré na prvý po-
hľad nie sú dokonalé, môžu skve-
le chuti. Deti priniesli zaujímavé 
kúsky zeleniny a ovocia a spoloč-
ne sme si vysvetlili, že aj „nedo-
konalosť chutí“.
Prvým vystúpením našich detí 

po dlhom čase bolo vystúpenie 
pre starých rodičov na ktoré si 
deti nacvičili krásny program pl-
ný básní, piesní, či tancov. V rám-
ci mesiaca októbra, ktorý je me-
siacom úcty k starším si ním uc-
tili nielen svojich „starkých“ ale 
i všetkých, ktorí sa na nich prišli 
pozrieť a určite neobanovali.

Ďalším významným dňom, a to 
nielen pre našu škôlku bol 4. no-
vember DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL 
NA SLOVENSKU. Ten sme oslavo-
vali v priebehu celého dňa, naj-
prv výrobou triednych plagátov 
s výrokmi detí‑ „Mám rád svoju 
škôlku lebo…“, potom spoločným 
pochodom za zvuku hymny dňa 
materských škôl z obecného roz-
hlasu a na záver sme si spoločne 
na ňu zatancovali a vypustili ba-
lóny s farbami loga tohto dňa so 

želaniami pre našu škôlku. Po ná-
vrate deti dostali krásne odznaky 
ako pamiatku na tento deň.
Výchovný koncert HELIGONICA 

DEŤOM sa konal 16. novembra, 
v ňom nás Zvedavka a kúzelník 
preniesli hádankami do sveta les-
ných zvieratiek. Výborne deti roz-
tancovali a roztlieskali a po skon-
čení koncertu mali všetci dobrú 
náladu.
Predškoláci prijali pozvanie od 

tety knihovníčky Janky Chvojko-
vej do knižnice, kde na nich už ča-
kala pani Vierka Demianová, kto-
rá im pútavo prečítala rozprávku 
o Medovníkovej chalúpke. Deti zo 
zatajeným dychom počúvali a ná-
sledne si mohli vyrobiť vlastné 
plastelínové medovníky, z čoho 
mali veľkú radosť a vytvorili krás-
ne dielka. V rámci týždňa s témou 
„Ochorel nám medvedík“ prišli 

do našej škôlky členky ČERVE-
NÉHO KRÍŽA a predviedli deťom 
základy záchrany života. Deti si 
to s nadšením aj sami vyskúšali 
na figuríne a vyslúžili si pochva-
lu od „profíkov“. Ďalšie divadielko 
si pre deti pripravila pani učiteľ-
ka Monika Majerová v rámci DŇA 
VESELÝCH ZÚBKOV, kde sa de-
ti veselou formou oboznámili zo 
zásadami správnej starostlivosti 
o svoje zúbky, riešili hravé úlo-
hy. Ďalším návštevníkov v škôlke 

bola šikovná di-
vadelníčka, kto-
rá deťom pred-
viedla predsta-
venie „MRAVEC 
GREGOR“.  De-
ti sa perfektne 
bavili,  tlieskali, 
pišťali…
A  to  už  sme 

sa  prehupli  do 
decembra,  do 
na jk r a j š i eho 
obdobia  v  ro-
ku,  nielen  pre 
deti, Vianočné-

ho času. Škôlkári sa tiež chystali 
na sviatky, výrobou ozdôb, me-
dovníčkov, čakaním na Mikulá-
ša a v neposlednom rade nácvi-
kom na VIANOČNÚ AKADÉMIU 
kde sa predviedli celej obci krás-
nymi básňami, tančekmi, hrou na 
zvončeky… a dočkali sa aj Miku-
láša, ktorý k nim, tak ako vlani, 
zavítal až domov, keďže väčši-
na detičiek si ho kvôli zhoršenej 
zdravotnej situácii nemohlo užiť 
priamo v škôlke. Určite o to viac 
ich potešilo, že na nich nezabu-
dol, ani keď sa musia liečiť doma 
v postieľke.
…a preto, v mene celej MŠ by 

som rada všetkým počas sviatkov 
popriala hlavne veľa zdravia, kopu 
lásky, fúru šťastia a hromadu po-
kojných sviatočných dní v kruhu 
svojich blízkych a priateľov.

Lintnerová Michaela
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V počte obyvateľov sa situácia 
ani v tomto roku nezlepšila. Pokiaľ 
ide o počty narodených a zomre-
lých je pomer skoro vyrovnaný. 
Úbytok však vznikol odsťahova-
ním a tak stav v tomto roku bol 
nasledovný: počet narodených 
detí 27, z toho 13 chlapcov a 14 
dievčat. Z toho sa v cigánskych 
rodinách narodilo 6 detí, čo  je 
22% z celkového počtu narode-
ných, zatiaľ čo počet cigánskych 
občanov v obci predstavuje 3,3%. 
Počet zomrelých bol 26, z toho 10 
mužov a 13 žien. Priemerný vek 
mužov je 65 rokov, žien 73 rokov. 
Najmladší zomrelý bol 23 ročný 
občan cigánskeho pôvodu Domi-
nik Rafael a najstaršia bola 90 
ročná Katarína Ďurovičová /:klko-
va:/. V tomto roku sa odsťahovalo 
z obce 49 občanov a prisťahovalo 
31 občanov. V priebehu roka sa 
uzavrelo 28 sobášov z čoho boli 
manželstvá kde bol z Kozároviec 
ženích, v 16 prípadoch bola z Ko-
zároviec nevesta a v 7 prípadoch 
boli obaja manželia z Kozároviec. 
Dva manželské páry boli z iných 
dedín. Ak neberieme do úvahy dve 
vekove staršie dvojice (58 roční 
muži s 54 a 51 ročnými nevesta-
mi) potom vekový priemer žení-
chov bol 22,5 roka (najmladší 20 
ročný) a vekový priemer neviest 
bol 21,5 roka (najmladšia bola 18 
ročná).
Prvé januárové dni boli pomer-

ne teplé, ba na Nový rok dokonca 
pršalo, takže toto slnečné poča-
sie pripomínalo skôr marec ako 
január. 9.januára napadol sneh, 
teplota najmä  v noci  poklesla 
na ‑10 °C, neskôr až na ‑17 °C. 
Mnohým ľuďom zamrzla voda vo 
vodovode a zamrzli aj niekto-
ré studne. Oteplenie nastalo po 
20.januári. Pranostika hovorí, že 
„pastier radšej na Hromnice vi-
dí vlka ako slnko“, lebo slnko na 
Hromnice znamená dlhú zimu. No 
a 2.februára (na Hromnice) bo-
lo krásne slnečné počasie. Den-
né teploty okolo 0 °C, nočné až 
‑5 °C sa udržali celý  február aj 
v marci a taký bol aj prvý jarný 
deň. Po výdatnom daždi sa trochu 
oteplilo, ale noci ostali studené 
celý apríl. Veľmi chladno a stu-
dený vietor bol aj 1. a 2.mája. 
Po daždivom 8. a 9.máji nastáva 
značné oteplenie, posledné má-
jové dni a začiatok júna sú veľmi 
teplé, cez deň 31‑32 °C, v noci 
18‑20 °C. Nedostatok dažďa za-
príčinil veľké sucho, takže podľa 
hlásenia meteorológov k 8.júnu 
chýba asi 100 litrov vody na m2 
do dlhodobého normálu. Také bo-

1982 – kronikár Gašpar Švolik

lo celé leto aj začiatok septem-
bra. Popršalo iba v polovici júna 
a 18.júla sa prehnala búrka. Daž-
de začali až v polovici októbra. 
Leto teda bolo veľmi suché a po-
merne teplé. Jesenné počasie bo-
lo pre poľnohospodárov priazni-
vé. Prvé mrazíky začali v dňoch 
6‑8.novembra a potom v druhej 
polovici novembra. V decembri, 
týždeň pred Vianocami zazna-
menali najvyššie teploty v tomto 
období za posledných 30 rokov, 
keď teplomer ukazoval 10‑11 °C 
nad nulou. Miesto sneženia vý-
datne pršalo, čo bolo veľmi po-
trebné, pretože nedostatok vody 
sa prejavoval nielen vo vodných 
tokoch, ale aj v studniach. Po-
čas Vianoc sú vodné stavy trochu 
znormalizovali. Posledné dva dni 
roku už mrzlo.
V posledných rokoch začali ľu-

dia aj v našej obci pestovať nie-
ktoré druhy zeleniny vo fóliovní-
koch. Konštrukciu fóliovníka zho-
tovujú vo väčšine prípadov z ten-
kých železných rúrok v tvare po-
loblúka vysokého asi 180 cm a ľu-
bovoľne širokého a dlhého. Kon-
štrukcia sa zavčasu na jar potiah-
ne priesvitnou fóliou. Zavčasu na 
jar sa do fóliovníka seje obyčajne 
reďkovka a šalát, po nich sa sadí 
paprika. Priesady si buď vypestujú 
záhradkári sami v teplých miest-
nostiach za oknom, alebo ich ku-
pujú (1 ks za 1 Kčs). Okrem uve-
dených zelenín sa ešte v menšej 
miere pestujú vo fóliovníku uhor-
ky a rajčiny.
V januári ešte pretrvával nedo-

statok propán ‑butánu. Napríklad 
2.januára doviezli do obce len 94 
fliaš pre 351 spotrebiteľov a tak 
museli byť pri rozdeľovaní prítom-
ní aj členovia komisie pre obchod 
pri MNV. Zmena nastala vo feb-
ruári, odvtedy je propán ‑butánu 
dostatok. V posledných januáro-
vých dňoch sa začal zvýšený ná-
kup čiernej kávy, liehovín, cigariet, 
ryže a mäsových konzerv v oča-
kávaní  ich zdražovania, ku kto-
rému naozaj nakoniec došlo. Na 
zmierenie týchto opatrení, ktoré 
si vyžiadala neúroda a nepriaznivá 
situácia v zahraničnom obchode, 
sa zvýšili aj dôchodky (najnižšie zo 
780 na 880 Kčs), prídavky na die-
ťa o 40 Kčs, matersky príspevok 
a ďalšie príspevky. Súčasne boli 
zvýšené mzdy pracovníkom nie-
ktorých oborov (baníci, železni-
čiari). V priebehu roka dochádza-
lo k občasnému nedostatku napr. 
jedlého oleja, práškového cukru, 
hrubej múky a podobne. Ako dô-
sledok slabšej úrody je obmedze-

né množstvo krmiva pre hydinu 
a domáce zvieratá. Cena obilia 
stúpla na voľnom trhu z 300 na 
400 Kčs. Veľký dopyt je po jač-
mennom a kukuričnom šrote, kto-
rý sa predáva v potravinárskych 
predajniach. Pri jeho nákupe pre-
to dochádza aj k nepríjemným vý-
stupom. Nájdu sa však aj takí ľu-
dia, ktorí kupujú v obchode chlieb 
a ním kŕmia domáce zvieratá.
Obchodná sieť v obci  je stále 

nedoriešená a nevyhovujúca. Ku 
skvalitneniu by mohlo dôjsť vý-
stavbou nového obchodu – pre-
dajne potravín, prestavbou bu-
dovy bývalej školy na obchod-
ný dom a ďalšími zmenami, ktoré 
by s tým súviseli. V tomto roku 
došlo aj k personálnym zmenám 
v predajni potravín oproti MNV. 
Vedúcim sa stal Igor Kokoš z Le-
víc, pokladníčkou jeho manžel-
ka. K zmene došlo aj na poste ve-
dúceho motorestu STOP, kde sa 
vyskytlo viac vlámačiek. Vedú-
ci Pavol Kollár zmenil pracovisko 
a funkciu vedúcej prevzala jeho 
nástupkyňa pani Nagyová, kto-
rá tiež dochádza z Levíc. Po od-
chode manželov Štefana a Heleny 
Soboňových do dôchodku, zrušili 
bufet na stanici ako samostatný 
závod a pričlenili ho k STOPu. Pre-
davačkou sa stala Emília Skača-
nová. V predajni v hornom konci 
znovu pracuje vo funkcii vedúcej 
Ľ.Dvoráková.
V tomto roku členovia súboru 

Praslica Mária Orovnická a Dušan 
Hamar založili detský folklórny 
súbor, ktorému dali meno „Vre-
tienko“. V súbore vystupujú žiaci 
z nižších ročníkov Základnej školy 
a mal by v tých najmenších pes-
tovať vzťah k ľudovým tradíciám, 
k ich zachovaniu a rozvíjaniu.
Na Tekovských slávnostiach už 

tradične úspešne vystúpili všetky 
naše spomínané spevácke súbory, 
ale aj sólisti a to Mária Švoliková 
st. (získala cenu za objavovanie 
starých ľudových piesní), Mária 
Egyudová (získala tiež cenu), Ale-
xandra Valkovičová a Peter Švolik.
V tomto roku zakúpil Okresný 

výbor Zväzarmu pre svoju zák-
ladnú organizáciu v Kozárovciach 
od Okresného ústavu národného 
zdravia budovu bývalého zdra-
votného strediska (popisné číslo 
512). Táto akcia občanov nemálo 
prekvapila, pretože sa všeobec-
ne počítalo s jej využitím pre ži-
vot občanov. Pôvodne sa uvažo-
valo o zriadení zubnej ambulancie, 
v obci sa už niekoľko rokov volá 
po zriadení detských jaslí pre deti 
do 3 rokov prípadne stále nalie-

havejšie sa vynára otázka klubu 
dôchodcov. Odpredajom tejto bu-
dovy zväzarmovcom unikla MNV 
ďalšia možnosť vylepšiť podmien-
ky pre život občanov. Záhradká-
rom dalo MNV do užívania bývalý 
dom obecného kováča.
V obci žije v tomto roku 497 dô-

chodcov, z toho 132 nad 75 ro-
kov, 5 občanov 90 ročných a 1 
občianka 92 ročná. V jedálni Jed-
noty odoberá obed 18 dôchodcov. 
Hodnota jedného obeda je 8 Kčs, 
pričom MNV hradí priemerne 5 
Kčs. Cestou sociálnej komisie pri 
MNV bola 8 dôchodcom zabezpe-
čená kúpeľná starostlivosť a re-
kreácie sa zúčastnili 2 dôchodky-
ne. V 14 prípadoch je k dôchodku 
poskytovaný príplatok za bezvlád-
nosť a v troch prípadoch je plate-
ná opatrovateľská služba. Koncom 
roka bola 36 dôchodcom s najniž-
šími príjmami poskytnutá výpo-
moc od 100 do 120 Kčs.
V  tomto roku bola vykonaná 

návšteva u najstarších 90‑roč-
ných občanov. Je to Barbora Vaj-
dová /:ivičkina:/, Štefan Benčat 
/:blchov:/, Katarína Ďurovičová 
/:klkova:/, Rozália Denková, Bar-
bora Šimonová a 92‑ročná Bar-
bora Hudecová.

Pokiaľ ide o občanov vo veku 90 
a viac rokov, ich pomer k pomeru 
na počet obyvateľov obce presahu-
je priemer v rámci republiky. V na-
šej obci pripadal jeden občan nad 
90 rokov na 366 obyvateľov (v re-
publike je to na 882 obyvateľov). 
Najstaršia občianka R.Hudecová 
(narodená 26.augusta 1890) je po-
merne svieža, vyrovnaná, pozná ľu-
dí a všíma si dianie okolo seba. Bý-
va sama v dome, okolo ktorého aj 
pracuje avšak o starostlivosť o ňu 
sa delia jej vnučky a pravnúčatá. 
Menovaná prežila svojho manžela 
Jozefa, dcéru Paulínu, oboch zaťov 
Viktora Kováča a Alexandra Holeč-
ku. Celý život ťažko pracovala na 
poľnohospodárstve.

Najstaršia občianka 90-ročná 
R. Hudecová
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Z ČINNOSTI 
dobrovoľných hasičov

Ak sledujeme obyvateľstvo obce 
podľa generácií, nie sú zriedkavé 
rodiny v ktorých žijú príslušníci 
štyroch generácií. Päť generácií 
v rodine je už prípad veľmi zried-
kavý a taký sa v našej obci vysky-
tuje. Sú to Barbora Benčatová, 
nar. 9.júna 1896, jej dcéra Emília 
Kabátová, narodená 26.októbra 
1914 (manželka Viktora Kabá-
ta),  jej dcéra Alžbeta Kabátová, 
narodená 9.júna 1933 (manželka 
Cyrila Kabáta),  jej dcéra Helena 
Havranová, narodená 19.augusta 
1953 (manželka Jozefa Havrana) 
a jej synovia Branislav narodený 
12.novembra 1976 a Peter naro-
dený 26.februára 1980.
Školský rok 1982/83 sa začal 

slávnostným zahájením ako po iné 
roky. V tomto roku už 9.ročník na 
škole nebol, pretože po skonče-
ní 8.ročníka ostal na škole už len 
jeden žiak. Tento dochádzal do 
školy v Leviciach, kde bola ešte 
zriadená jedna 9.trieda. Na škole 
došlo aj k personálnym zmenám. 
Z tunajšej školy bola preložená do 
Tlmáč učiteľka Helena Lipovská 
a na tunajšiu školu boli pridelení 
učitelia Jozefína Kováčová, ktorá 
dochádza z Lipníka a učí 3.ročník 
a Štefan Kaloczay s aprobáciou 
telesná výchova pre III.stupeň 
škôl. Vyučoval 5.‑8.ročník a do-
chádzal z Levíc.
V MŠ sa situácia zhoršila, preto 

bolo zrušené jedno oddelenie, ta-
kže zostali len dve triedy. V nich 
bolo zapísaných vyše 60 detí. Tu 
sa dbá aby do MŠ chodili všetky 
5‑ročné deti, ktoré budú na budú-
ci rok zapísané do 1.ročníka ZŠ. 
Ďalej je tu snaha, najmä nadriade-
ných orgánov, aby MŠ navštevova-
li všetky deti cigánskeho pôvodu. 
Tu si majú osvojiť slovenský jazyk 
a naučiť sa základným hygienic-
kým návykom. Táto úloha sa plní 
veľmi ťažko a to najmä preto že 

MŠ je preplnená a  jednak preto 
že zo strany občanov cigánske-
ho pôvodu nie  je záujem o MŠ. 
Znížením počtu tried v MŠ znížil 
sa aj stav učiteliek. M.Budinskú, 
pochádzajúcu zo Psiar, preložili 
na inú školu.
Práce na stavbe kultúrneho do-

mu pokračovali v priebehu celého 
roku. Bola dokončená vonkajšia 
úprava budovy (550 m2 obložil 
kabrincami tunajší občan, kame-
nár Mikuláš Majer) a pokračova-
lo sa v remeselníckych prácach 
vnútri budovy. Už podľa celkové-
ho stavu sa dalo tušiť, že stavba 
nebude do konca roku hotová, 
tak ako sa plánovalo. A tak mon-
táž javiskového zariadenia aj vnú-
torná úprava budovy prechádza-
jú ako úloha do budúceho roka. 
Dohotovil sa však septik pri kul-
túrnom dome, ktorý bol financo-
vaný osobitne, pretože pôvodne 
projekt uvažoval s napojením na 
kanalizáciu.
Výstavba cesty od mosta pri 

mlyne k  futbalovému ihrisku aj 
v priebehu tohto roka pokračo-
vala slimačím tempom. Práce sa 
zastavili pri  ihrisku, pretože sa 
vyskytli problémy s odvádzaním 
povrchovej vody.
V septembri sa v obci uskutoč-

nila obhliadka intravilánu a extra-
vilánu obce. Komisia zistila na-
sledovné: na deviatich parcelách 
JRD je spolu 5,86 ha neobrobe-
nej pôdy, v intraviláne je 6 parciel 
o výmere 0,4 ha, na viničnej loka-
lite Pustá hora 14 parciel o výme-
re 0,61 ha, na Starých viniciach 
je situácia s neobrobenou pôdou 
taká zlá, že bežnou prehliadkou ju 
ani nemožno zmapovať. Majitelia 
neobrobených parciel boli pred-
volaní na MNV, kde sa zaviazali 
tieto riadne obrábať. Nedorieše-
nou zostala otázka, keď majitelia 
takýchto parciel sú už mimo ob-

ce, často na neznámom mieste.
V tomto roku zomrel v Bratisla-

ve rodák z Kozároviec, 73‑ročný 
Imrich Závodský. Pôvodne študo-
val v bohosloveckom seminári za 
katolíckeho kňaza. Toto štúdium 
však zanechal a stal sa redakto-
rom. Pôsobil v redakciách vo Zvo-
lene, Prešove a v Ostrave v redakci 
novín A ‑Zet, v ktorých vychádzal 
ako v prílohe na pokračovanie je-
ho román „Spálené perute“, kto-
rého dej sa odohráva na prelome 
19. a 20.storočia v Kozárovciach. 
Od roku 1939 až do konca svoj-
ho života pracoval a býval v Bra-
tislave, odkiaľ najmä v mladších 
rokoch pravidelne prichádzal na 
nedeľu do rodnej obce. Ako novi-
nár aj fotografoval a možno ho po-
važovať aj za priekopníka fotogra-

fovania v Kozárovciach. Jeho ďal-
šou zásluhou je, že sa stal prvým 
kronikárom v tunajšej obci. Okol-
nosti jeho smrti sú nejasné. Našli 
ho mŕtveho v jeho byte 13.aprí-
la, kde podľa lekárskeho posudku 
zomrel asi 23.marca. Pretože bol 
slobodný, žil sám. Jeho pozostatky 
boli prevezené do Kozároviec, kde 
sa 17.apríla 1982 konal pohreb. 
Na tomto pohrebe začal ZPOZ po 
prvý raz robiť občiansku rozlúčku 
so zomrelým. Rozlúčkový prejav 
predniesla Anna Jančeková. Od 
tohto dňa sa tieto rozlúčky konali 
pravidelne. Okrem Anny Jančeko-
vej robí tieto rozlúčkové prejavy aj 
Blažena Švoliková.
Tragická udalosť sa prihodila 

vyše 80‑ročnej Františke Bučko-
vej, ktorú doma na dvore napadol 
a ťažko zranil baran. Mala zlome-
nú kľúčnu kosť, rebrá a porane-
nú nohu. Na následky zranenia 
zomrela 9.júna 1982 v nemocnici 
v Leviciach.
Nedeľa 18.júla sa stala osudnou 

pre 44‑ročného Ľudovíta Šustáka. 
Za krásneho letného popoludnia 
sa kúpal s malým synom v Hrone, 
kde sa pravdepodobne po zlyhaní 
organizmu, utopil. Našli a vytiah-
li ho až po niekoľkých minútach. 
Všetky pokusy o jeho oživenie boli 
márne. Zostali po ňom štyri deti.
Dňa  10.septembra  sa  konal 

v obci občiansky pohreb 58‑roč-
ného podplukovníka ZNB JUDr. Jo-
zefa  Pustaia.  Menovaný  rodák 
z obce pracoval na Ministerstve 
vnútra v Bratislave, kde aj neča-
kane zomrel na infarkt.

Zo zápiskov kronikára 
spracoval Miroslav Kopál

S prichádzajúcim koncom ro-
ka by som chcel zhrnúť činnosť 
dobrovoľných hasičov v našej 
obci v roku 2022. Čo sa týka 
zásahovej činnosti, bolo realizo-
vaných 6 výjazdov k požiarom, 
na  základe  požiadavky  ope-
račného strediska Hasičského 
a Záchranného zboru. V oblasti 
prípravy hasičského družstva, 
prebiehali pravidelné tréningy, 
každý piatok od apríla do au-
gusta. Hasičské družstvo mužov 
súťažilo v zložení: Peter Majer, 
Patrik Tvrdoň, Marek Tvrdoň, 
Tomáš Nováček, Milan Švolik, 
Peter Majer ml., Tomáš Fabian 
a Lukáš Havran, náhradníčkou 
bola Ivana Majerová. Toto druž-
stvo opäť obhájilo post majstra 
okresu Levice a zúčastnilo sa 

súťaží v Topoľčiankach, Tráv-
nici a v Senohrade. Vrcholom 
sezóny bola tradičná Striebor-
ná prúdnica Pohronia o ktorej 
sme informovali v lete. Na záver 
ešte spomeniem tradičný pre-
dajný stánok, ktorý sme mali na 
kozárovskom jarmoku. Z hľadis-
ka činnosti organizácie, nás po 
Novom roku čaká Výročná člen-
ská schôdza, na ktorej zhodno-
tíme činnosť organizácie v roku 
2022 a určíme si ciele a úlohy 
v tom nasledujúcom roku 2023.
Všetkým členom a podporo-

vateľom DHZ Kozárovce ďaku-
jem za ich činnosť v tomto roku, 
prajem príjemné prežitie Via-
nočných sviatkov a veľa zdravia 
a šťastia v roku 2023.

Peter Majer, veliteľ DHZ

Mikuláš Majer, ktorý obkladal budovu 
kabrincami. Foto G.Švolik.

Päť generácií v jednej rodine. V strede Barbora Benčatová, 
sprava dcéra Emília, zľava vnučka Alžbeta, za nimi pravnučka 
Helena, po stranách prapravnuci Branislav a Peter.
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Práve uplynulý rok bol pre DH 
Kozárenka akýmsi návratom k nor-
málnemu životu. Aj keď zatiaľ iba 
takým nesmelým. Hrania sme si 
pekne rozdelili skoro rovnakým 
dielom na domáce v Kozárovciach) 
a v okolitých dedinách. Doma sme 
odohrali hrania na Veľkej skale, 
sprevádzajúc lampiónový sprievod 
a pár pesničiek sme odohrali aj 
priamo na Skale. K sviatku sv. Ur-
bana sme účinkovali na Pustej ho-
re. Malým koncertom sme sprí-
jemnili posedenie vinohrad-
níkov a okoloidúcich. V júni 
DH Kozárenka, už tradične, 
zahájila celý jarmok svojim 
programom.
V auguste sme sa na miest-

nom cintoríne rozlúčili s na-
ším dlhoročným priaznivcom 
a kamarátom Michalom Ben-
čatom a na konci roka sme 
sa rozlúčili vianočným kon-
certom.
V  júni  nás  zavolal  vdp. 

Gračka na rozlúčku, keďže 
odchádzal na iné pôsobisko, 
aby sme sprevádzali proce-
siu na sviatok Božieho tela 

DH Kozárenka v roku 2022
v Orovnici a v Hronskom Beňadiku.
V septembri sme účinkovali na 

vinobraní v Rybníku, kde sme hra-
ním v sprievode a krátkym koncer-
tom na pódiu pozdravili účastní-
kov tohto vinobrania a v novembri 
sme na poslednej ceste odprevadili 
zomrelého v Bátovciach.
S rokom sa rozlúčili tradične na 

vianočnom posedení v kultúrnom 
dome, kde sme sa pochválili nie-
len hrou ale aj novými sakami, kto-
ré sme uhradili z príspevku obce. 

Rok sme uzavreli spoločným pose-
dením, kde sme uplynulý rok vy-
hodnotili a popriali si všetko dobré 
v novom roku.
Na záver by sme chceli poďa-

kovať našim priaznivcom za pod-
poru v týchto, pre kultúru, ťaž-
kých časoch a popriať im a tiež 
aj občanom obce v novom ro-
ku  2023  veľa  zdravia,  šťastia 
a úspechov v rodinnom či pra-
covnom živote.

DH Kozárenka

• Ako si začínal s posilňovaním?
S posilňovaním som začal v Ko-

zárovciach na základnej škole, ne-
skôr v bývalom Zväzarme. Po od-
chode na strednú školu drevársku 
vo Zvolene som v tejto aktivite po-
kračoval. Potom som vstúpil do po-
licajného zboru, kde je fyzická zdat-
nosť potrebná, takže som sa nepre-
stal venovať posilňovaniu a snažil 
som sa udržovať fyzickú kondíciu. 
Asi pred 7 rokmi kamarát, majster 
sveta v kulturistike Michal Vajda 
z Rybníka, otvoril na Lipníku posil-
ňovňu. Tam som začal pravidelne 
chodiť. Pred koronou ma oslovil, 
či by som to nevyskúšal na súťa-
ži v kulturistike. Začal som sa pri-
pravovať, ale všetko skomplikova-
la korona. Tento rok na jar som sa 
rozhodol, že do toho idem.
• Aká bola tvoja prvá súťaž?
Bola to medzinárodná súťaž Her-

cules Olympia Budapešť 7. mája. 
Bola tam zastúpená celá Európa. 
Michal ma na ňu pripravil, čo sa tý-
kalo stravy a pózovania na pódiu. 
Ale to bolo všetk,o čo som vedel. 
Na prvýkrát ma prepadla ohromná 
tréma. Boli sme tam štyria súťažiaci 
z Lipníckeho fitka LIPA. Našťastie, 
tréma sa stratila naskočením na pó-
dium. Pódium je vždy veľmi osvetle-
né a tak pohľad do pódia je matný, 
vidieť len trochu prvý rad hodnoti-
teľov a to je všetko. V podmaze šla 
hudba a mojou úlohou bolo pred-
viesť základné kulturistické pózy. 
Išiel som v kategórii MAN BB CLAS-
SIC Do 175 cm (+15%), lebo som 
do nej spadal svojou váhou. Skon-
čil som na treťom mieste. Za dvomi 
maďarskými súťažiacimi. Na prvý-
krát to bol úžasný úspech, ktorý 
som vôbec nečakal.
Potom som šiel v júni na Maj-

strovstvá sveta v Taliansku vo Vi-
cenze, kde som už išiel do druhej 
kategórie MAN PHYSIQUE OVER 
45 (+15%), kde sa vystupuje v dl-
hých šortkách. Tam sa nehodnotia 
až tak nohy, iba vrch tela. Skon-
čil som na druhom mieste. Trému 
som tentoraz ani nevnímal, úplne 
pokojne som išiel na pódium, le-
bo som vôbec nedúfal na nejaké 
medailové umiestnenie. Predtým, 
ako ideme na pódium, sa strieka-
me farbou, ktorá je stanovená pre 
všetkých. Keď som bol na nástre-
ku, všimol som si tam dvoch Talia-
nov, ktorých som si tipol na prvé 
a druhé miesto. Ďalej som už žiadne 
umiestnenia neriešil. Vedel som, že 

Kozárovčana Vincenta Vasarába (46) mnohí poznajú ako úspešného 
policajta – psovoda z oddelenia služobnej kynológie v Leviciach, ale do 
povedomia sa dostal aj úspechmi na súťažiach v kulturistike. Ako to 
všetko spolu súvisí sa dozviete v našom rozhovore.

idem na pódium, postavím sa tam, 
spravím, čo je mojou úlohou a uvi-
dím, ako rozhodnú rozhodcovia. Na 
moje veľké prekvapenie som skon-
čil na druhom mieste, hneď za ta-
lianskym súťažiacim, ktorého som 
aj tipoval a víťaza.
To bola jarná časť. Potom bola 

dva mesiace pauza a v auguste som 
už zasa išiel do diéty. Prvá súťaž 
v októbri bola medzinárodná súťaž 
Hercules Olympia v Budapešti, kde 
som skončil na 2. mieste v kategó-
rii masters nad 45 rokov. Išiel som 
ešte aj medzi mužov, kde som skon-
čil na 7 mieste. Potom nasledova-
la ďalšia súťaž Majstrovstvá sveta 
v Taliansku, vo federácii CIBB v Bo-
loni. Súťažil som v kategórii muži 
a v masters nad 40 rokov. Medzi 
mužmi som skončil na 5. mieste 
a v masters na 4. mieste, čo pova-
žujem za veľmi dobré umiestnenie.
Posledná súťaž na jeseň bola WA-

BA, moja prvotná federácia, tam 
bola súťaž MISS & MR: UNIVERSE 
v Španielsku, čo je ešte viac, ako 
majstrovstvá sveta. Tu som skončil 
medzi mužmi na 6. mieste, v mas-
ters na 5. mieste. Treba povedať, že 
tu nie je finálová trojka, ale finálo-
vá šestka. Oceňujú sa 6 súťažiaci. 
Pre mňa to bol veľký úspech, lebo 
na tejto súťaži boli súťažiaci z ce-
lého sveta.
Po týchto súťažiach už s Micha-

lom vieme, kde boli moje nedostat-
ky a rezervy, tak teraz sa to odstra-
ňuje. Pre mňa je to veľká pomoc, za 
jeho radami sú veľké skúsenosti. Po 
novembrovej súťaži mám voľnosť 
v stravovaní až do januára, kedy 

opäť idem do diéty.
• Čo znamená ísť do diéty?
Väčšinou sa do diéty ide 3 me-

siace pred súťažou. Ide o to, aby sa 
vytvoril kalorický deficit. Uberajú sa 
sacharidy, pridávajú sa bielkoviny 
a vláknina. Mesiac pred súťažou sa 
už ide úplne bez sacharidov, čisto 
iba bielkoviny a vláknina. Telo čerpá 
z vlastných zdrojov tuky a premieňa 
ich na energiu. Takže treba vylúčiť 
pečivo, sladkosti, cestoviny, slad-
ké vody, neskôr aj ovocie. Zostáva 
kuracie, morčacie a hovädzie mä-
so, ryby a zelenina. Všetko sa varí, 
pečie alebo griluje, podáva sa so 
zeleninou alebo ryžou v pomere 
150–200 gramov mäsa, 100 gra-
mov ryže, zelenina sa neváži, mô-
že byť neobmedzene. Takto sa vy-
tvorí kalorický deficit, keď je väčší 
výdaj kalórií ako príjem. Je to dosť 
namáhavé, ale nejde o hladovanie, 
lebo sa je sedem ‑osemkrát denne 
malé množstvá jedla. Človek však 
cíti úbytok energie. Jedine, ak tré-
ner povolí voľný deň, môžem jest 
čo chcem.
• Na čom si vtedy pochutnáš?
Keď  som  mal  voľný  deň,  tak 

som si dal bryndzové halušky ale-
bo šišky s lekvárom. Halušky som 
doslova jedol po jednej, tak som si 

(Pokračovanie na str. 16)

Keď sa koníčky dokonale snúbia s profesiou
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Degustačná komisia zľava Roman Nagy, Jozef Nízl a Jozej Chvojka. 
Foto M. Kopál

Rašenie prebiehalo v tomto roku bez rušivých vplyvov a najmä bez 
oneskorených jarných mrazov. Letorosty mali plynulý rast a samot-
né kvitnutie viniča začalo prvý júnový týždeň. Podmienky samotného 
kvitnutia boli bezproblémové, počasie bolo priaznivé. Samotné hubo-
vité choroby peronospóra a múčnatka nás nejako zvlášť neohrozovali. 
Za celú sezónu 2x sme zaznamenali výstrahu, ktoré vydali naše mete-
ostanice v rámci predikcie hubovitých chorôb. Veľmi ťažké boli letné 
mesiace druhá polovica augusta, ktoré sa niesli v znamení horúčav 
a minimálnych zrážok. Veľmi trpeli mladé vinohrady do osem rokov 
veku. Nepriaznivý bol tohtoročný september, keď v našich lokalitách 
PH a SV spadlo takmer 100 mm zrážok. Plody mali tendenciu začať 
hniť a mnohí členovia spolu veľmi rýchlo oberali. Október však bol 
veľmi priaznivý a tí ktorí zachovali úrodu na koreni mali šancu zobrať 
vyzretejšiu úrodu. Celkove ročník 2020 na PH a SV je typický tým, že 
horúce leto nás pripravilo o kyseliny, ktoré v záverečnej fáze vo vínach 
citeľne chýbali. Vďaka podložiu na našich viniciach je to podstatne 
lepšie ako v okolitých vinohradníckych lokalitách. Ročník prial čer-
veným vínam, pokiaľ vinohradníci oberali fenologicky vyzreté víno.“

Štefan Gaži

Aký bol vinohradnícky rok 2022

V neskorú jeseň postupne utí-
chajú práce vo vinohradoch a vi-
nári svoju pozornosť upriamujú na 
spracovanie svojej úrody a výro-
bu vína. Pozorne dozerajú na je-
ho tvorbu a netrpezlivo očakávajú 
aké budú výsledky ich celoročnej 
práce. Rovnako je to aj v Kozárov-

ciach, kde nás však tohtoročná 
teplá jeseň podnietila k myšlienke 
využiť počasie a skúsiť aspoň čias-
točne opraviť kritický úsek cesty 
na Pustej hore od kaplnky sv. Ur-
bana k horným vinohradom.
Svojpomocne spevnená cesta 

nám slúži už dlhých 10 rokov, ale 
postupne sa na nej podpisuje zub 
času. Vplyvom poveternostných 
podmienok, ako aj čoraz hustejšej 
premávky vznikli na nej výtlky, ktoré 
boli už pomerne nebezpečné aj pre 
peších vinohradníkov a turistov, ne-
hovoriac o riziku poškodenia kolies 
dopravných prostriedkov.
Oslovili sme zopár vinohradní-

kov, ktorým tento úsek cesty spô-
sobuje najväčšie problémy a boli 
sme milo prekvapení, ako bez vá-
hania boli ochotní obetovať svoj 

Jesenná brigáda na Pustej Hore
voľný čas a zapojiť sa do „na rých-
lo“ zorganizovanej brigády. S po-
mocou výboru Vinohradníckeho 
spolku Kozárovce sme zabezpečili 
potrebný materiál ‑studenú asfal-
tovú drť a brigáda mohla začať. 
Počasie nám prialo, tak sme pod 
odborným stavebným dohľadom 

Mikuláša Betina postupne vypĺňali 
všetky veľké a nebezpečné výtlky, 
na ktoré nám siahal materiál. S vý-
sledkom svojej práce sme boli spo-
kojní a tak sme sa dohodli, že ak sa 
osvedčí spôsob, akým sme cestu 
opravili teraz, na jar oslovíme aj 
ďalších vinohradníkov a brigádu si 
zopakujeme aj vo väčšom rozsahu 
a opravíme celý úsek tejto cesty.
Jesenné a zimné obdobie je však 

vhodné a predurčené aj na likvidá-
ciu náletových drevín v okolí ciest, 
ako aj aj na zanedbaných pozem-
koch a vinohradoch, o ktoré sa ich 
vlastníci už dlhšiu dobu nestarajú. 
Takéto pozemky nám jednak na-
rúšajú vzhľad celej vinohradníc-
kej oblasti, ale hlavne komplikujú 
a sťažujú prácu pri obhospodaro-
vaní vinohradov susediacich s tý-

mito pozemkami.
Vinohradnícky spolok Kozárov-

ce má vo svojom programe zveľa-
ďovanie oblastí vinohradov a už 
niekoľko rokov postupne oslovuje 
vlastníkov týchto pozemkov a je 
aj nápomocný pri zabezpečovaní 
mulčovania porastov strojným me-

chanizmom, aby aspoň čiastočne 
bolo o tieto pozemky postarané. 
Keď sa však prejdeme po vinohra-
doch vidíme, že ešte je čo v tejto 
oblasti naprávať. Preto aj touto 
cestou chceme apelovať na vlastní-
kov zanedbaných vinohradov, aby 
sa aj oni prišli pozrieť na svoje po-
zemky a aby im venovali aspoň zá-
kladnú pozornosť, čo je v podstate 
aj ich zákonná povinnosť (v zmysle 
Zákon o ochrane a využívaní poľno-
hospodárskej pôdy a o zmene zá-
kona č. 245/2003 Z. z. o integrova-
nej prevencii a kontrole znečisťova-
nia životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.)
Verím,  že  spoločným  úsilím 

dosiahneme, že prostredie Pus-
tej Hory bude miestom nielen na 
bezproblémové pestovanie vini-
ča, ale aj miestom príťažlivým na 
prechádzky prírodou.

Ing. Ján Švolík

Po dvojročnej prestávke, pod 
ktorú sa podpísala pandémia, sa 
17. decembra v Stope stretli ko-
zárovskí vinohradníci na 10. ju-
bilejnom ročníku Koštovky kozá-
rovských mladých vín. Slávnostnú 
atmosféru na úvod vytvorili spe-
váci mužskej speváckej skupiny 
Matičiar. Ochutnávku moderoval 
Igor Benčať. Prítomných privítal 
predseda Vinohradníckeho spolku 
Kozárovce Milan Záhorský. Juraj 
Benčať, namiesto neprítomného 
Štefana Gažiho, ktorému ocho-
renie zabránilo v účasti, priblížil 
vinohradnícky rok 2022.
Degustačnú komisiu tvorili traja 

odborníci Jozef Nízl, Jozef Chvojka 
a Roman Nagy. Prítomní mali mož-
nosť tiež ochutnávať a prideľovať 
body jednotlivým vzorkách Boli ich 
tento rok 56. Potom si svoje hod-

Jubilejný ročník Koštovky 
mladých vín

notenie mohli porovnať s hodno-
tením odborníkov, ktorý k jednot-
livým druhom ochutnávaných vín 
pridali aj komentár a rady ako ďa-
lej mladé vína spracovať, aby boli 
čo najlepšie. Najvyšší počet bodov 
v jednotlivých hodnoteniach získali 
vzorky: Zmes biela Miloša Ďurovi-
ča, Veltlínske zelené Štefana Gaži-
ho, Rizling vlašský Petra Fabiana, 
Aurélius Miloša Ďuroviča, Pesecká 
leánka Filipa Betina, Chardonnay 
Štefana Gažiho, MOPR Jána Švo-
lika, Rosé Štefana Gažiho, Fran-
kovka modrá Petra Šimu a Dunaj 
Milana Záhorského.
Po oficiálnej časti prítomní mali 

možnosť poradiť sa s odborníkmi 
ako sa vyhnúť chybám pri zbe-
re, spracovaní hrozna a konečnej 
práci s vínom. 

M. Nemčeková
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V októbri sme na tomto mieste bilancovali jesen-
nú časť súťaže. Naše mužstvo mužov sa nachádzalo 
v súťaži Majstrovstvá regiónu – IV. liga MEVA ZsFZ na 
8. mieste s 18 bodmi a skóre 29:24. Pred nami boli 
záverečné 3 majstrovské zápasy s kvalitnými súper-
mi nachádzajúcimi sa v tabuľke nad nami – v Jaslov-
ských Bohuniciach (0:0), doma s Gabčíkovom (0:2) 
a posledné kolo sme odohrali v Gbeloch (1:1).
V konečnom hodnotení jesennej časti súťaže sme 

obsadili 10. miesto (6 výhier, 2 remízy, 7 prehier), 
s 20. bodmi, s aktívnym skóre 30:27, pričom v ta-
buľke pravdy máme −4 body.
Celkove môžeme hodnotiť naše účinkovanie v naj-

vyššej krajskej súťaži pozitívne. Naše mužstvo do-
siahlo niekoľko zaujímavých výsledkov na ihriskách 
súperov, kde sme získali 11 bodov za 3 výhry a 2 
remízy. V domácich zápasoch sme sa tešili z víťaz-
stva 3 krát (Kolárovo, Imeľ, Nitra), pričom v piatich 
zápasoch si body z nášho štadióna odniesli súperi.
Po ukončení jesennej časti môžeme konštatovať, že 

súťaž je mimoriadne náročná. Stretávame sa s kva-
litnými súpermi, v zostavách ktorých môžeme vidieť 
hráčov pôsobiacich v predošlých obdobiach i v naj-
vyšších ligových súťažiach, ba dokonca bývalých re-
prezentantov. Fanúšikovia futbalu majú možnosť vi-
dieť zaujímavé a kvalitné zápasy. Teší nás, že v hojnom 
počte prichádzajú ku nám na štadión a vedia oceniť 
kvality oboch tímov na hracej ploche.
Z dôvodu dlhodobých zranení niektorých našich 

hráčov musíme káder počas zimnej prestávky doplniť. 
Mužstvo bude mať vytvorené výborné podmienky pre 
prípravu na jarnú časť súťaže. V pláne máme odohrať 
5 až 6 prípravných zápasov s mužstvami z rôznych 
súťaží. Našim domovským štadiónom počas týchto 
zápasov bude ihrisko s umelou trávou v areáli ViOn‑
‑u Zlaté Moravce.
Po záverečnom kole prvej polovice súťažného roční-

ka došlo po vzájomnej dohode k ukončeniu pôsobenia 
trénera Viktora Konvického na našej lavičke. S muž-
stvom pracoval od 4. kola. Aj touto cestou by sme 
Viktorovi chceli poďakovať za ním odvedenú prácu 
a popriať mu v ďalšej trénerskej práci veľa úspechov.
Trénerského kormidla nášho mužstva sa od za-

čiatku budúceho roka ujme Tomáš Snop. Veríme, že 
nadviaže na dobre odvedenú prácu našich predo-
šlých trénerov a prajeme mu u nás veľa zdaru a špor-
tových úspechov.
Čaká nás náročná jarná časť, v ktorej  je našim 

cieľom pokračovať v načatej práci a udržať najvyš-
šiu krajskú futbalovú súťaž v Kozárovciach aj pre 
ďalšiu sezónu.
Dovoľte mi popriať trénerom a hráčom všetkých 

našich mužstiev, rovnako aj našim fanúšikom a pod-
porovateľom kozárovského futbalu pokojné prežitie 
vianočných sviatkov a v novom roku hlavne pev-
né zdravie, pohodu v osobnom i pracovnom živote 
a, samozrejme, veľa krásnych športových zážitkov.

Miloš Ďurovič, člen výboru

ich vychutnával. Už som bol dva-
krát v takejto diéte a zistil som na 
sebe, že si viac cením jedlo, naučil 
som sa jesť pomaly a vychutnávať. 
Prvé dva týždne sú kritické, ale keď 
človek prejde ten zlom, už je dobre.
• Predtým si sa nevenoval inému 
športu?
Hrával som futbal za obec, ob-

lastné majstrovstvá za žiakov, do-
rast aj za mužov. Ale keď som vstú-
pil k polícii, musel som to pre ne-
dostatok času zanechať.
• Čo rozhodlo pri voľbe zamest-
nania?
Vždy som chcel ísť k vojsku ale-

bo k polícii, ťahala ma takáto práca 
a najmä ma priťahovala uniforma. 
Vyskúšal som políciu a tá mi zosta-
la. Začínal som v Zlatých Morav-
ciach, potom som prestúpil do Kal-
nej nad Hronom na obvodné odde-
lenie, kde som bol 15 rokov. A teraz 
už 6. rok som na oddelení služobnej 
kynológie v Leviciach.
• Odkedy máš vzťah k psíkom?
Od malička. Aj na vojenčine som 

bol psovod. Preto aj keď som na-
stúpil k polícii chcel som túto prá-
cu. Podarilo sa mi to pred 6 rokmi, 
kedy sa uvoľnilo miesto psovoda 
v tomto oddelení. Mám pridelených 
troch služobných psov – všestran-
ného psa Danyho, papierovo Quan-
tas Policia, vycvičeného na obrany, 
na vyhľadávane nezvestných osôb, 
pátranie po páchateľoch trestných 
činov a na udržiavanie verejného 
poriadku. Ďalej som mal psíka, kto-
rý mi nedávno uhynul, volal som ho 
Aďo, ale papierovo bol Monk Po-
lícia. Obaja boli z našej policajnej 
chovnej stanice. Aďa mi pridelili 
ako dvojročného, prešli sme kur-
zom, dosiahol kategóriu D2, teda 
najvyššiu kategóriu so zameraním 
na drogy. Odvtedy mi perfektne 
slúžil. Dosiahol množstvo úspeš-
ných vypátraní. Bol zameraný na 
omamné a psychotronické látky. 
Žiaľ uhynul na torziu žalúdka, čo 
pri týchto väčších plemenách nie 
je neobvyklé. Večer som ho na-
kŕmil, možno ho vyrušila nejaká 
mačka alebo iné zvieratko pre-
behlo, bral  to ako podnet,  vy-
skočil a žalúdok sa mu pretočil. 
V noci ich nechodíme kontrolovať, 
aby sme ich nerušili po nakŕmení 
a ráno už bol uhynutý. Bol to pre 
mňa veľký šok a žiaľ. Ešte doobe-
da som s ním bol robiť ukážky na 
jednej strednej škole v Leviciach. 

Veľmi ma to zasiahlo. Mám ešte 
mladú fenku, tiež zameranú na 
omamné a psychotropné látky. 
Kompletne som si ju vycvičil a má 
zatiaľ kategóriu D1.
• Ako vyzerá deň psovoda?
Ráno sa začína deň venčením 

psov, čistením kotercov, potom 
výcvik. Na obed je opäť venčenie 
a rovnako večer pred nakŕmením. 
Moja práca na celý deň sú výcviky 
pridelených psov. Nad sebou má-
me ešte veliteľku OSK OR PZ v Levi-
ciach, ktorá našu prácu kontroluje, 
robí nám preskúšania ako napre-
dujeme so psíkmi. Všestranné psí-

Keď sa koníčky dokonale snúbia s profesiou
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ky majú raz za dva roky preskúša-
nie vo výcvikovom stredisku v Le-
vároch a špecialkári raz za jeden 
a pol roka preskúšanie v Devínskej 
Novej Vsi, kde je policajná škola. 
Práve Aďo bol veľmi dobrý, vždy 
keď niečo označil, bolo to tam. Na-

posledy, asi pred 
dvomi mesiacmi, 
sme mali prípad 
v Nitre, kde v kuf-
ri našiel 200 gra-
mov pervitínu.
• Je toto tvoje 
povolanie aj tvoj-
im koníčkom?
Mám  robotu, 

ktorá  ma  baví 
a vďaka psíkom 
je súčasne mojím 
koníčkom. Keďže 

sa chcem udržať v kondícii, cvi-
čím, posilňujem, čo tiež zužitku-
jem vo svojej profesii. Raz do ro-
ka máme my policajti fyzické testy 
a ja som nikdy nemal problém ich 
spraviť. Naša práca si vyžaduje fy-
zickú kondíciu. Podľa odpracova-
ných rokov by som už mohol odísť 
na dôchodok, ale zatiaľ o tom ne-

uvažujem. Pokiaľ budem fyzicky 
a zdravotne v pohode, tak chcem 
pokračovať.
• Bývaš v rodinnom dome, máš aj 
tam psíkov?
Mám desať rokov registrovanú 

chovnú stanicu amerických sta-
fordšírskych teriérov. Pred dvomi 
rokmi som si nechal dve šteniatka, 
ktoré sú cvičené na výstavy. Jed-
na z nich je juniorská šampiónka 
krásy, má dvakrát rezervé šam-
pióna krásy(RES CAC) a rovnako 
aj ďalší psík. Keď získajú trikrát 
rezervé, tak dostanú titul šampió-
na krásy(CAC). Ide tu o štandard 
psíka, hodnotí sa ako vyzerá, ako 
chodí, či mu dobre narástli zuby, 
uši, stavba tela.
• Vráťme sa ešte ku kulturistike. 
Na akú súťaž sa začneš pripravo-
vať v novom roku?
Najnovšia a veľká motivácia je 

možnosť, že Majstrovstvá sveta 
federácia WABA budú na budúci 
rok po prvýkrát vo Zvolene. Chcem 
sa na domácej pôde čo najlepšie 
sa umiestniť.

Monika Nemčeková,  
foto archív V. Vasarába

(Dokončenie zo str. 14)

Vincent Vasaráb so svojimi zverencami. Prvý zľa-
va nedávno uhynutý psík Aďo.


