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Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Od posledných volieb obec 
preinvestovala viac ako 650 000 €
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Ešte nikdy sa nám nerobili Ko-
zárovské noviny tak ťažko, ako 
práve toto číslo. Nahromadilo sa 
nám toľko krásnych článkov a 
fotografií, že umiestniť ich všet-
ky na 16 strán novín bolo veľmi 
zložité. Mrzí nás najmä, že sme 
nemohli viac priestoru veno-
vať významnému výročiu školy 
i akadémii, ktorá bola pripra-
vená na vysokej úrovni. Mnohé 
články sme museli skracovať a 
zopár sa nám ani nepodarilo do 
obsahu dostať. Ospravedlňuj-
me sa chodcom, sľubujeme, že 
v budúcom čísle novín im to vy-
nahradíme.
Na druhej strane pretlak člán-
kov svedčí o početnosti akcií a 
podujatí. Ak niekto teda tvrdí, 
že sa u nás nič nedeje, vedo-
me klame. Stačí si zalistovať v 
našich novinách a najmä treba 
prijať pozvania na pripravované 
podujatia a prísť medzi nás. 
Chceme upozorniť na aktivi-
tu skupinky našich občanov, 
ktorá sa po „ kritických“ ko-
mentároch a príspevkoch na 
sociálnych sieťach rozhodla 
konať. Kritika je správna vec, 
ak je konštruktívna a ponúka 
riešenie, prípadne jej nositeľ 
aj priloží ruku k dielu. Skupin-
ka aktivistov, ktorá zatiaľ nemá 
meno (ale má už naše sympa-
tie) chce meniť veci k lepšiemu 
a skrášľovať našu obec. O jej 
prvej brigáde sa dočítate v Ko-
zárovských novinách. Veríme, 
že osloví široký okruh Kozárov-
čanov a zo skupinky sa stane 
poriadna skupina.
Prežívame horúce leto, mno-
hí si užívajú dovolenky a výlety. 
Prezradíme vám však, že naši 
ochotníci z divadelného súboru 
HRON ani v týchto dňoch ne-
zaháľajú. Intenzívne nacvičujú 
novú divadelnú hru Oklamaný 
manžel, ktorá bude súčasťou 
osláv 100 rokov ochotníckeho 
divadla v Kozárovciach. Máme 
sa na čo tešiť.
 Všetkým želáme krásne, slneč-
né dovolenkové dni a cestova-
teľom šťastný návrat domov.

Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Pohľad do kalendára nám napovedá o čom by mal tentoraz byť 
náš pravidelný rozhovor so starostom obce. Blíži sa totiž koniec 
volebného obdobia a je teda čas na zhodnotenie ako sa jemu a 
poslancom podarilo naplniť volebný program, s ktorým nás pred 
poslednými voľbami  ako voličov oslovili. Prinášame jeho odpovede.

Do komunálnych volieb už 
chýbajú len necelé štyri me-
siace. Čo sa podarilo naplniť z 
volebného programu a čo nie?

Historicky prvé spojené ko-
munálne a regionálne voľby sa 
budú konať v sobotu 29.10.2022. 
Štyri roky ubehli ako voda a z 
volebného programu sa podari-
lo časť naplniť úplne, niečo stá-
le máme rozpracované a v nie-
koľkých prípadoch čakáme na 
výzvy z fondov. V oblasti tech-
nickej infraštruktúry sa podari-
lo dokončiť a sprevádzkovať op-
tickú sieť v celej obci. V týchto 
dňoch sme dokončili voľne do-
stupné WIFI pripojenie v centrál-
nej časti obce. Ešte v roku 2019 
sme zrealizovali časť kanalizácie 
(720 m) a v súčasnosti prebieha 
príprava na spustenie verejné-

ho obstarávania na zhotoviteľa 
stavby na dobudovanie kanali-
zácie prostredníctvom európ-
skych fondov. Máme spracova-
ný projekt na prístrešok pre bi-
cykle pred základnou školou, na 
mostoch a lávkach v obci máme 
spracované mostné obhliadky, 
ktoré nám stanovili závažnosť 
poškodenia mostných konštruk-
cií. A pri chodníku na hlavnej ulici 
sme konečne našli spoločnú reč 
so samosprávnym krajom ohľa-
dom vlastníckych práv na chod-
níky. Naviac sa nám podarila re-
konštrukcia chodníka pred zák-
ladnou školou a kúpili sme dom 
v centre obce. V oblasti sociál-
nych služieb a školstva sme boli 
úspešní pri podaní projektu na 
opatrovateľskú službu prostred-
níctvom európskych fondov. Cel-

kovo šesť opatrovateliek pomáha 
naším najstarším občanom pre-
konávať ťažkosti a choroby, kto-
ré ich trápia. Zároveň sme boli 
úspešní a zachovali sme terénnu 
sociálnu službu opäť pomocou 
fondov z EÚ. V škole sme zriadi-
li modernú biochemickú učeb-
ňu, zrekonštruovali sociálne za-
riadenia, úpravou prešla sčas-
ti aj kuchyňa, jedáleň a školský 
klub detí. Pomocou grantov a 
fondov sme rozšírili kapacity v 
materskej škole. Máme spraco-
vaný projekt rekonštrukcie ko-
tolne v škole. Minulý týždeň sme 
uzavreli verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa. V ďalšej oblasti ži-
votného prostredia a kvality ži-
vota sme úspešne zrealizovali 
vodozádržné opatrenia v obci a 
v škole. Rekonštrukciou prešlo 
aj naše verejné osvetlenie, kedy 
sme pôvodné žiarovky vymenili 
za moderné LED svietidlá. Hlav-
ne v tomto čase vysokých cien 
energií nám to veľmi dobre padlo.  

Naša škola si pripomenula polstoročie. Pri tejto príležitosti pripravila  akadémiu, ktorú mohli po dva 
dni vidieť hostia i domáci. Rovnako otvorila bány školy a umožnila návštevníkom vidieť ako rastie do 
krásy. V programe vystúpilo množstvo našich detí . Predviedli svoj talent a radosť z aktivít, ktorým sa 
venujú.                                                                                                                           Foto: Erich Godollei
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Na začiatku roka 2019 sme do 
každej domácnosti distribuovali 
kompostér na biologicky rozloži-
teľný odpad. A v poslednej oblasti 
športu a kultúry realizujeme prí-
stavbu hasičskej zbrojnice, poda-
rilo sa nám dostať grant od futba-
lového zväzu na čiastočné zdre-
nážovanie hracej plochy ihriska 
a každoročne sme úspešní v do-
táciách od samosprávneho kraja 
alebo mikroregiónu Požitavie - 
Širočina. Takto sa nám podarilo 
zrealizovať prístrešok na Brôd-
ku. Úspešne sme rozšírili ponuku 
obecnej knižnice a v súčasnosti sa 
priestory knižnice stali miestom 
kultúry a poznania pre všetkých, 
ktorí majú záujem nielen o knihy.  
Podpora občianskych združení a 
spolkov v našej obci je každoročne 
v rozpočte podporená tisícmi eur 
prostredníctvom dotácií a jedno-
razových grantov. Takto by  som 
v skratke zhodnotil program, z 
ktorým sme išli do volieb. Veľa 
vecí sa nám podarilo kompletne 
dokončiť, niečo máme stále roz-
pracované a v pár prípadoch sme 

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Od posledných volieb obec preinvestovala viac ako 650 000 €
neboli úspešní. V reči čísel môžem 
povedať, že sme preinvestovali 
cez 650 000 €. 

Ktoré z rozpracovaných úloh 
plánujete dokončiť ešte tento 
rok?

Máme rozpracovanú prístavbu 
hasičskej zbrojnice, ktorú plánu-
jeme tento rok v hrubej stavbe 
dokončiť. WIFI pre teba v tých-
to dňoch úspešne finalizujme a 
v priebehu júla sa môžeme te-
šiť voľne dostupnému internetu 
v centrálne časti obce (priestor 
od Domu kultúry po zbrojnicu a 
po obecný úrad, pokrytie bude aj 
na futbalovom štadióne). Chceli 
by sme ešte realizovať prístrešok 
pre bicykle pred školou v rámci 
podpory cyklistiky pre školákov. 
Jasné, že robíme všetko preto, aby 
sme v čo najkratšom čase mali 
úspešne zrealizované verejné ob-
starávanie na zhotoviteľa dostav-
by kanalizácie a pohli sa aj v tomto 
smere k úspešnému koncu. Ešte v 
rámci vlastných kapacít chceme 
rekonštruovať steny reštaurač-
nej časti Domu kultúry. V tých-
to dňoch prebiehajú reštaurátor-
ské práce na pôvodnom súsoší Sv. 

Trojice na námestí pri autobusovej 
zastávke. Tento rok plánujeme za-
čať s rekonštrukciou kotolne v na-
šej škole. Doteraz sme stále školu 
vykurovali koksom. Dúfam, že do 
jesene sa nám to administratív-
ne a projekčne podarí nachystať. 
Následne začneme so samotnou 
rekonštrukciou kotolne, rozvodov 
a radiátorov v celej budovy školy. 

Ako dopadlo hlasovanie k par-
ticipatívnemu rozpočtu obce ? A 
ako sa podarilo zrealizovať pro-
jekty z minulého hlasovania?

V rámci participatívneho roz-
počtu boli podané celkovo tri 
projekty. Na jar úspešne prebehlo 
hlasovanie a na júnovom zastu-
piteľstve sme na koniec všetkým 
trom projektom pridelili financie 
z rozpočtu obce. Dôvod bol jed-
noduchý. Všetky tri projekty sa 
zmestili do sumy, ktorá je na ten-
to účel rozpočtovaná. Teda celko-
vo 5 000 €. Štatút participatív-
neho rozpočtu sme prijali v roku 
2019 a za tri roky sme prostred-
níctvom tohto štatútu pridelili 15 
000 € na projekty, ktoré podali 
občania a združenia v obci. Takto 
sa zrealizovalo okrem iného napr. 

detské ihrisko pred školou a dopl-
nila hojdačka a preliezka pre deti 
na Brôdku. V tomto chceme po-
kračovať naďalej a v budúcnosti 
zvýšiť sumu v rozpočte, aby sa aj 
takouto formou zapájali občania 
do diania v obci.

Ako to vyzerá s opravou cesty 
I/76 smer Psiare, Hronský Be-
ňadik?

V súčasnosti prebieha oprava 
mosta na tejto ceste cez Čara-
dický potok. To je zatiaľ rieše-
né lokálnou obchádzkou na se-
mafor. Táto oprava by mala tr-
vať podľa zhotoviteľa stavby do 
konca augusta. Potom budú re-
alizovať nové asfalty pred a za 
mostom. Zvyšná časť cesty I/76 
smer Hronský Beňadik až po kri-
žovatku s R1 (Tekovská kúria) je 
samostatná stavba, ktorá by sa 
mala v lete (júl, august) začať re-
alizovať. Nateraz termíny jednot-
livých etáp ešte nepoznám  a tak 
neviem kedy bude obchádzková 
trasa cez našu obec. Dúfam, že 
v najbližších týždňoch sa to do-
zviem a následne budem infor-
movať občanov.

Pripravia M. Nemčeková

Pri príležitosti svojich životných 
jubileí prijala pozvanie na malú 
slávnosť do obradnej siene štvori-
ca jubilantov. Privítal ich starosta 
obce Ing. Bystrík Ižold, ktorý vo 
svojom príhovore v skratke pripo-
menul ich životné cesty.

Angela Žemberyová (1931) po 
skončení ľudovej školy  zostala 
pracovať s matkou na malom hos-
podárstve. Spolu s manželom Šte-
fanom vychovali dcéru Máriu. V 
roku 1961  nastúpila do SES Tl-
mače ako pracovníčka v kuchyni a 
neskôr v sklade. Po smrti manžela 
sa v roku 1982 druhýkrát vydala 
za Jozefa, s ktorým prežila 20 ro-
kov života. V roku 1987 odišla do 
dôchodku. Od školy sa venovala 
spievaniu a ochotníckemu divad-

Jubilanti v obradnej sieni obce
lu. V tom období  nechýbala sko-
ro v žiadnom divadelnom pred-
stavení súboru HRON. Zároveň  
bola členkou ženskej speváckej 
skupiny LIPKA. Starší občania si 
ju  určite pamätajú ako vynikajú-
cu speváčku z chórusu kostola. 
Niekoľko volebných období  pô-
sobila ako poslankyňa obecného 
zastupiteľstva. Svoje voľné chvíle 
si spríjemňuje vyšívaním, háčko-
vaním a šitím. 

František Ďurovič (1937) po 
ukončení strednej priemyselnej 
školy strojníckej v Bratislave v ro-
ku 1957 nastúpil do SES Tlma-
če ako technológ a neskôr ako 
bezpečnostný technik. V októbri 
1961sa oženil a so svojou man-
želkou Angelou vychovali dve de-

ti – Daniela a Janu. V súčasnosti 
sa teší piatim vnúčatám a trom 
pravnúčatám. V roku 1999 odišiel 
na zaslúžený dôchodok. Pôsobil 
ako poslanec obecného zastu-
piteľstva. Aj na dôchodku zostal 
naďalej činným a v roku 2007 sa 
stal predsedom miestnej organi-
zácie JDS. Pätnásť rokov aktivity 
a pomoci najstarším obyvateľom 
obce zostanú navždy v pamäti 
spoluobčanov. 

Mária Orovnická (1951) po 
skončení základnej školy v roku 
1971 zmaturovala na Strednej 
priemyselnej škole v Leviciach. 
Krátko pracovala v JRD Kozárovce 
a od roku 1971 ako kreslička 35 
rokov v SES Tlmače. V roku 1971 
sa vydal za Jozefa. Spolu vycho-
vali tri dcéry a v súčasnosti sa te-
šia štyrom vnúčatám. Svoj voľný 
čas venovala folklóru v obci. Od 
roku 1967 vo FSk Praslica, v ro-
ku 1980  založila DFS Vretienko, 
ktorý vedie a v roku 1990 založila 
FSk KONOPA, v ktorej tiež doteraz 
účinkuje. Je  zberateľkou zvykov, 
piesní a krojov našej obce, autor-
kou výstav, spolupodieľala sa na 
realizácii viacerých televíznych a 
rozhlasových nahrávok a repre-
zentovala obec ako sólistka ľu-
dového tanca. Jej  práca na poli 

ľudovej kultúry bola mnohokrát 
ocenená. Za 55 rokov aktívneho 
pôsobenia vo folklórnom hnutí  
obec reprezentovala nielen do-
ma, ale aj v zahraničí. 

Emília Skačanová (1951) po ab-
solvovaní stredoškolského štúdia 
vo Zvolene, kde sa vyučila ako 
kuchárka ju život navždy spojil s 
prácou v kuchyni a jedálni. V ro-
ku 1970 sa vydala a s  manželom 
Milanom vychovala dvoch chlap-
cov. Dnes sa teší štyrom vnúča-
tám. Ako kuchárka  pracovala v 
miestnom bufete v Kozárovciach, 
v Motoreste STOP, v meste Tlma-
če a v našej ZŠ s MŠ Kozárovce. 
Jedno volebné obdobie  obci po-
máhala ako poslankyňa obecného 
zastupiteľstva. Veľa kultúrnych a 
spoločenských podujatí organizo-
vaných v našej obci je spätých s 
vôňou a chuťou jej lásky k výrobe 
pokrmov a jedál.

Ako povedal starosta, dalo by 
sa ešte veľa hovoriť o aktivitách v 
prospech obce, ktoré všetci vyko-
nali a slávnosť zápisu do pamätnej 
knihy obce, kvety, malé darčeky a 
pekné ľudové pesničky v podaní 
školákov sú len symbolickým po-
ďakovaním za všetko vykonané.

Pripravila M. Nemčeková, 
foto M. KopálZľava F. Ďurovič, E. Skačanová, B. Ižold, A. Žemberyová, M. Orovnická
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Spoločenská rubrika
(apríl – jún 2022)

Narodili sa
Linda Maturkanič, 

dcéra Márie a Libora
Lucia Švolíková, 

dcéra Veroniky a Juraja
Patrik Ciriak, 

syn Petry a Marcela
Eliška Hrnčiarová, 

dcéra Márie a Miroslava
Juraj Benčať, 

syn Juraja a Zuzany
Oliver Líška, 

syn Andreja a Nikolety

Povedali si áno
Ing. Lucia Horváthová 

a Peter Šima
Mgr. Katarína Solárová 

a Peter Ižold 
Mgr. Jana Mihálová 

a Ing. Ľuboš Vasaráb
Ing.  Martina Medveďová 

a Andrej Benčať
Henrieta Imreová 

a Dávid Hudec

Opustili nás
Alžbeta Pustaiová, 
vo veku 98 rokov

Šimon Rafael, 
vo veku 60 rokov

Mária Mesárošová, 
vo veku 74 rokov

Juraj Balog, 
vo veku 77 rokov
Dušan Nemček, 
vo veku 60 rokov
Marián Žembery, 
vo veku 56 rokov

Jozef Lukonič, 
vo veku 87 rokov

Harmonogram 
separovaného zberu

22. júl 2022 – papier

18. júl 2022 – plasty, kovy

16. august 2022
plasty, kovy

19. september 2022
plasty, kovy

Prvé Sväté prijímanie
Prvý rad zľava : Viktória Katonová, Alžbeta Svoradová, Tamara Hav-
ranová, Lenka Švolíková, Melisa Fidesová. Druhý rad zľava: Kvetoslava 
Nehézová, Marek Lukács, Hugo Kuna, Denis Drgoňa, Johana Oravco-
vá.  Vzadu zľava : p. katechétka Ľudmila Bagová, vdp. Patrik Adam, 
p. uč. Mária Hlavová, tr. uč. Janka Strelková

Uvítanie detí
Po dvojročnej pandemickej prestávke, kedy nebolo možné organizovať podujatia, sa konalo prvé z troch 
uvítaní, ktoré pripravil Obecný úrad v Kozárovciach. V obradnej sieni pre deti i rodičov bol ako vždy pripra-
vený program  o niečo starších kamarátov. Slávnostný akt mal tradične živý podmaz, lebo udržať drobizg 
sedieť ticho a bez pohybu je nemožné. Na záver slávnosti rodičia a starosta obce podpísali v pamätnej 
knihe obce zápis o uvítaní detí do veľkej rodiny Kozárovčanov. Boli to Hana Švolíková, Leo Havran, Matúš 
Trebula, Mateo Korčok, Nina Zočeková, Alexandra Šebová, Benjamín Majer, Mikuláš Hagara, Ema Tótho-
vá, Markus Gaži, Nina Šimegová a Oliver Tóth.

Zmena na poste prednostu

Na železničnej stanici v Kozárov-
ciach bola v máji veľká slávnosť. 
Do dôchodku odchádzal Ing. Igor 
Benčať, dnes už bývalý prednosta 
stanice Kozárovce, ktorý po do-
siahnutí dôchodkového veku skon-
čil vo svojej funkcii. 

K železnici nastúpil, po absolvo-
vaní VŠDS v Žiline, v roku 1986 na 
jeho prvé pôsobiskom v Štúrove. 
Postupne pôsobil ako výpravca 
na stanici Zlaté Moravce-Prílepy, 
Slanský Dvor, Čata, Pohronský 
Ruskov, 
Tekovské 
Lužany, 
Te k o v -
ský Hrá-
dok, Le-
vice, Veľ-
ké Koz-
málovce, 
Kozárov-
ce, Hliník 
nad Hro-
nom a 
Žiar nad 
Hronom. Neskôr jeden rok pôso-
bil ako traťový technológ vo Zvo-
lene, stal sa dopravným námest-
níkom v železničnej stanici Žiar 
nad Hronom a nakoniec prednos-
tom v rodných Kozárovciach. Tu v 
tejto funkcii pôsobil vyše 21 rokov 
a  30. apríl 2022 bol jeho posled-
ným pracovným dňom. 

Na zaslúženom odpočinku mu 
prajeme veľa zdravia, veľa pek-
ných zážitkov pri jeho záľubách, 
ktorými sú folklór a milovaná vi-
nička.  Na jeho miesto nastúpil Bc. 
Roman Majling, ktorý sem pre-
šiel zo železničnej stanice Zlaté 
Moravce. 

Miroslav Kopál, foto autor

Rozlúčka
Na sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna sme sa rozlúčili a zároveň poďa-
kovali za vedenie našej farnosti Vdp. Patrikovi Adamovi. Pán farár u 
nás pôsobil celých deväť rokov. Stal sa súčasťou našej obce a farnosti. 
Ďakujeme mu za príkladné vedenie a spravovanie. Nech mu milostivý 
Pán vyprosí Božie požehnanie a v novom úrade veľa sily a trpezlivosti.

B. Ižold, foto M. Kopál
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V nedeľu 5.júna 2022 sme si 
my, prví absolventi novej školy, 
na spoločnej stretávke pripome-
nuli zlaté výročie - 50 rokov od 
ukončenia povinnej školskej do-
chádzky v júni 1972. Opúšťali sme 
vtedy novú, hoci ešte stroho vyba-
venú novú školu.  Ubehlo nesku-
točných 50 rokov a my sme prišli 
späť si zaspomínať.

Na začiatku nášho  stretnu-

Spojilo nás zlaté výročie našej školy

Naša nová základná škola ne-
dávno oslávila  polstoročie od 
prvého otvorenia školskej brány. 
Slávnostná akadémia pri tomto 
výročí sa konala 5. júna v dome 
kultúry. Hostí  na čele s poslan-
com EP I. Štefancom privítal bý-
valý riaditeľ školy Richard Demian. 
Program akadémie, ktorý mode-
rovali učitelia Viktória Juríková a 
Jozef Majer, bol vystavaný veľmi 
citlivo, skúsenou rukou režiséra, 
ktorý akoby postupne otváral dve-
re na časoch minulých a pripomí-
nal udalosti a osobnosti ktoré ich 
tvorili. V ďakovnej reči sa neza-
budlo na nikoho z pedagógov i za-

Pripomenuli sme si vzácne výročie školy

tie nás privítala pani riaditeľka I. 
Švoliková a sprevádzala nás po 
škole. Prehliadku sme ukončili v 
našich pôvodných triedach a po  
50 rokoch vo svojich laviciach. Náš 
spolužiak R. Kováčik si zasadol aj 
na miesto svojho otca v bývalej 
riaditeľni a predviedol techniku 
vtedy originálneho riaditeľského 
pokarhania - „pajšľovanie“. Potom 
sme sa presunuli do domu kultúry, 

kde sme spoločne pozreli program 
pripravený súčasnou generáciou 
pedagógov a žiakov. Bol zamera-
ný na prezentáciu úspechov školy, 
ktoré tvorili kolektívne vystúpe-
nia, v ktorých žiaci preukázali po-
hybovú kultúru a iné zručnosti. V 
našich časoch to bývali spravidla 
individuálne budovateľské básne.  
Boli milé, že program moderovali 
v súčasnej dobe aktívny pedagóg 

na škole, v šk. roku 1971/1972 
prváčik v novej škole a služob-
ne najmladšia pedagogička. Ako 
zlatý klinec programu a tiež mi-
lé prekvapenie bolo vyzvanie od 
pani riaditeľky k vystúpeniu pr-
vých deviatakov a prvých prvá-
kov novej školy na pódium. Po 
oficiálnej časti sme sa presunu-
li do reštaurácie STOP, kde sme 
si spomenuli aj na  spolužiakov 
a našich posledných triednych 
učiteľov T. Valentínyovú, triednu 
učiteľku 9.A, J. Krištofa, triedne-
ho učiteľa 9.B a riaditeľa M. Ková-
čika, ktorí už nie sú medzi nami. 
Týmto chceme poďakovať pani 
riaditeľke, aj pani zástupkyni I. 
Šustákovej a M. Együdovej  za 
sprevádzanie po priestoroch ško-
ly, vedúcemu STOP za pekne pri-
pravené priestory a dobrý guľáš. 
Na záver sme sa dohodli, že v 
príhodnom čase v priestoroch 
areálu školy zasadíme na pamäť 
nášho stretnutia dva stromy (nie 
smutné vŕby). Budú pokračova-
ním  zveľaďovania areálu školy, 
ktorý sme v roku 1972 vykona-
li práve my - vtedajší deviataci.
František Bedej, foto Jozef Bedej

mestnancov školy. Posledných 15 
rokov školu viedol Richard Demian. 
Na slávnosti symbolicky odovzdal 
kľúč od školy novej riaditeľke Iva-
ne Švolikovej, ktorá zdôraznila, že 
škola pod jeho vedením dosahova-
la vynikajúce výsledky. Často krát 
bola vyhodnotená ako najlepšia 
vidiecka škola levického okresu 
či nitrianskeho kraja, ba dokáza-
la udržať krok s mestskými ško-
lami. A na tieto výsledky chce aj 
ona nadviazať.

Program akadémie bol okrem 
hovoreného slova mapujúceho 
históriu, vystúpenia hostí a oce-
ňovanie prítomných riaditeľov a 

riaditeliek, popretkávaný vystúpe-
niami žiakov. Potvrdzovali rôzno-
rodú paletu školských i mimoškol-
ských aktivít, ktoré škola žiakom 
ponúka.  Rastú nám  talentované 
deti, ktoré budú školu a obec v 
budúcnosti dobre reprezentovať.

Za uplynulé polstoročie škola 
dosiahla vynikajúci kredit. V sú-
časnosti ZŠ s MŠ navštevuje 288 
žiakov z obce i okolia, má 52 za-
mestnancov. Zaželajme jej, slova-
mi riaditeľky I. Švolikovej, aby bola 
naďalej prostredím, ktoré umožní 
žiakom zaujímavý a podnetný život 
a nie sa naň iba pripravovať. Ešte 
dodajme, že by naša spoločnosť 

mala túto mimoriadne dôležitú a 
čoraz náročnejšiu prácu aj adek-
vátne ohodnotiť.
M. Nemčeková, foto Erich Gödöllei 

Najstaršia učiteľka Mária Švoli-
ková s jedným zo svojich prvých 
prváčikov v novej škole J. Majerom
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SKALKA z Oravy
Pri príležitosti osláv DŇA RODINY sa u nás 15. mája 
okrem Pálenia Vatry uskutočnilo aj vystúpenie fol-
kovej skupiny Skalka z Oravy. Vystúpenie sa nieslo 
v komornej, rodinnej atmosfére v kaplnke Panny 
Márie Lurdskej. Folková skupina Skalka nám svo-
jou návštevou a krásnymi piesňami kultúrne a du-
chovne spríjemnila nedeľné popoludnie.                DS

Vo Varzale sa každoročne konajú Dni Slovákov. 
Varzál je  slovenský názov rumunskej dediny. Navští-
viť ju v dňoch 28.-29. mája bolo pre moju rodinu a 
hlavne manžela nezabudnuteľným zážitkom, pre-
tože sa mu tu narodil otec. Ešte väčším potešením 
bolo vidieť jeho rodný dom a o to krajšie bolo zo-
známiť sa s príbuzným od brata svokrovej mamy, 
ktorý žije na Morave a pravidelne chodí do Varzalu 
na spomínané oslavy Dňa Slovákov. S FSk Praslica 
sme mali tú česť vystupovať na slávnostiach. Táto 
cesta sa mohla uskutočniť aj za podpory starostu 
Ing. Bystríka Ižolda. S účasťou na sv. omši, s boha-
tým a pekným programom sme si užili celú nedeľu. 
Žijú tu pokolenia Slovákov, ktorí sem prišli v dáv-
nej minulosti. Je tu základná škola s I.-IV. ročník, 
dve triedy, kde sa učia slovenský jazyk, ktorým aj 
komunikujú. Aj starí rodičia a rodičia môjho svokra 
boli zo Slovenska. On sa narodil cez II. sv. vojnu. V 
roku 1949 však celá jeho rodina odišla z Rumunska. 
Po vojne išli za ,,lepšiou budúcnosťou“. Vo vlečkách 
nákladných áut odišli do Čiech, asi mesiac boli v ute-
čeneckom tábore, potom im pridelili dom na Južnej 
Morave, kde dodnes žijú príbuzní s rodinami. Som 
rada, že svokor a jeho najbližší budú vidieť aspoň na 
fotkách rodný dom, školu, kostol aj dedinu. Škoda, 
že sa toho nedožila jeho mama, ktorá v roku 2022 
zomrela ako 104 ročná. Na záver ďakujem aj Ing. 
Milošovi Ďurovičovi, že si túto atmosféru mohol za-
žiť spolu s rodinou aj môj manžel.

Janka Sližiková

Po stopách rodiny

Po dlhých piatich rokoch členovia fol-
klórnej skupiny PRASLICA z Kozároviec 
opäť navštívili slovenskú dedinku Varza-
ri v Rumunsku. Každoročne si tu 25. má-
ja pripomínajú Deň Slovákov, ktorí sa tu v 
minulosti usadili a dodnes si tu uchovávajú 
našu reč a zvyky. Približne v tomto termíne 
sa koná slávnosť, na ktorú prichádzajú aj 
folkloristi zo Slovenska. Tento rok to bolo 
v dňoch 28. -29. mája.  

Nedeľa začala spoločnou krojovanou 
svätou omšou v miestnom kostole. Hlav-
ný program sa konal v kultúrnom dome v 
popoludňajších  hodinách. Pre hostí zblízka 
aj zďaleka si  Prasličiari pripravili ukážku 
tradičnej Pierkovej zábavy a v druhej čas-

ti  predviedli, ako to voľakedy vyzeralo na 
priadkach v Kozárovciach. Spolu s členmi 
súboru do Varzari prišiel aj starosta Ko-
zároviec Ing. Bystrík Ižold, ktorý oficiál-
ne pozval hostiteľov z Varzari na Kozá-
rovský jarmok.

Okrem PRASLICE a  domáceho detské-
ho súboru Ďatelinka vystúpila aj spevácka 
folklórna skupina KRIVÍN  z Rybníka, kto-
rá zabávala divákov piesňami z Tekovské-
ho regiónu.

Záver večera sa niesol v duchu voľnej zá-
bavy, pri ktorej sme všetci spoločne zaspie-
vali známe piesne a malá trieda základnej 
školy sa odrazu zmenila na tanečný parket.

V. Betinová, foto archív FSk

PRASLICA vo Varzari

Pri príležitostí Dní rodiny sme sa 
zišli 14.mája na Veľkej skale, aby 
sme spoločne strávili krásny ve-
čer pri mihotaní ohňa a piesňach, 
o ktoré sa postarali tradične Ko-
zárovská dychovka, Janko Kuník a 
novinkou bol harmonikár Jakub z 
Levíc, ktorý nám zahral na svojej 
harmonike pred slávnostným za-
pálením Vatry.   

Program Pálenia Vatry však začí-
nal skôr lampiónovým sprievodom  
spred školy Do lampiónového sprie-

V našej obci sa udržuje tradícia stavania 
jedného ústredného mája na priestranstve 
pri dome kultúry za spevu detičiek z na-
šej školy. Tak tomu bolo aj tento rok 30.4. 
v sobotu. Máj však v našej obci nestava-
li statní mladí chlapci, ako by 
to malo byť, ale zamestnanci 
obecného úradu s pomocou 
až troch chlapcov. Keďže ich 
bolo málo, tak aj za pomoci 
bágra. Je smutné, že to ľudia 
skritizovali, ale keď sme dali 
výzvu na Facebook, aby sa k 
nám mladí chlapci pripojili a 
spoločne sme zachovali túto 
krásnu tradíciu, takmer nikto 
sa neozval. Tak sme si muse-
li pomôcť sami, hoc aj ťažkou 
technikou. Dúfam, že budúci 

rok to bude lepšie a že spoločne popracu-
jeme na tom, aby sa u nás máj staval tak, 
ako sa patrí. Tak ako to bolo aj v minulosti 
za účasti všetkých generácií.

D. Skačanová

Stavanie mája

Každá rodina si zaslúži oslavuKaždá rodina si zaslúži oslavu
vodu sa zapojili nielen deti z obce. 
Tie však okrem lampiónu dostali 
aj lístoček, ktorý im po výstupe na 
Skalu zaručil odmenu džús a špeká-
čik. Do kroku nám počas sprievodu 
hrala dychová hudba Kozárenka a 
tak sa  nám hneď išlo lepšie.

Po príchode na Veľkú skalu boli 
pre deti pripravené hry, ktoré pre 
ne na spríjemnenie času zorgani-
zovali skauti a Erkári v lese. Po prí-
hovore starostu naši skauti sláv-
nostne zapálili vatry. Nasledoval 

voľný program. Pre zúčastnených 
bolo pripravené tekuté občerstve-
nie, guláš a držkový perkelt. Vatru 
sme opúšťali v neskorých večer-

ných hodinách, už takmer po jej 
dohorení, čo svedčí o tom, že nám 
bolo na tejto akcií opäť príjemne.

D. Skačanová 
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Neopakovateľnú atmosféru mala 
aj Seniorská streda s pani Helenou 
Hamarovou. Hlavnou témou bolo - 
ako sa dostala k veľkej záľube aký-
mi sú dodnes pre ňu ručné práce. 
Reč sa točila aj okolo iných spo-
mienok, ktoré divákom pripome-
nuli mnohé udalosti a ľudí v obci. 
Spevácka skupina LIPKA prišla do-
plniť jej rozprávanie ľudovými pes-
ničkami. Nie jednu si pospevovala 
so speváčkami. V minulosti sama 
robila rôzne výstavy a tak preja-
vila záujem aj o výstavu ručných 
prác v novej galérii. Vlastne ju svo-
jou návštevou symbolicky uzavrela. 
Realizátorku výstavy Janu Chvoj-
kovú potešili jej pochvalné slová 
a prísľub, že sa do nejakej ďalšej 
výstavy rada zapojí.

M. Nemčeková, foto autorka

Od januára sa v obecnej kniž-
nici konajú raz mesačne poduja-
tia pod názvom Literárna streda, 
zamerané na diskusie o nových 
knihách, literárnej tvorbe, kultúr-
nych podujatiach. V knižnici sa 
konala burza kníh, z ľubovoľné-
ho vstupného sanapokon zakúpili 
nové knihy do knižnice. Záujem je 
aj o „ hniezdo záchrany pre knihy“ 
poličku na chodbe, kde je možné  
vziať si alebo priniesť knihy a dať 
im druhú šancu. 

V máji sa jedna streda v mesia-
ci rozšírila o ďalšie. Prvá pod ná-
zvom Cestovateľská streda  ponú-
ka besedy s cestovateľmi spojené 
s premietaním fotografií zo zaují-

mavých ciest ( Juraj Švolik o Škan-
dinávii, Michal Šusták o Tribeči). 
Druhú stredu sme nazvali Senior-
ská streda, lebo je určená najmä 
našim starším obyvateľom.( bese-
da s manželmi Hlôžkovými, bese-
da o ručných prácach s pani Hele-
nou Hamarovou) Tretia Hudobná 
streda  pozýva milovníkov hudby 
a hudobných spomienok (Rado-
slav Kostoláni a František Bedej).

Samozrejme treba zdôrazniť, 
že vstup na ktorúkoľvek stredu je 
voľný pre všetkých bez rozdielu 
veku.  Prinášame krátke ukážky 
z niektorých vydarených stredaj-
ších podujatí.

M. Nemčeková

Aktívne stredy  
v obecnej knižnici

Z dotácie nové knihy
Neustále sa snažíme obnovovať náš knižný fond, aby si v našej 

knižnici každý našiel to svoje. V rámci výzvy č.8/2022 program 
5.1.4 – Akvizícia knižníc, sme za obec Kozárovce podali žia-
dosť o poskytnutie dotácie pod názvom Modernizácia knižné-
ho fondu. Náš projekt bol úspešný a Fond na podporu umenia 

nás podporil finančnou čiastkou vo výške  
1 500 €, vďaka čomu sme mohli nakúpiť 
veľké množstvo zaujímavých kníh a tým 
skvalitniť ponuku našej obecnej knižnice.  
Projekt vypracovala Martina Kováčová – 
Majerová za výdatnej podpory starostu 
obce Bystríka Ižolda.

J. Chvojková

V nových priestoroch vedľa knižnice vznikla galéria ako stvorená na 
malé výstavy. Prvá bola venovaná ručným prácam. Bola sprístupnená 
od 25.5. do 17.6. Navštívilo ju  do 80 návštevníkov. Na vstupnom sa 
vybralo 90 €, ktoré boli použité na nákup nových kníh. Výstava mala 
pozitívne ohlasy. Otvoril ju rodák Juraj Hamar po  bábkovom divadle 
a symbolicky ju ukončila jeho mama, pani Helena Hamarová.

J. Ch.

Výstava ručných prác

Pri tejto MDD príležitosti sa 
obecná knižnica v spolupráci s 
Obecným úradom rozhodli pre-
kvapiť deti bábkovým divadlom. 
Naše pozvanie prijal rodák Juraj 
Hamar a tak  25.mája celé do-
poludnie v knižnici patrilo našim 
najmenším. Ku škôlkárom a prvá-
čikom  sa pripojili aj mamičky s 
deťmi z materského centra. Ju-
raj dokázal, že je skvelý zabávač, 
ktorý vie strhnúť všetky deti. S 
obdivom sledovali divadlo a za-

BÁBKOVÉ DIVADLO V KNIŽNICI
pájali sa do hry. Celou knižnicou 
sa ozývalo radostné výskanie  a 
smiech nielen detí, ale i dospe-
lých. Cieľom podujatia bolo uro-
biť deťom radosť a to sa podarilo.

Po skončení predstavenia  Juraj 
Hamar spolu so starostom Bystrí-
kom Ižoldom a riaditeľkou školy  
Ivanou Švolikovou otvorili výsta-
vu ručných prác, ktorá bola sprí-
stupnená návštevníkom v nových 
priestoroch pri obecnej knižnice.

J. Chvojková

V stredu 11.mája  sa konala v 
kozárovskej  knižnici literárna be-
seda s manželmi Hlôškovými, ktorí 
sú autormi kníh Recepty starých 
mám. Manželia nie sú pre Kozárov-
čanov  neznámi. Pravidelne chodia 
na Memoriál Márie Švolikovej. Na-
koľko pán Hlôška 
je aj amatérsky 
fotograf, priniesli 
na ukážku aj fo-
tografie. V rámci 
besedy sa urobi-
la aj malá výstava 
fotografií. Poroz-
právali prítom-
ným ako vlastne 
začali zbierať re-
cepty a ako kniž-
ky vznikali. Záro-
veň prezradili za-

ujímavosti o bylinkách a na ukáž-
ku aj doniesli rôzne bylinky. Bolo 
to veľmi pútavé rozprávanie a vý-
borná atmosféra. Na spestrenie 
stretnutia spievala mužská spe-
vácka skupina Matičiar.

J. Chvojková, foto autorka

O ručných prácach a časoch 
minulých

Beseda s manželmi Hlôškovými
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Po dvojročnej odmlke sa 18. 
júna konal Tradičný kozárovský 
jarmok. Remeselníci a predáva-
júci občerstvenie vytvárali počas 
dňa typickú jarmočnú atmosfé-
ru, na ktorú sa určite tešili nielen 
občania našej obce. Jarmok, ako 
tradične otvárala o 10. Hod. dy-
chová hudba Kozárenka, po ktorej 
vystúpili deti z našej ZŠ s MŠ. Po 
nich nasledovalo folklórne pásmo, 
počas ktorého sa predstavil fol-
klórny súbor Háj z Novej Bane. 
Po nich naši priatelia, folkloristi z 
Rumunska, ktorí nám takto opla-
tili  návštevu FSk Praslica u nich 
v Rumunsku. O 14. hod vystúpila 
kapela DREAMs, na čele s Mikym 
Šustákom. 

Pre najmenších, organizátori 
okrem skákacích hradov, maľo-
vania na tvár, ródea, dopravného 
ihriska a ukážok Prvej pomoci  pri-
pravili na pódiu zábavný program 
– Šaša Dudolínyho. Ten  svojím vy-
stúpením všetkým vyčaril úsmev 
na tvári. Potom na pódium vy-
stúpil bývalý superstarista Juraj 

Zaujec so svojou kapelou, ktorá 
všetkých  rozhýbala. Po bohatej 
tombole sa predstavila skupina 
Vidiek. Zážitok - tak možno opí-
sať toto vystúpenie, ktoré naplni-
lo naše námestie do posledného 
miesta, nielen tými staršími, ale 
aj mladými. Ako však povedal (asi 
tušiac, čo bude nasledovať) mo-
derátor podujatia Peter Beniačik, 
Vidiek bol len predskokan toho, čo 
nasledovalo - vystúpenia hudob-
nej kapely De Luxe cover, ktorej 
vystúpenie bolo neskutočné. Tri 
hodiny tanca, spevu, bláznenia, 
opäť za účasti nášho skvelého 
hudobníka Mikyho Šustáka. Ako 
sám povedal, pred vystúpením 
sa trochu sa bál ako to dopadne, 
či sa budeme baviť a my sme ich 
napokon ani po troch hodinách 
nechceli pustiť domov. Ďakujeme. 
A to najväčšie ĎAKUJEME patrí 
najmä zamestnancom OÚ a sa-
mozrejme všetkým,  ktorí prišli a 
spoločne  urobili nezabudnuteľnú  
atmosféru. 
D. Skačanová

Tradičný kozárovský jarmok

V areáli na Brôdku 19.6. na-
stúpilo 19 družstiev v súťaži O 
striebornú Prúdnicu Pohronia. 
Po slávnostnom nástupe ich pri-
vítal starosta obce Bystrík Ižold 
a predseda organizácie Vojtech 
Beniačik. Nasledovali súťažné 
pokusy v požiarnom útoku s vo-
dou. Súťažilo 5 družstiev žien, 
3 družstvá mužov nad 35 rokov 
a 11 družstiev mužov. Prvé ko-
lo bolo pre všetky družstvá za-
hrievacie, lebo sa takmer niko-
mu nepodarilo dosiahnuť čas, 
aký by si predstavoval. Prestáv-
ku vyplnilo svojim exhibičným 
pokusom družstvo Majerovcov, 
poskladané len z členov rodiny. 
Tréner Ján Majer st., kôš Ivana 
Majerová, nalievač Ondrej Majer 
st., strojník Ján Majer ml., béčka 
Martin Majer, rozdeľovač Ondrej 
Majer ml. a prúdy Peter Majer st. 
a Peter Majer ml. 

Fakt, že v druhom kole pôjde 
o veľa, naznačil už pokus domá-
cich mužov, ktorí dosiahli čas 
15,16s a na lepšom prúde do-
konca 14,37s. Potom nasledovali 
dva pokusy s úplne zhodným ča-
som 15,71s OZ Rodina (Rapovce) 
a H. Vrbica. Hasiči z Topoľčianok 
ako jeden z favoritov súťaže a 

dosiahli čas 14,26s. Nebol však 
hodnotený pre chybu na sacom 
vedení. Ďalej sme videli kvalit-
né pokusy družstiev Senohrad B 
(14,54s), Nová Dedina (15,03s), 
Turčianske Jaseno (15,54s) a 
ďalších. Víťazstvo si nakoniec 
vybojovali muži zo Senohradu, 
druhé miesto obsadili muži z No-
vej Dediny a tretia priečka patrila 
domácim mužom ,,A“.

Kvalitné výkony ponúkli aj po-
kusy žien, kde si prvé miesto za-
slúžene vybojovali pekným poku-
som v druhom kole mladé dievča-
tá z Budče s časom 17,99s, druhé 
miesto obsadili ženy z Turčian-
skeho Jasena s časom 18,57 s. 
a tretie miesto patrilo ženám z 
OZ Rapovce s časom 20,43 s. Do-
plnením hlavných kategórií bola 
súťaž mužov nad 35 rokov, kde 
sa víťazmi stali muži z H. Vrbice 
(18,18s), druhé miesto Bartošova 
Lehôtka (18,25s) a tretie miesto 
domáci muži, ktorým sa pri pr-
vom pokuse zranil košiar Vladi-
mír Valo. V druhom kole tak na-
stúpil požičaný člen a prejavila 
sa nezohratosť na saní. Dosiahli 
čas 20,77s. Hlavnými rozhodca-
mi boli Ján Majer ml., Jozef Ma-
tuška a Marián Valach.

Po všetkých tých príspevkoch 
a komentároch na sociálnych sie-
ťach sme sa tí, ktorým naozaj zá-
leží na tom, ako to okolo nás vy-
zerá, rozhodli urobiť niečo pre nás 
a našu obec. Chceme pravidelne 
organizovať brigády, postupne vy-
sádzať okrasné rastliny na rôznych 
miestach v našej obci, starať sa o 
ne, maľovať, opravovať preliezky, 
detské ihríská a pod. 

Všetci chceme, aby to v obci bo-
lo krásne, ale málokto priloží aj 
ruku k dielu. Očakávať stále od 
iných, že to urobia a my sa bude-
me iba prizerať a poprípade kriti-
zovať,  nie je úplne fér. Obdivuje-
me iné obce, aké to majú pekné, čo 
tam všetko organizujú a podobne 
....ale to nie je iba o obci samot-
nej. Do všetkých týchto činností 
sa väčšinou zapájajú aj občania, 
ktorí pomáhajú na spoločných ak-
ciách a zveľaďujú tak svoje okolie 
a obec. Budeme radi, keď sa nás 
stretne čo najviac, prídu ľudia z 
bytoviek, ktorým by tiež malo zá-
ležať na tom, ako to okolo nich vy-
zerá, rodičia so svojimi detičkami, 
pretože im idú príkladom, šikovní 
ocinovia, muži, ktorí priložia ruku 
k dielu, niečo zmajstrujú, šikovné 
žienky, ktoré majú radi prírodu, 

kvety, majú ich v záhrade aj na-
zvyš a sú ochotné ich vysadiť aj 
v obci. Proste všetci, ktorí ma-
jú chuť našu obec skrášliť a majú 
dobré nápady.

My sme už začali a budeme ra-
di, keď sa k nám pridáte.  Na  24. 
júna sme zorganizovali prvú bri-
gádu na detskom ihrisku na Brôd-
ku. Čo sme na nej  urobili? Domček 
dostal na strechu spoje vo  forme 
štítov, pod podlahou bol stiahnutý 
závitovými tyčami, keďže sa po-
maly rozchádzal. Aby bol veselší, 
ošmirgľovali sme ho a namaľovali. 
Z nepotrebných pneumatík, ktoré 
sa umyli, namaľovali veselými far-
bami, sme vytvorili kvetináče, do 
ktorých sme zasadili kvietky a zo 
zvyšných urobili pre detičky fareb-
né pieskovisko. Pracovníci OcÚ do 
pieskoviska priniesli piesok. Okolie 
sme vyčistili, vytrhali burinu pod 
lezeckou stenou. Pri súsoší sa vy-
čistili záhony, chodník od buriny a 
odvodňovací kanál. 

Ak máte aj vy chuť niečo urobiť 
pre našu obec a zveľaďovať svoje 
okolie, neváhajte sa k nám pridať. 
Naše aktivity a plánované akcie 
môžete sledovať na facebookovej 
stránke Kozárovce a Kozárovčania.

D. Skačanová

V závere chcem vyjadriť spo-
kojnosť s celkovým priebehom 
súťaže. Veľké poďakovanie patrí 
moderátorovi súťaže Martinovi 
Majerovi, ktorý tomu dáva vždy 
tú správnu šťavu a atmosféru. A 
samozrejme, ďakujem všetkým 

členom družstva mužov a ostat-
ným členom DHZ za ich prácu na 
príprave a priebehu súťaže, ako 
aj Vladimírovi Havranovi a Pav-
lovi Benčaťovi za chutný guláš.

Peter Majer st., veliteľ DHZ 
Kozárovce, foto Ivana Majerová

Odhodlaní pre správnu vec

Strieborná prúdnica PohroniaStrieborná prúdnica Pohronia
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Beseda s policajnou preventistkou
V júni sa na našej škole uskutočnila beseda s policajnou preven-

tistkou. Pre deti prvého stupňa bola beseda zameraná na dopravnú 
výchovu, s cieľom aby sa oboznámili so zásadami správania na komu-
nikáciách a osvojili si základné pravidlá cestnej premávky. So žiakmi 
vyšších ročníkov bola diskusia zameraná na internetovú bezpečnosť, 
kyberšikanu a sexuálne obťažovanie na internete. Besedu sprevádzali 
skutočné príbehy ich rovesníkov a praktické rady, ako sa týmto prob-
lémom vyhnúť, prípadne čo robiť, ak sa do podobnej situácie dostanú.

Medzinárodný deň mlieka
Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou 

medzinárodnej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavu-
jú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej 
ľudskej výživy. Cieľom dňa je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky 
významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí 
k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

Aj my v ZŠ s MŠ Kozárovce sme si tento deň pripomenuli 24. mája 
2022 besedou, prezentáciami a rôznymi aktivitami ako pracovnými 
listami, omaľovánkami, hrami, ktoré pre žiakov I. stupňa pripravila 
Ing. Dominika Skačanová spolu s praktikantkami z Levických mlie-
kární. Žiakov aktivity veľmi zaujali, dozvedeli sa veľa nových a zau-
jímavých informácií.

Najväčším poteše-
ním pre žiakov bo-
lo, keď po skončení 
prezentácie a aktivít 
dostali chutné milá-
čiky, ktoré vyrába-
jú práve v Levických 
mliekarňach. Ďaku-
jeme Ing. Domini-
ke Skačanovej za 
zaujímavú besedu, 
prezentáciu, aktivi-
ty ako aj Levickým 
mliekárňam za vý-
borné miláčiky.

Deň Zeme 2022
Deň Zeme sa po prvýkrát slávil 22. apríla 1970 v San Franciscu. 

Iniciátorom jeho vyhlásenia bol senátor USA z Wisconsinu Gaylord 
Nelson. V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta. A keďže 
naša planéta nie je nezničiteľná a jej zdroje nie sú nevyčerpateľné, 
rozhodli sme sa tento rok 22. Apríla urobiť o čosi viac aktivít ako po 
minulé roky. Jednotlivé stanovištia boli zamerané na témy: Včely, 
Prvá pomoc, Živá a neživá príroda, Ako rastie les, Les v peračníku, 
Poznaj svoj les a Chránim svoj les. Nechýbali ani aktivity zamerané 
na rýchlosť, zručnosť a predstavivosť. Tento deň, trochu iný ako tie 
ostatné, mali „pod palcom“ pani učiteľky D. Együdová, V. Juriková, 
ktoré v spolupráci s Lesmi Topoľčianky (Radoslavom Srnkom, Roma-
nom Nikmonom) a pani učiteľkami ZŠ s MŠ pripravili pre našich žiakov 
nezabudnuteľný Deň Zeme, ktorý nám pripomenul to, že máme svoj 
jediný domov chrániť nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie.

English Star
Žiaci našej základnej školy sa 5. mája 2022 zúčastnili medzinárod-

nej súťaže v anglickom jazyku English Star. Z našej školy sa zúčastnilo 
24 žiakov od prvého po deviaty ročník. Z celkového počtu súťažiacich 
za našu školu bolo 19 detí, ktoré dosiahli výsledok nad 90%, z toho 
štyria dosiahli 100% a tým získali nielen diplom a pero, ale aj vese-
lé ponožky od firmy Fusakle. Naši najúspešnejší sú: Veronika Ižoldo-
vá z 1.A, Miško Šimeg z 1.B, Zuzka Krajčiová z 5.A a Matej Matejov zo 
6.A. Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

Hotel pre hmyz
Užitočný hmyz z našich záhrad z roka na rok rýchlo mizne. Kto však 

potom ochráni záhony a sady ak malí bojovníci v podobe drobného 
hmyzu zo záhrad a sadov zmiznú? A aj preto sa rozhodli žiaci 2. B 
a 8. A spojiť svoje sily a zručnosti, aby spolu vyrobili hotel pre hmyz. 
Projekt realizovali spoločne na hodinách technickej výchovy, prvouky 
a výtvarnej výchovy ako súčasť environmentálnej výchovy. Spoločný-
mi silami vytvorili naozaj krásny domov užitočný hmyz.
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Deň detí v SĽUK ‑u
Pre našich žiakov bol 28. mája 2022 

zorganizovaný spoločný výlet auto-
busom na podujatie Deň detí v SĽUK-
-u, ktorý sa uskutočnil v Rusovciach. 
Jeho program bol inšpirovaný tradičnou ľu-
dovou kultúrou – piesňami, tancami a tradič-
nými hrami, ktoré sa kedysi dávno hrávali naši 
starí, či prastarí rodičia. Deti sa v jednotlivých 
aktivitách mali možnosť zabaviť, vyskúšať si 
svoje zručnosti, potrápiť svoj rozum a bližšie 
sa zoznámiť s tradičnou ľudovou kultúrou. 
Tvorivé dielne ÚĽUV -u, Dvor tradičných hier, 
Školička tanca, súťaž speváčikov SĽUK má 
talent, Gašparkovo – kútik pre najmenších, 
zapletanie vrkočov a maľovanie na tvár sa 
stali už tradičnou súčasťou sľukárskeho Dňa 
detí. Aj tento rok pripravili členovia organi-
začného tímu pre deti veľa nových prekva-
pení. Vďaka tomu deti v Rusovciach strávili 
mnohé pekné spoločné chvíle.

Škola v prírode Rajecké TepliceŠkola v prírode Rajecké Teplice
V dňoch 13. 6.–17. 6. 2022 vyrazilo 41 žiakov z našej školy za novými 

zážitkami a dobrodružstvami do Školy v prírode v Rajeckých Tepliciach.
Každý deň ich čakal bohatý program. V pondelok cestou navštívili 

najväčší betlehem v strednej Európe v Rajeckej Lesnej, ubytovali sa, 
urobili si prehliadku okolia a večer mali zoznamovacie hry a tiež sa 
naučili spievať nové piesne. V utorok navštívili farmu Prístavky, kde 
sa mali možnosť povoziť na koníkovi a spoznať aj iné domáce zviera-
tá, či rôzne náradia, s ktorými voľakedy ľudia pracovali. Po návrate 
mali tvorivú činnosť, kde vyrábali kľúčenky, písali domov pohľadnice 
a neskôr mali športové aktivity. V stredu sa vydali spoločne na ce-
lodenný výlet, na ktorom navštívili Slovenský orloj v Starej Bystrici 
- najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Odtiaľ sa vydali do múzea 
Kysuckej dediny vo Vychylovke, previezli sa horskou úvraťovou že-
leznicou a neskôr navštívili hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, kde 
mali možnosť rozšíriť si vedomosti z prírodných vied a tiež pozorovať 
ďalekohľadom Slnko. Po celodennom výlete čakala žiakov večerná 
opekačka a športové aktivity. Vo štvrtok sa vydali po skupinkách na 
stopovačku, počas ktorej plnili rôzne zaujímavé úlohy na konci ktorej 
ich čakal poklad s krásnym výhľadom na Lietavský hrad. Po návrate 
mali vodnú vojnu, kvízové popoludnie a večer bol zavŕšený diskoté-
kou. V piatok mali netradičnú rozcvičku a raňajky v pyžamách, potom 
nasledovalo balenie a zhodnotenie školy v prírode. Cestu domov sme 
zavŕšili návštevou ZOO v Bojniciach.

Pestrý program pre deti pripravili a technicky zabezpečili p. uč. Z. 
Šebová, p. uč. B. Sedláková, p. uč. M. Hlavová a študentka L. Hlavová.

Deti mali možnosť dostať rôzne odmeny, za ktoré by sme chceli po-
ďakovať rodičom : p. Závalcovej, p. Nehézovej, p. Balážikovej. Osobit-
ne sa chceme poďakovať za krásne žlté šiltovky s logom našej školy 
p. P. Nemčekovi a p. M. Nemčekovej.

V škole v prírode bolo super, deti si našli nové spriaznené duše, 
spoznali ďalší kút Slovenska, overili si svoje sily a odvahu, prekonali 
strach a zažili neuveriteľné dobrodružstvá. Na celý výlet budú ešte 
určite dlho spomínať.

Výlet do ZOO Bojnice
Mesto Bojnice máme všetci späté hlavne s pálfiovským zámkom, 

no jeho atraktivitu zvyšuje aj zoologická záhrada, ktorú tu založili už 
v roku 1955. Na podnet pani učiteliek a v spolupráci s vedením školy 
sa nám podaril priam „husársky kúsok.“ Do ZOO sme prehovorili ro-
dičov 26 žiakov z marginalizovaného prostredia, aby nám zverili de-
ti, ktoré po prvýkrát videli zvieratá naživo. Hneď po vstupe ich upú-
tali korytnačky, plameniaky, žirafy, no najmä opice, vlky a medvede. 
Dlho stáli pred výbehom levov, ktorí sa na slniečku vyhrievali a nie 
a nie sa aspoň na chvíľu postaviť. Ale dočkali sme sa. Kráľ púšte sa 
na chvíľu postavil na nohy, aby sa zhruba po 10 sekundách zvalil na 
druhý bok. To bolo radosti v detských očiach! Prekvapení však bolo 
oveľa viac, no najkrajším pre pani učiteľky bola pochvala za správa-
nie od uja šoféra a samozrejme pochvaly sa deti dočkali aj od pani 
učiteliek za správanie počas celej prehliadky ZOO.

Super FLORBAL ‑ staršie žiačky
V základnom kole súťaže Super FLORBAL pohár staršie žiačky, 

ktorý sa konal 6. mája naše dievčatá obsadili 3. miesto. Podali bo-
jovný výkon. Aj napriek tomu, že to tentokrát nestačilo na postup, 
im ďakujeme za reprezentáciu školy. Školu reprezentovali: V. Ben-
čaťová (7.A), M. Beniaková (8.A), L. Betinová (7.A), T. Gregorová 
(8.A), S. Horváthová (7.A), D. Kotorová (8.A), N.Kotorová (7.A), K. 
Moravčíková (8.A), A. Oravcová (7.A), D. Orolínová (8.A) V skupine 
hrali: ZŠ Saratovská 85 Levice, ZŠ Hronské Kľačany, ZŠ Ul. sv. Mi-
chala Levice, ZŠ Rybník a ZŠ s MŠ Kozárovce Na súťaž sa dievčatá 
pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. K. Kmeťovej.
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Naši pedagógovia vo Fínsku
Traja pedagógovia ZŠ s MŠ Kozárovce sa v dňoch 8. 5.–13. 5. zú-

častnili pozorovania pri práci v Helsinkách. Do Fínska mohli vycesto-
vať vďaka projektu Erasmus +, ktorý je financovaný Európskou úniou. 
Cieľom tohto projektu bolo nabrať nové inšpirácie a nápady pre ino-
vatívne vzdelávanie vo vidieckom prostredí.

Počas pobytu sa zúčastňovali vyučovania v základnej škole Joki-
varsi, kde pri práci pozorovali učiteľky druhého ročníka, ktoré pravi-
delne dvakrát týždenne vyučujú druhákov v neďalekom lese. Z tohto 
pozorovania pri práci si naši pedagógovia odniesli mnoho cenných 
nápadov, ktoré sa v budúcom školskom roku budú zavádzať aj do vy-
učovacieho procesu našej základnej školy.

Nakoľko je Slovensko v povedomí fínskych detí pomerne neznámou 
krajinou, naši učitelia im odprezentovali to, čím sa naša krajina mô-
že pýšiť najviac, a nezabudli prezentovať ani našu základnú školu. Na 
záver pobytu dokonca dostali milé pozvanie zo slovenskej ambasády 
v Helsinkách, kde sa stretli s našou veľvyslankyňou, pani Mašurovou, 
rodáčkou z Levíc. Veríme, že naša základná škola bude aj v budúcnosti 
pokračovať v projektoch Erasmus +.

Vyvýšené záhony s Nadáciou SPP
Koncom minulého kalendárneho roka nás potešila správa o získaní 

grantu z Nadácie SPP na projekt Zdravá chutná záhrada. Cieľom tohto 
projektu bolo vybudovanie školskej záhrady formou vyvýšených záho-
nov. Už v zimných mesiacoch prebiehal nákup materiálu a prípravné 
práce. Počas jarných mesiacov šikovné ruky našich starších žiakov, 
pod odborným dohľadom pána kuriča M. Ďurču a pána školníka A. 
Majera, počas hodín pracovného vyučovania pomaly premieňali ne-
využitý priestor školského dvora na spomínanú školskú záhradu. Na 
všetko sme však sami nestačili, a tak nám v apríli prišli šikovní otec-
kovia pomôcť zabetónovať obrubníky. A pridali sa i pracovité mamičky 
s pani učiteľkami, ktoré pomohli s natieračskými prácami. Jedno spolu 
strávené sobotné dopoludnie a vidina vyvýšených záhonov bola stále 
reálnejšia.V máji už naši malí pestovatelia- žiaci prvého stupňa, mohli 
vysadiť svoje predpestované rastlinky zeleniny na hotové záhony. Te-
raz sa tešia z krásnej úrody a dobrému pocitu, že sa im samým po-
darilo vypestovať chutnú zeleninku, ktorou si spestria svoju desiatu.

Touto cestou chceme poďakovať nášmu zriaďovateľovi - Obci Kozá-
rovce, Poľnohospodárskemu družstvu Kozárovce, všetkým rodičom 
a žiakom za pomoc a spoluprácu.

…a slovo bolo u Boha…
Johana Oravcová, žiačka 3. roč-

níka v tomto školskom roku našu 
školu úspešne reprezentovala na 
biblickej súťaži… A SLOVO BOLO 
U BOHA… Súťažila v prednese po-
ézie a v krajskom kole, ktoré sa 
konalo v Topoľčanoch suverénne 
vyhrala vo svojej kategórii a po-
stúpila tak do

celoslovenského kola, ktoré pre-
behlo 11. júna 2022 v Bratislave. 
Ďakujeme Johanke za úspešnú re-
prezentáciu školy a želáme jej do 
nasledujúcich rokov veľa úspechov 
a radosti z prednesu.
Janka Strelková, triedna učiteľka

Biblická olympiáda
Žiačky Viktória Beniaková (5.A), Miriam Beniaková (8.A) a Zuzana 

Krajčiová (5.A) sa zúčastnili 26.apríla 2022 diecézneho kola Biblic-
kej olympiády, kam sa prebojovali ako víťazky dekanátneho kola. 
V diecéznom kole za Nitriansku diecézu, ktoré sa konalo 25. mája 
sa umiestnili sa na krásnom 2.mieste. Riaditeľ diecézneho kate-
chetického úradu Nitra Mgr. Ondrej Kellner im osobne zablahože-
lal a odovzdal diplomy a vecné ceny. Žiačky sa na súťaž pripravo-
vali pod vedením p. katechétky sr. Tarzície. Ďakujeme dievčatám 
a p. katechétke za úspešnú reprezentáciu školy.

Cestovatelia v Los Angels
Skupina žiakov z 3. ročníka sa popoludní 5. mája v rámci ŠKD vydala po 

stopách predkov, ktorí vybudovali mnoho umeleckých diel a budov zdo-
biacich našu malebnú dedinku uprostred Slovenskej brány. Na začiatku 
svojej výpravy dostali mapu, návod k vyplňovaniu úloh: ako napr. otvoriť 
oči dokorán, všímať si detaily, riadiť sa inštrukciami a indíciami na kaž-
dom mieste, pri hľadaní pokladu nezabudnúť na bezpečnosť a dodržia-
vanie cestnej premávky. Cesta začala pri soche sv. Michala, pokračovala 
smer: ZŠ s MŠ, pošta, Námestie sv. Trojice, hasičská zbrojnica, kostol 
sv. Filipa a Jakuba, socha sv. Rafaela na cintoríne, Lurdská jaskyňa, Ča-
radický potok, socha sv. Anny a končila pri soche sv. Gabriela. Vyplnili 
spoločne záverečnú tajničku, z ktorej sa dozvedeli, kde je ukrytý poklad. 
Žiakom sa putovanie po stopách predkov veľmi páčilo. Úlohy boli za-
ujímavé, dozvedeli 
sa nové informácie, 
dokázali veľmi pek-
ne spolupracovať, 
vzájomne sa dopĺ-
ňať a veľkú radosť 
mali, keď sa im po-
darilo nájsť ukrytý 
poklad. Ďakujeme 
za spolupráci štu-
dentke pedagogic-
kého smeru Livke 
Hlavovej, ktorá túto 
aktivitu pre žiakov 
v rámci svojho štú-
dia pripravila.

Tento projekt sa uskutočnil 
vďaka finančnej podpore
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Konečne prikvitlo leto. Čo nám 
nesie? Náruč kvetov. Obilie aj poľ-
né maky, modré nebo, lienky, vtá-
ky…

… s pribúdajúcimi slnečnými 
dňami, pribúdal aj ruch v našej 
MŠ. Ešte koncom jari sme si pri-
pomenuli Deň zeme aktivitami 
o ochrane našej planéty a príro-

dy. Na spestrenie druhého májo-
vého dňa prišla škôlku navštíviť 
obľúbená Simsalala, ktorá pote-
šila škôlkárov veselými pesnič-
kami, pri ktorým sa deti zabavili 
a zatancovali si. Ďalšia návšteva 
v škôlke bola pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa červeného krí-
ža, ktorý sa viaže k dátumu 8. máj. 
Členovia červe-
ného kríža deti 
oboznámili z je-
ho významom, 
čo všetko zahŕ-
ňa ich činnost 
a predviedli de-
ťom pár úkonov 
pri záchrane ži-
vota a zdravia, 
ktoré si mohli 
deti aj praktic-
ky vyskúšať. 
K zdravému ži-
votnému štýlu 
patrí aj zdravá strava, ktorej sú-
časťou je nepochybne aj mlieko. 
A keďže 17. máj je Medzinárodný 
deň mlieka, naša škôlka v tento 
deň žila „mliečnymi“ aktivitami 
na oboznámenie sa s významom 
mliečnych výrobkov na naše zdra-
vie. Detičky si z tohto dňa odniesli 
aj zdravú pochúťku, za ktorú ďa-
kujeme Levickým mliekarňam. 
Mliečny deň pokračoval návšte-
vou Kozároveckého družstva, na 
ktorom nás previedol a porozprá-
val zaujímavosti pán Milan Szabo. 
Deti si zblízka poobzerali kravič-
ky, teliatka, ale i statného býka 
a na záver sa občerstvili chutným 
mliečkom a syrmi, ktoré im na-
chystali milé tety z družstva.

VESELO JE V NAŠEJ ŠKÔLKE
Nielen v škôlke, no i pred škôl-

kou sa „diali veci“. Postupne sa 
skrášluje okolie pred MŠ novými 
preliezkami, pieskoviskom, po-
sedením, či záhonmi, ktoré budú 
slúžiť k pestrejšiemu a atraktív-
nejšiemu výchovno- vzdelávacie-
mu procesu detí.

Každoročne sa začiatkom le-

ta venujeme v škôlke téme do-
pravných prostriedkov a hlavne 
bezpečnosti na cestách, ktorá 
je pre deti veľmi dôležitá. Preto 
bolo pre deti pripravené doprav-
né ihrisko, kde si na kolobežkách 
a odrážadlách preskúšali svoje 
znalosti z pravidiel cestnej pre-
mávky. A to sme sa už prehupli 

do mesiaca jún, ku ktorému ne-
odmysliteľne patrí sviatok všet-
kých deti, MDD. Neoslavovali sme 
len 1.júna, ale hneď niekoľko dní 
v tom týždni, ktoré boli tematic-
ky rozdelené podľa farieb a za-
merania. Zelený deň- príroda, žltý 
deň- zvieratká a modrý deň- voda. 
Každý deň čakali na deti súťaže, 
úlohy a tvorenie k týmto témam. 
Na deň detí sme prijali pozvanie 
z Levických kasární a deti si užili 
výlet, kde mali pre nich vojaci pri-
pravené rôzne súťaže a prehliad-
ky. Deti zaujala prehliadka cviče-
ných psíkov, obrovských tankov 
či vojenských áut, ktoré si mohli 
prezrieť zvonka i zvnútra a určite 
bola pre ne zážitkom aj spoločná 
cesta autobusom.

Tak ako celá škola, ale i obec, žili 
v tomto čase oslavou 50-eho vý-

ročia našej ZŠ s MŠ, i škôlkári sa 
zapojili a boli súčasťou slávnost-
nej akadémie v Kultúrnom dome. 
Konkrétne trieda Zajačikov, naši 
predškoláci boli súčasťou progra-
mu. Zaujímavý, aktivitami naplnený 
a zábavný je pre škôlkárov aj záver 
školského roka. V júni prišla de-
ti potešiť svojim programom Mia 
pre deti, ktorej veselé pesničky si 

deti užili počas slnečného dňa na 
školskom dvore. Zaspievali si spolu 
s ňou známe pesničky a vytanco-
vali sa do sýtosti. Tancom potešili 
deti aj návštevníkov Kozárovského 
jarmoku, kde sa svojim progra-
mov predvieli deti z troch tried. 
Staršie deti spestrili tiež program 
pri uvítaní detičiek na obecnom 
úrade. Predškoláci zasa reprezen-
tovali škôlku na Tekovskom ko-
liesku v Tlmačoch spolu s ďalšími 
detičkami z okolitých škôlok. Mo-
mentálne pilne pracujú na svojom 
programe, ktorým sa rozlúčia so 
škôlkou, aby mohli v septembri za-
sadnúť po prvýkrát do školských 
lavíc. So školským rokom sa rozlú-
čia tiež ostatné deti zo škôlky vy-
stúpením pre svoju rodinu a zná-
mych, a potom už… hurá prázd-
niny, hurá leto…

No keďže prevádzka škôlky ne-
končí na konci júna, ale pokraču-
je v prázdninovom režime aj v jú-
li, už teraz sa môžu detičky tešit 
na ďalšie letné aktivity a zábavu 
v škôlke. Ostatným prajeme krás-
ne prázdniny plné zážitkov, oddy-
chu, stretnutí… užite si ich v zdraví 
a spokojnosti.

Michaela Lintnerová
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1942 - kronikár Milan Beniak

Na bojiská 2.sv.vojny boli pos-
laní: Michal Kúkel, Štefan Mráz, 
Štefan Soboňa, František Hla-
va, Ondrej Hudák (tento je ako 
tovariš v mlyne). Pôda zbytko-
vého statkára Františka Mezeru 
bola rozparcelovaná v prospech 
miestnych maloroľníkov. Na par-
celách „Na Fľaku“ (parcela kde 
sa nachádza dnešná „nová“ ško-
la) bolo zriadené jarmočnisko 
pre dobytok a v Kozárovciach sa 
raz do mesiaca odbavuje jarmok. 
Výkladný sa koná na námestí pri 
kostole. Jarmok je hojne navšte-
vovaný aj okolitými obyvateľ-
mi. Na dobytčom jarmočnisku 
je zriadené aj futbalové ihrisko. 
Škola usporiadala výlet do Turč.
Sv.Martina a Kremnice. Výpravu 
viedol riaditeľ školy Abrahám.

Rok 1962 - kronikárka  
Elena Kováčiková

Obec Kozárovce sa rozkladá v 
blízkosti rieky Hron. Hneď neďa-
leko Hrona je železničná stani-
ca a malý bufet pre cestujúcich. 
Stred dediny je od stanice vzdia-
lený asi 1km. Ešte v roku 1956 
boli lúky od stanice, smerom do 
dediny nezastavané (okrem hos-
tinca M. Hudeca, Lipovských, Ko-
šťálových, Kabátových). V tomto 
roku je tu už postavených celkom 
17 domov a za 2-3 roky tu bude 
celá nová ulica. Tiež veľa domov 
sa stavia na druhej strane hlav-
nej ulice, smerom na Zlaté Mo-
ravce, ďalej na Fľakoch, smerom 
na Nemčiňany, tiež na Brôdku, 
kde na tzv.“Rajčule“ si postavil 
dom Štefan Matejov a v rovinke 
pri potôčku majú urobené zákla-
dy pre rodinný dom cigáni, býva-
júci pod Skalou za dedinou. Nové 
domy pribudli aj na lúkach, sme-
rom od mlyna ku stanici. Okrem 
toho v dedine, zvlášť v Hornom 
a Dolnom konci boli mnohé sta-
ré domy adaptované alebo úpl-
ne zrúcané a vystavané nové. V 
strede obce je budova MNV, kto-
rú tiež koncom tohto roku zača-
li opravovať. V budove MNV je 
zatiaľ aj družstevná kancelária, 
stanica VB a materská škôlka.

Na druhej strane ulice, opro-
ti MNV sú obchody a to potravi-
nársky obchod – samoobsluha, 
kde je vedúci Demeter Benčat a 
predavačkou jeho manželka, ob-
chod s priemyselným tovarom, 
kde je vedúcim Izidor Haspra a 
predavačka Magda Žemberyová. 
Okrem toho je v Hornom kon-

ci potravinársky obchod, kde je 
vedúcim Jozef Laktiš. V Dolnom 
konci, oproti lavičke cez potok 
je hostinec s vývarovňou, kde je 
vedúci Karol Šusták, predavač-
kou Mária Šustáková a kuchár-
ky sú Jolana Pustajová a Irena 
Švoliková. Hostinec je po adap-
tácii pekne upravený. V tej istej 
budove je aj predajňa mäsa, kde 
predáva Júlia Pustaiová z Teko-
va. V obci je okrem toho budova 
kultúrneho domu, poštový úrad a 
Štátna sporiteľňa. Vedúcim poš-
tového úradu je Vincent Holeč-
ka a poštárom je Gejza Hlava. 
Okrem toho v obci máme predaj-
ňu „Obuv“ s vedúcou Hedvigou 
Mrázovou a predajňa „Vesna“, 
kde je vedúcou Mária Mrázová. 
V dome Kováča /:mígovho:/ je 
opravovňa obuvi a v dome Alžbe-
ty Benčatovej /:matuškovej:/ je 
krajčírska dielňa, kde šijú Alžbe-
ta Benčatová a Andelka Valkovi-
čová. V dome U Kabáta, pri Ves-
ne, je zriadená detská poradňa, 
zdravotné stredisko je v bývalom 
dome Bešovej. V starom dome, 
oproti mostu je holičstvo J. Šíp-
ku. JRD má svoju kováčsku dielňu 
na Brôdku v starej budove, ktorá 
je opravená a zväčšená. 

V obci sa ešte zatiaľ hospo-
dári dvojako. Po novom v JRD 

a po starom súkromne. Naše 
JRD sa stalo väčšinovým v ro-
ku 1960. Na JRD sa pracuje za 
pomoci strojov. Najmä pri ža-
tve družstevníkom dobre pomá-
hajú stroje kombajn a kosačky. 
Počas žatvy pracovali dvojfá-
zovým zberom. Okrem práce na 
poli sa družstevníci zaoberajú aj 
záhradníctvom, ktoré im priná-
ša  dobrý finančný zisk. Záhradu 
majú pri Hrone, smerom na Tl-
mače, takže je výhodné zavlažo-
vanie z rieky Hron. Je zostavená 
záhradkárska skupina, ktorej ve-
dúca je Elena Betinová. V záhra-

de pestujú papriku, paradajky, 
kapustu, mrkvu, petržlen, cibuľu, 
kaleráb, zeler, šalát a zemiaky.

Dobytok, kravy sú sústrede-
né v dvoch maštaliach na Maje-
ri a v maštali u Miškovičovcov. 
Ošípané sú v ošipárni za dedi-
nou, smerom na Psiare. Hospo-
dárenie na JRD nie je také, aké 
by sa žiadalo. Vplyv na pracov-
nú morálku družstevníkov ma-
jú ešte súkromne hospodáriaci 
roľníci, ktorí ich štvú (doslovný 
prepis z kroniky, pozn. autora). 
Okrem toho nedostatkom je aj 
to, že JRD má málo pracovných 
síl. Mladých ľudí je veľmi málo, 
medzi aktívnymi družstevníkmi 
nie je ani jeden. 

Predsedom JRD je v tomto ro-
ku Michal Kúkel, zootechnikom 
Štefan Janček a účtovníkmi Jú-
lia Šimová a Mária Hoferiková. 
Traktoristami sú Gregor Švolik, 
Matúš Kabát, Jozef Šima, Jozef 
Hlava, Cyril Kotora, Jozef Bučka, 
Michal Henžel, Štefan Henžel, Jo-
zef Havran.

Súkromne hospodáriaci roľ-
níci v obci ešte sú Jozef Švolik, 
Mikuláš Hudec, Pavel Šmatlík, 
František Vajda, Klement Betin, 
Laurinec Benčat, Viktor Benčat, 
Štefan Benčat, Zoltán Benčat, 
Gašpar Ižold, Katarína Hudeco-

vá. Výmera pôdy týchto roľníkov 
sa pohybuje od 6 do 9 hektárov 
a v obci patria medzi najväčších 
roľníkov. 

Predsedom MNV je od tohto 
roku Michal Salenka. Tajomní-
kom je Gejza Golier. Členovia ra-
dy MNV sú Mikuláš Kotora, Milan 
Kováčik, Michal Mráz, Katarína 
Orovnická, Viliam Hofferik. Ad-
ministratívna sila je Štefánia Ga-
žiová, účtovníčka Mária Ďurovi-
čová a matrikárom je Michal Mráz

V obci sa k MNV pristavuje jed-
na miestnosť materskej škôlky. 
Rozobratý je aj most cez potok 

pred kostolom. Zvlášť posledný 
rok sa v obci začína prudko šíriť 
výstavba rodinných domov. Sta-
vajú sa už len štvorce, v ktorých 
sú dve tri izby, kuchyňa, špajza, 
kúpeľňa, chodba. Už skoro do 
každého nového domu sa zavá-
dza vodovod a v poslednom čase 
už asi v 5-6 domoch majú zave-
dené aj ústredné kúrenie. Prvý 
mal v obci ústredné kúrenie Jo-
zef Kahaj, lekárnik v Tlmačoch.

V obci je založená miestna or-
ganizácia KSS. Jej terajším pred-
sedom je Štefan Matejov. Mla-
dí majú založenú svoju skupinu 
Československý zväz mládeže 
(ČSM), ktorej predsedom v tom-
to roku je Cyril Beniačik, ktorý 
je horlivým kultúrnym pracovní-
kom a dobrým oddielovým pio-
nierskym vedúcim. V obci je za-
ložená aj skupina Zväzu Česko-
slovensko-Sovietskeho priateľ-
stva, ktorej predsedom je Karol 
Šusták. Ženy majú svoju organi-
záciu Výbor žien, predsedníčkou 
je Katarína Orovnická. Okrem to-
ho je v obci ešte zdravotnícka 
organizácia ČSČK, ktorej pred-
sedníčkou je Anna Jančeková. 
Športovci sú združení v TJ Loko-
motíva, predsedom je Jozef Vaj-
da. V obci je aj Zväz protifašis-
tických bojovníkov a dobrovoľ-
ný Zbor požiarnikov, ktorým velí 
Cyril Kotora. Veliteľom okrskovej 
stanice VB je Jozef Husár.

V obci je Základná deväťročná 
škola (ZDŠ), ktorej riaditeľom je 
Ambróz Greguš. Škola má 365 
žiakov a 12 učiteľov. Tohto roku 
tu učia Ján Valo, Mária Valová, 
Milan Kováčik, Elena Kováčiková, 
Elena Hofferiková, Elena Piter-
ková, Gašpar Švolik, Irena Švo-
liková, Magda Molnárová, Emília 
Vajdová, Mária Trubanová, Teré-
zia Valentíniová.

Vyučuje sa na dve zmeny, pre-
tože na škole je 11 tried a len 6 
učební. Okrem ZDŠ je v obci aj 
Materská škôlka (MŠ), ktorá je 
toho času pre opravu zatvore-
ná. Riaditeľkou MŠ je Anna Jan-
čeková, učiteľkou Elena Remeňo-
vá z Levíc. Kuchárku robí Mária 
Klamárová a upratovačku Elena 
Valentíniová.

Okrem škôl je v obci aj kultúrny 
dom. V kultúrnom dome sa pre-
mietajú filmy a hrávajú divadlá. 
Tiež sa tu konajú oslavy, pred-
nášky a iné kultúrne podujatia. 
Zábavy sa už teraz poriadajú v 
novo opravenom hostinci, ktorý 
je majetkom Jednoty. Film sa  v 
obci premieta trikrát do týždňa, 
štvrtok, sobotu a nedeľu. V ne-

1962 - Dobrodružstvo pri obžinkoch
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deľu tri krát. Správcom kina je 
Mikuláš Kotora.

V obci je ešte obecná knižni-
ca. Knižnica obsahuje 1060 kníh 
a je umiestnená v budove ZDŠ. 
Knihovníčkou je učiteľka Mária 
Trubanová z Vyhieň. Knihy vy-
mieňa raz do týždňa.

Po kultúrnej stránke je u nás 
živo. Peknú činnosť vyvíja diva-
delný krúžok Hron pri Osvetovej 
besede. Osvetovým pracovníkom 
v obci je učiteľ Gašpar Švolik. V 
tomto roku boli u nás zahrané 
tieto divadelné hry „Rozprávka 
pri praslici“, ktorú zahrali žia-
ci ZDŠ za réžie Milana Kováčika 
a Gašpara Švolika. S hrou bo-
li aj na zájazdoch na školách v 
obciach Tlmače, Volkovce a Te-
kovské Nemce. Všade tu mala 
hra veľký úspech. Ďalej bola za-
hraná hra „Dobrodružstvo pri 
obžinkoch“. Hru režírovali Mi-
lan Kováčik a Gašpar Švolik. Hra 
bola viackrát zahraná doma a 
na zájazde v Čajkove. Pri všet-
kých predstaveniach mali her-
ci úspech.

Vo futbalovej reprezentácii ob-
ce, ktorú zabezpečovala športo-
vá organizácia TJ Lokomotíva v 
priebehu roku 1962 sa vystrie-
dali títo futbalisti: brankári Jozef 
Benčat /:gogáčov:/ a Ivan Mihá-
lik,  obrancovia Milan Švolik, La-
co Benčat, Viliam Holečka, Ján 
Holečka, Mikuláš Valach, Ľudovít 
Drozdík a Jozef Majer, záložníci 
Štefan Žembery, Ján Lukáč, Jo-
zef Furda, Ľudovít Smrťka, Šte-
fan Hudec, útočníci Imrich Kúkeľ, 
Vojtech Mráz, Mikuláš Hlava, Ľu-
dovít Šusták, František Ďurovič. 
Naše futbalové mužstvo hralo v 
priebehu roku 1962 v II.triede 
okresu Levice a 
jeho umiestne-
nie v súťažnom 
roku 1961-62 
bolo na sied-
mom mieste z 
celkového poč-
tu 12 súťažia-
cich mužstiev. 
Umiestnenie v 
súťažnom ro-
ku 1962-63 po 
jesennej čas-
ti bolo štvrté 
miesto.

Naše muž-
stvo ale hra-
lo bez svojich 
štandardných 
hráčov ako Ján 
Holečka, An-
ton Švolik, Mi-
chal Chlpík kto-
rí konali zák-
ladnú vojenskú 
službu. Futba-
listi však ne-

venovali dostatočnú pozornosť 
svojej osobnej príprave na fut-
balové zápasy. Nezúčastňova-
li sa tréningov a nepripravovali 
sa tak ani po stránke technickej 
ani kondičnej. V samotných zá-
pasoch však hráči prejavili veľ-
kú snahu po dobrom výsledku. 
Najlepšími hráčmi boli Vojtech 
Mráz, Jozef Benčat, Viliam Ho-
lečka, Ján Holečka, Mikuláš Hla-
va, Imrich Kúkeľ, Milan Švolik, 
Štefan Žembery a Štefan Hudec.

V obci je zdravotné stredisko. 
Lekárom je Rochus Nemeček, 
ktorý bol od apríla do augusta 
vo väzení. Za tú dobu sa tu pri za-
stupovaní vystriedalo viac leká-
rov. Najdlhšie tu bol Daniel Kéder 
a Zoltán Tóth. Teraz tu naďalej 
ordinuje Róchus Nemeček, ktorý 
pol dňa ordinuje v Kozárovciach 
a pol dňa na sídlisku v Tlmačoch. 
Okrem toho je v obci v dome Ur-
bana Kabáta zriadená poradňa. 
Obec má svoju pôrodnú asistent-
ku Františku Havranovú, ktorá 
býva v podnájme u Pavla Kotoru. 
Detskou sestrou pre našu obec 
je Emília Nemčeková, ktorá deti 
do 1 roka pravidelne navštevuje.

3.októbra 1962 zabilo náklad-
né auto ma hlavnej ceste 4-roč-
ného chlapčeka Jožka Švolika, 
syna Floriána Švolika. Rodičia 
chlapca boli v tom čase v práci a 
dieťa bolo zverené starej mame a 
16.októbra sa patrónom poranil 
žiak III.A triedy ZDŠ Cyril Čer-
venák. Po zranení ostal chlapec 
bez 4 prstov na ľavej ruke. Ro-
dičia chlapca bývajú v Čechách 
a on je zverený na výchovu sta-
rým rodičom.

Zo záznamov kroniky spracoval 
Miroslav Kopál

Divadlo je fenomén, divadlo 
poúča, zarmucuje, rozveseľuje 
a poučuje. Ochotnícke divadlo je 
spontánne, nefalšované, so všet-
kými chybami, radosťami, ale aj 
starosťami. A takéto divadlo osla-
vuje v Kozárovciach svoju storoč-
nicu. Kronika uvádza rok 1922  a 
prvú hru spolku OMLADINA pod 
vedením Laurinca Benčaťa hru 
BLUDÁR.V pamätiach našich dáv-
nych predchodcov sa tvrdilo, že 
ochotnícke divadlo v Kozárov-
ciach sa hrávalo už na prelome 
storočí, ale nie je o tom žiadna 
dôveryhodná zmienka. A tak platí 
zápis v Kronike – rok 1922.

Akých bolo tých sto rokov? 
Úrodných i menej úrodných. Rôz-
ne politické rošády, nezmyselná 
vojna a nejednotnosť tých, ktorí 
mali byť vodcami a udávať smer 
Ochotníckemu divadlu v našej ob-
ci. Jedno je ale isté. Talent, od-
vaha a schopnosti našich ľudí sa 
prejavovali aj v účinkovaní v di-
vadelných hrách. 

V tridsiatich rokoch minulé-
ho storočia sa nehrávali hry so 
zmiešaným obsadením. Zohrával 
tu veľkú úlohu náboženský život. 
Preto hrávali zvlášť muži a zvlášť 
ženy, ktoré stvárňovali  mužské 
úlohy. Až koncom tridsiatych ro-
kov prišlo k zmene a Alojz Turan-
ský, ako mladý finančný pracovník 
uviedol prvú zmiešanú hru.

Zlom prišiel až po neľútostnej 
vojne, po rokoch budovania obce 
sa aj u nás začala činnosť ochot-
níkov. Všetko to však bolo živelné, 
bez organizovania a poriadku. Až 
po založení divadelného súboru 
HRON v 1949 sa už dá hovoriť o 
pravidelnej činnosti. Mladí štu-
denti Milan Beniak a Gašpar Švolík 
spolu s ostatnými nadšencami za-
čali  v MO – Matice slovenskej uvá-
dzať hry a uskutočňovať aj prvé 
zájazdy po okolí. Po ich odchode 
na štúdiá však nastal veľký útlm a 
až postupom času začalo divadlo 
ožívať. Pod vedením Milana Ko-
váčika sa znovu zaktivizoval sú-
bor HRON, ale aj organizácie žien, 
Červeného kríža a aj športovci  
nacvičovali a uvádzali hry. Súbo-
ry však neinvestovali do vybave-
nia javiska kultúrneho domu, ale 
získané prostriedky používali na 
vlastnú činnosť. Boli to však, čo sa 
týka uvádzania divadelných hier, 
tie najplodnejšie roky. Množstvo 
ocenení z okresných a krajských 
súťaží svedčí  o kvalite ochotní-
kov našej obce.   

Vybudovaním nového Domu 

kultúry  nastali 
nové podmien-
ky. Nebol však 
veľký záujem 
pokračovať a ochotníctvo v ob-
ci stagnovalo. Až v posledných 
desaťročiach  sa zmobilizoval 
silný kolektív a výsledky sa do-
stavili. Veľkú zásluhu na ochot-
níckom živote majú predstavi-
telia obce. Prvým bol Mikuláš 
Hlava predseda MNV, výborný 
herec a hlavný organizátor  vý-
stavby Domu kultúry. Po ňom 
je to exstarosta obce Ing. Jozef 
Majer, veľký podporovateľ náš-
ho ochotníckeho zboru. Aj jeho 
veľkou zásluhou sa uskutočnilo 
šesť predstavení Kuba, Karčiho 
tety a operetky Vy krásne Tatry 
malebné vo veľkej sále Divad-
la Andreja Bagara v Nitre, vždy 
pred preplneným hľadiskom, čo 
sa nepodarilo dosiahnuť  ani pro-
fesionálnym umelcom.

Jubileum oslávime  
novou hrou

Úprimné poďakovanie patrí sú-
častnému starostovi Ing. Bystrí-
kovi Ižoldovi. Cítime jeho veľkú 
podporu a pomoc pre našu čin-
nosť materiálnu,  finančnú a po-
skytnutím pracovníkov Obecného 
úradu pod vedením Ivana Šim-
koviča, pri zhotovovaní scény  a 
iných náležitostí je táto pomoc 
neoceniteľná. Pánovi starostovi 
ďakujeme aj za dva nové stojano-
vé reflektory, ktoré určite prispejú 
k vyššej kvalite podujatí. Pán sta-
rosta veľmi aktívne  pristupuje aj 
k oslavám 100. výročia ochotníc-
keho divadla v Kozárovciach, na 
ktoré si vás naši milí diváci, ak 
nám to bude umožnené, dovoľu-
jeme už teraz pozvať.

Pripravujeme výstavu v priesto-
roch DK, kde podľa dostupných 
fotografií si chceme pripomenúť 
naše ochotnícke divadlo a jeho ak-
térov.  A 11. septembra a 18.sep-
tembra sa chystáme uviesť komé-
diu J.B.P.Moliéra Oklamaný man-
žel. Vznikala vo veľmi náročných 
podmienkach, ale veľká vďaka 
patrí nášmu europoslancovi Ing. 
Ivanovi Štefancovi, ako aj ďalším 
vzácnym sponzorom. My sa bude-
me snažiť, aby sme vašu dôveru 
nesklamali.

Celý divadelný súbor sa na vás, 
milí diváci teší a veríme, že prijme-
te naše pozvanie osláviť 100 rokov 
divadla v Kozárovciach

Ladislav Mráz

100 rokov ochotníckeho 
divadla v Kozárovciach

 

  
 
Obecný úrad Kozárovce a obecná knižnica v spolupráci  
s SB PRESS vyhlasujú: 
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Už niekoľko rokov sa s mimo-
riadnym úspechom koná Deň de-
tí v SĽUK-u. Tento rok sa konal 
28.mája v Rusovciach, kedy si 
dospelí i deti celú sobotu užíva-
li pobyt v prírode a originálny 
program. Program bol inšpiro-
vaný tradičnou ľudovou kultúrou 
– piesňami , tancami a tradičný-
mi hrami, ktoré sa kedysi dávno 
hrávali naši starí, či prastarí ro-
dičia. Deti si v jednotlivých ak-
tivitách mali možnosť vyskúšať 
svoje zručnosti a užiť si bohatý 
program ako napr. zapletanie vr-
kočov, maľovanie na tvár, školič-
ka tanca či divadlo SĽUK: Zvuky 
nie sú muky a Gašparko.

Našu obec aj tento rok repre-
zentovala folklórna skupina Ko-
nopa, ktorá predvádzala deťom 
aj dospelým práce, aké sa robili 
voľakedy pod názvom Živé mú-
zeum domácich prác z Kozáro-
viec. Návštevníci mali možnosť  
bližšie sa zoznámiť s ukážkami 
tradičných remesiel. Videli ko-
ník na kuvanie kosí, oberučnú 
stolicu, na ktorej sa opracováva-
lo drevo, ručnú brúsku na nože, 
vydlabávanie tekvičky na víno, 
pretláčadlo na pretláčanie krum-
plí, lavičku a piesty na pranie, 

kozičku na motanie kanuky či tr-
licu na trepanie konopí. Zaujali 
ich aj praslice, na ktorých ženy 
priadli, či mangel na manglova-
nie (žehlenie) plátna. Najväčší 
úspech mal ale „moržovák .“ Deti 
sa nevedeli nabažiť moržovania  
kukurice, čo sme mnohí z nás v 
detstve ani nemali veľmi radi. 
Deti z Vretienka predvádzali det-
ské hračky ako lopty zo starých 
ponožiek, či vozík (tragač), na 
ktorom sa deti s veľkou rados-
ťou vozili.

Nechýbalo ani občerstvenie 
v podobe tradičných koláčov, 
ktoré ženy pre návštevníkov pri-
pravili. Po celý deň bol záujem o 
všetky remeslá veľký, ľudia cho-
dili, obdivovali, fotili si a našli sa 
aj odvážlivci, čo si to chceli vy-
skúšať. Všetci sa zhodli v tom, 
že to nie je také jednoduché ako 
to možno vyzerá... Tejto krásnej 
akcie sa zúčastnili aj deti zo ZŠ a 
MŠ z Kozároviec pod pedagogic-
kým dozorom, autobusy   zabez-
pečila obec.  Krásne dojmy sme 
si odnášali s deťmi aj my dospelí. 
Je úžasné, že záujem a našu tra-
dičnú ľudovú kultúru je veľký zo 
strany dospelých, ale najmä detí.

J. Chvojková, foto autorka

KONOPA pre deti v SĽUK-u

V CK Junior sa 17.5.  konala prehliadka ľudovej tvorivosti detí – 
ČRIEPKY Slovenského folklóru 2022. Prehliadky sa zúčastnili rôzne 
detské folklórne súbory z okolitých dedín. Medzi nimi aj DFS Vretienko 
pod vedením  Márii Orovnickej . Naše deti predviedli detské pásmo – 
hry na poli. Okrem starších detí účinkovali aj deti, ktoré sa takéhoto 
vystúpenia zúčastnili prvýkrát. Deti podali skvelý výkon a úspešne 
reprezentovali našu obec.

text a foto J. Chvojková
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PÄŤ DÔVODOV, PREČO JE MARIHUANA DROGA

JE TO NAOZAJ NEBEZPEČNÁ DROGA?

Skutočným riešením je poznať fakty a nie užívať drogy

Marihuana, mnohými ľuďmi ospevovaná a mnohými zatracovaná. Už dlhšiu dobu je 
počuť debaty o tom, že by sa marihuana mala legalizovať, teda že by jej užívanie nebolo 
trestné a bolo by povolené. Niekto s ňou má svoju vlastnú skúsenosť. Niekto ju užil a nič 
sa nestalo. Niekto mohol mať „fajn“ pocit. A tak teda vzniká otázka, že prečo sa teda 
kvôli marihuane robí toľko kriku. Nie sú tu snáď horšie drogy? NIE SÚ!

Informovanosť o marihuane je veľmi malá, a aj keď nejaká je, tak je premiešaná rôzny-
mi protichodnými informáciami a niekedy i klamstvami. Z tohto dôvodu sme vybrali päť 
praktických dôvodov, prečo je marihuana droga a to droga nebezpečná.

1. MARIHUANA JE, ako všetky ďalšie drogy (extáza, pervitín alebo napríklad aj alkohol), 
JED. A preto marihuanové omámenie nie je nič iné než otrava.

2. MARIHUANA SA, ako aj ďalšie drogy, UKLADÁ V TUKOCH. Hlavná účinná látka ma-
rihuany je THC a tá sa nedá rozpustiť ani vo vode, ani v krvi, ani v moči. Dá sa roz-
pustiť iba v tukoch. To znamená, že sa ukladá v telesných orgánoch, ktoré tieto tuky 
obsahujú, ako je mozog, pohlavné žľazy, slezina, pľúca a pečeň. Odbúravanie je také 
pomalé, že i príležitostný konzument má drogu neustále v tele i po dlhšej dobe (týžd-
ne, mesiace).

3. MARIHUANA VPLÝVA NA PSYCHIKU človeka. Vymenujme iba niektoré – zraková 
halucinácia; spôsobuje poruchy pamäte a zmeny osobnosti, či nálad; vyvoláva úzkosť 
a paniku; zhoršuje reakčný čas.

4. MARIHUANA VPLÝVA NA FYZICKÝ STAV človeka. Vymenujme iba niektoré – riziko 
ochorenia na rakovinu je 5 až 10 krát vyššie než u fajčiarov cigariet; spôsobuje poruchy 
menštruačného cyklu a poruchy plodu; deformuje spermie a tým sa môže podieľať na 
neplodnosti mužov; spôsobuje nesprávne delenie buniek a vážne dedičné poškodenia.

5. MARIHUANA JE VSTUPNÁ BRÁNA k ďalším drogám. Cesta k ďalším drogám (pervitín, 
heroín) vedie väčšinou cez marihuanu. Podľa jedného prieskumu, ktorý sa robil v Ho-
landsku, väčšina návštevníkov „kaviarní“, kde sa fajčí marihuana, súbežne užíva i iné 
drogy napr. kokaín.         
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Po dvoch pandemických rokoch 
sa opäť rozbehli vinárske súťa-
že, na ktorých naši kozároveckí 
vinári nemohli chýbať. Bolo ich 
menej ako po iné roky, ale na-
še umiestnenia predstihli naše 
očakávania. Je už zaužívané, že 
členovia Vinohradníckeho spol-
ku Kozárovce reprezentujú spo-
lok ako tím, s jednotným logom 
spolku na vignetách. 

Začali sme netradične 23. apríla 
vo Veľkom Záluží, kde JUDr. An-
ton Mráz získal zlatú medailu za 
Peseckú leánku. Potom nasledo-
val 20. ročník výstavy vín v Žita-
vanoch, kde naši vinári mali naj-
väčšie zastúpenie cezpoľných sú-
ťažiacich. Tu boli najúspešnejší 
a získali zlato  Ľubomír Černý za 
Dunaj, Milan Záhorský za Dunaj a 
Frankovku modrú. Ján Majer zís-
kal titul šampióna červených vín 
za Hron 2017. V Štefanovej získal 
zlato za Aurélius Ľubomír Černý. 

Najvýznamnejšou oblastnou vý-
stavou vín v našom okolí je Čajkov. 
Tu už tradične súťažíme s význam-

Kozárovské vína vyrástliKozárovské vína vyrástli
nými profesionálmi a máme mož-
nosť porovnať našu kvalitu s ich 
vínami. Do rozstrelu na titul šam-
pióna bolo nominovaných 15 vín, 
z toho tri boli z Kozároviec, a to 
Vladimír Šusták (zlato za Rizling 
Vlašský), Gaži a syn (zlato za Du-
naj 2019) a Ján Majer (zlato za 
Hron 2018). Posledný menovaný 
opäť zvíťazil a získal titul šam-
pióna červených vín. Po dlhých 
rokoch boli ocenené v Čajkove 
aj naše Pesecké. Zlato získal Ing. 
Juraj Benčať a Ing. Viktor Sitár. 

Vrcholom tohto roku bol40. 
ročník Dni vína Nemčiňany - no-
minačná súťaž do národného sa-
lónu vín s medzinárodnou účas-
ťou. Kozárovskí vinári mali dlhé 
roky pred touto koštovkou reš-
pekt. Predsa len, je to hodnote-
nie vín medzinárodnými degustá-
tormi, nezávisle v kójach a rov-
no do tabletov. Avšak myslím si, 
že v tomto roku sa ľady prelomili 
a mali sme tu za posledných 12 
rokov najpočetnejšiu účasť – 22 
vzoriek od 9 vinárov. Do finále sa 

dostali dve vína z Kozároviec a to 
Dunaj 2018 a Milia 2021 od Gaži 
a syn, ktoré získali zlaté medaily. 
Zlatú medialu a titul Víťaz kategó-
rie červených polosuchých a polo-
sladkých vín získalo víno Dunaj od 
Gaži a syn. Ján Majer získal za Hron 
2020 zlato. Dobre sa darilo aj os-
tatným členom spolku. Nominačnú 
hranicu 85 a viac bodov prekročili 
Štefan Holečka, Ing. Viktor Sitár,  

Ing. Ján Švolík, Milan Švolík a Mi-
lan Záhorský. 

Z výsledkov degustácií je zrejmé, 
že v Kozárovciach dominujú svo-
jou kvalitou červené vína, a to naj-
mä novošľachtence Hron a Dunaj. 
Jedným z najúspešnejších vinárov 
je Ján Majer, ktorý aj v úctyhodnom 
veku dorába víno špičkovej kvality. 
Poďakovať treba aj ostatným našim 
členom, ktorí sa podieľali na úspeš-
nej reprezentácii nášho spolku. 

Štefan Gaži, 
foto M. Švecová

Kozárovskí vinári po prevzatí ocenení na Dňoch vína v Nemčiňanoch

Slávnosť na 
Pustej hore

Slávnosť sv. Urbana pri-
pravili na sobotu 4. júna čle-
novia Vinohradníckeho spol-
ku v Kozárovciach na Pustej 
hore. Pri kaplnke zasväte-
nej tomuto svätcovi a pat-
rónovi vinohradníkov bola 
prvá časť programu veno-
vaná práve jemu. S osob-
nosťou sv. Urbana obozná-
mil prítomných člen výboru 
spolku Igor Benčať a pridal 
aj krátky historický pohľad 
o rozširovaní viníc a pesto-
vaní hrozna v Kozárovciach 
a okolí. Slávnostnú atmosfé-
ru dokreslila dychová hudba 
Kozárenka a mužská spevác-
ka skupina Matičiar. Nechý-
bala ani spoločná modlitba 
za dobrú úrodu.

V druhom bode pokračo-
valo podujatie prechádzkou 
popri viniciach a posedením 
pri dobrom víne a chutnom 
občerstvení. Počasie tento-
raz bolo priaznivé, a tak sa 
priateľské stretnutie predĺ-
žilo až do večerných hodín.

–nem-,

Na rokovaní výročnej členskej 
schôdzi ZO JDS 24. apríla došlo k 
zmene na poste predsedu. Po 15 
rokoch úspešného vedenia orga-
nizácie, kedy sa v rámci okresu 
dostala na popredné miesta, vo 
funkcii skončil František Ďuro-
vič.  Jeho podiel na vysokej úrov-
ni organizácie ocenila aj prítom-
ná predsedníčka OV JDS Emíla 
Nichtová. Novým predsedom sa 
stal František Betin, ktorý za do-
siahnutý stav poďakoval všetkým 
predchádzajúcim výborom, naj-
mä odchádzajúcemu predsedo-
vi a prisľúbil tento trend udržať.

Bez účasti kozárovských senio-
rov sa nekonala ani tohtoročná 
okresná prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a prózy v Levi-
ciach. Veľmi úspešne nás repre-

Seniori s novým vedením vykročili aktívne
zentovala Anna Hudecová, ktorá 
po dlhšej prestávka dokázala, že 
na jej talente sa ani pribúdajúci-
mi rokmi nič nezmenilo. Jej výkon 
ocenila predsedníčka porota po-
roty Ľ. Opaterná.

Tohtoročné športové hry se-
niorov sa konali v Rybníku. Už 
tradične sa z nich vracajú naši 
reprezentanti s medailami. Bo-
lo tomu tak aj tento rok. Mária 
Együdová zvíťazila v hode kri-
ketkou i v hode do koša. Štefan 
Kabát zvíťazil v hode granátom, 
striebro získal v streľbe a tretí 
skončil v kope na bránku. Jozef 
Orovnický získal bronz  v behu 
na 60m a Ľubomír Černý skon-
čil druhý v stolnom tenise. Ko-
zárovce boli spolu so športov-
cami z Tlmáč (získali rovnaký 

počet medailí) najúspešnejší na 
pretekoch.

Na okresnej turistike, ktoré 10. 
6.  pripravili seniori z Tlmáč nás 
reprezentovala skupina našich 
turistov. A spolu s takmer 140 
účastníkmi sa prešli okolo prie-
hrady vo Veľkých Kozmálovciach.

Veľkou novinkou v činnosti ZO 
JDS je prijatie ponuky na aktívnu 
stredu v obecnej knižnici.  Počas 
dvoch takýchto dní sa konali dve 
zaujímavé besedy. Prvá s manžel-
mi Hlôškovými, ktorú podporilo 
aj vystúpenie MATIČIARA, dru-
há v H. Hamarovou, ktorú prišli 
podporiť speváčky LIPKY. V plá-
ne sú ďalšie Seniorské stredy, na 
ktoré môže prísť každý, kto bude 
mať záujem.

M. Nemčeková, foto autorka
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Po období nedohratých, resp. 
čiastočne dohratých futbalových 
súťaží, pokračoval uplynulý roč-
ník 2021/2022 v tradičnom fut-
balovom režime. Po dvoch rokoch 
sme našim divákom opäť mohli 
ponúknuť kompletné predsta-
venia našich futbalových muž-
stiev. Farby Futbalového klubu 
Telovýchovná jednota Lokomo-
tíva Kozárovce reprezentovali v 
uplynulom ročníku štyri futbalo-
vé zaskupenia – prípravka, žiaci, 
dorast a muži. 

V mládežníckom športe došlo 
po rokoch popredných umiest-
není vo všetkých mládežníckych 
kategóriách k zmene, ktorej dô-
vody boli rôzne: generačná vý-
menu hráčov (dorast) a úbytok 
športových talentov nižšieho veku 
v žiackom mužstve a aj v príprav-
ke, ktorý sme dosť výrazne začali 

Futbal v Kozárovciach sezóna 2021/22
pociťovať už v súťažnom ročníku 
2020/2021.

Slúži ku cti našim trénerom žia-
kov a prípravky (tréneri Richard 
Demian a Viliam Katona), že vy-
víjajú enormnú snahu s prácou s 
mládencami. Snažia sa eliminovať 
resty spôsobené nielen prijatými 
covidovými opatreniami v posled-
ných rokoch. Sme presvedčení, 
že len za účinnej podpory a zá-
ujmu rodičov, môže v nastávajú-
cich obdobiach pohybová kultú-
ra mládeže napredovať. Mládež 
je potrebné viac vtiahnuť do ko-
lektívnych športov. Pomôže im 
to nadobudnúť širšie spektrum 
športových a spoločenských ná-
vykov výmenou za čas strávený 
častokrát iba pasívne, napr. na 
sociálnych sieťach. 

Prípravka sa po rokoch do-
minancie v súťaži umiestnila v 

uplynulom ročníku na posled-
nom mieste vo svojej skupine. 
Žiaci obsadili v okresnej súťaži 
10. miesto v 14-člennom pelo-
tóne mužstiev.

U dorastu sme po dlhých ro-
koch dopĺňania mužstva chlap-
cami z okolitých dedín dosiahli 
stav, že prevažná väčšina hrá-
čov sú odchovanci nášho futba-
lu. Veková štruktúra hráčov však 
bola zrejme jedna z najnižších v 
celej našej súťaži. Pre ilustráciu 
– jedenásť našich dorastencov 
pôsobilo v doraste prvý rok, pri-
čom dvaja stabilní hráči dorastu 
boli ešte stále v žiackej vekovej 
kategórii. Vekové zloženie doras-
tencov, ako i práca trénera Vla-
dimíra Hoľku s týmto mužstvom, 
je však prísľubom pre ďalšie fut-
balové obdobie nášho mladého 
kolektívu v nadchádzajúcich fut-
balových ročníkoch. 

Najbližší súťažný ročník budú 
naši dorastenci hrať majstrovské 
zápasy v V.lige Východ, v súťaži 
riadenej ZsFZ.

„A“ mužstvo nadviazalo na vý-
borné umiestnenie z posledných 
ročníkov vo IV. lige Juhovýchod 
a v kompletnom maratóne maj-
strovských zápasov uplynulej se-
zóny (po dvoch COVID-ových se-
zónach) obsadilo s prehľadom 
2. miesto v tabuľke, za víťazom 
- Gabčíkovom.  Poďakovanie za 
tento vynikajúci úspech patrí pre-
dovšetkým trénerovi Miroslavo-
vi Reischlovi, ktorý od začiatku 
svojho pôsobenia v Kozárovciach, 
t.j. od postupu do IV. ligy, svojou 
systematickou prácou vytvára 
zázemie pre vhodnú atmosféru 
v kolektíve a v kombinácii s vy-
sokými nárokmi na hráčov a se-
ba dosahuje výborné výsledky. 

Dolný rad zľava: Vladimír Vojtek, Radovan Gáfrik, Juraj Ďurina, Ma-
rian Kotora, Adam Konvický, Lukáš Štefanka, Šimon Gajdoš, Patrik 
Borčin, Dean Páchnik. Horný rad zľava: Michal Doležaj, Miroslav Re-
ischl – tréner mužstva, Stanislav Husár, Juraj Šabo, Marián Krkoš, 
Csaba Kovács – kapitán mužstva, Patrik Marek, Samuel Chorvát, Lu-
káš Nitško, Juraj Ďurovič – vedúci mužstva, Daniel Drienovský, Pavol 
Frtús - fyzioterapeut

Dolný rad zľava: Viktor Boroš, Samuel Šútor. Stredný rad zľava: Chris-
tián Paulovics, Jerguš Henrich Gregor, Matúš jakubík, Rudolf Pavlovič, 
Gabriel Rafael, Marek Krčmár, Milan Rafael.
Horný rad zľava: Šimon Solčánsky, Damián Janovický, Tomáš Fabián, 
Timotej Šimkovič, Jerguš Hoľka, Alex Kacián, Branislav Éhn, Sebasti-
án Laurinc, Filip Rajnoha, Vladimír Hoľka – tréner mužstva. Na foto-
grafii chýbajú: Marko Ivanov, Samuel Kotora, Oliver Lackovič, Kristián 
Rafael, Viktor Sitár, Ivan Šimkovič – vedúci mužstva

V nadchádzajúcom ročníku sú-
ťaže 2022/2023 prichádza nie-
koľkokrát odkladaná reorgani-
zácia súťaží. 

„A“ mužstvo bude bojovať o 
body v novovytvorenej súťaži s 
názvom Majstrovstvá regiónu 
Západ – IV. liga. Ide o najvyš-
šiu krajskú súťaž (organizačne je 
súťaž v pôsobnosti ZsFZ Nitra). 

Pre nás všetkých – trénera, 
hráčov, výbor, usporiadateľov, 
ako i fanúšikov – nastáva nová 
situácia, nakoľko takúto vyso-
kú súťaž naše mužstvá vo svo-
jej histórii ešte nehrali. K  na-
šim tradičným súperom pribudnú 
mužstvá z iných, pre nás doteraz 
netradičných futbalových regió-
nov, ako napr. Jaslovské Bohuni-
ce, Lehota pod Vtáčnikom, Led-
nické Rovné, Boleráz, Trebatice. 
V športových stánkoch futbalo-
vých klubov týchto miest odohrá-
me majstrovské zápasy po prvý-
krát. Samozrejme sa tešíme i na 
hráčov a fanúšikov, ktorí zavítajú 
do našej obce.

Stretneme sa však i s mužstva-
mi z tradičných bášt futbalu, kto-
ré doteraz pôsobili vo vyšších sú-
ťažiach – Vráble, Nitra a po roku 
si opäť zmeriame sily s Levicami. 

Pred štartom novej futbalo-
vej sezóny prajem všetkým tré-
nerom, hráčom, funkcionárom, 
futbalovým spolupracovníkom 
a  podporovateľom nášho fut-
balu hlavne pevné zdravie a veľa 
športových zážitkov.

Ing. Miloš Ďurovič
foto archív klubu

Dolný rad zľava: Filip Belan, Peter Rafael, Tibor Skačan, Šimon Kúkel, 
Christopher Kupči, Ján Rafael, Lukáš Hlavatý. Horný rad zľava: Ri-
chard Demian – tréner mužstva, Viktor Boroš, Milan Rafael, Lukas Ja-
kab, Nicolas Tomo, Martin Šusták, Matej Švolík, Viktor Sitár, Šimon 
Solčiansky, Jerguš Henrich Gregor

Muži

Dorast

Žiaci


