
Slovo na úvod
Žijeme neľahkú dobu. 

Takmer bez kontaktov. Žiad-
ne obecné podujatia, žiadne 
stretnutia. Pravidelne prichá-
dzame na testy. Ak by sme 
zrátali, koľkí navštívime týž-
deň, čo týždeň dom kultú-
ry, asi by sme zaznamenali 
rekordnú návštevnosť obľú-
beného stánku. Žiaľ, nejde 
o kultúrne podujatia, ktoré 
nám už veľmi chýbajú. Odbor-
níci hovoria, že svitá na lepšie 
časy. Tak dúfajme...

Čo nás nesklamalo je jar. 
Prišla ako vždy. My, dedinča-
nia, sme vyšli do záhrad a vi-
níc. Už nebudeme hľadieť na 
svet cez okná domov. Zhlbo-
ka sa nadýchame čerstvého 
vzduchu a necháme sa liečiť 
slnečnými lúčmi. 

Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Pandémia koronavírusu predlžuje 
všetky aktivity v obci
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(Pokračovanie na str. 2)

Vo svetle tohto  
radostného posolstva, nech 

je slávenie Veľkej noci 
 pre Vás prameňom 

nádeje, radosti a pokoja. 
Ing. Bystrík Ižold

starosta obce

Je už známy hospodársky vý-
sledok obce za rok 2020? 

Na poslednom obecnom za-
stupiteľstve v marci sme schvá-
lili záverečný účet obce za rok 
2020. Na základe neho môžem 
konštatovať, že obec aj napriek 
nižším prímom na podielových 
daniach zo štátu, hospodárila 
s prebytkom. Výsledkom je, že 

V poslednom rozhovore so starostom na záver minulého roka 
sme si veľmi želali, aby sa zlá epidemiologická situácia do marca 
tohto roka výraznejšie zlepšila. Žiaľ, prísne opatrenia proti šíreniu 
epidémie trvajú. Aj na túto tému sme sa rozprávali v rozhovore, 
ktorým otvárame prvé tohtoročné číslo našich novín.

do rezervného fondu odkladáme 
zaokrúhlene 51 000 €. Obec musí 
podľa zákona hospodáriť vyrov-
nane alebo s prebytkom. Takže 
sme splnili aj zákonnú povinnosť. 

 Aké aktivity sa podarili počas 
prvých troch mesiacov 2021? 

Asi najväčšia a každý týždeň 
opakujúca sa aktivita je víken-
dové testovanie na ochorenie 

COVID-19 antigénovými testa-
mi. Takto využitý Dom kultúry 
už nebol niekoľko rokov . Keď-
že je stále okolo nás koronaví-
rus, rozhodli sme sa zakúpiť pre 
všetkých občanov starších ako 
60 rokov 2ks respirátorov a vi-
tamín C“ na posilnenie imunity. 
Zároveň sme 1ks respirátora a 
vitamín C poskytli všetkým za-
mestnancom fungujúcich pre-
vádzok v obci. Urobili sme sta-
vebné úpravy v škole, aby sme 
vytvorili priestor pre 3 triedy 
školského klubu detí a zároveň  

...Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela? Ta dala son, ta dala, svätímu Jurovi, aby brány odomykav, 
aby tráva rásla. Tráva zelená, vyše kolená, diovkan na venečka, chlapcon na perečka. Sedí pani  
v koši, o vajíčko prosí. Daj panička vajíčko, lebo jeno, lebo dve, málo ti to ubudne...

Foto: archív FSk Praslica
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Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Harmonogram 
separovaného zberu

Apríl
15. apríl 2021 - papier
21. apríl 2021 - plasty, kovy

Máj
18. máj 2021 - plasty, kovy

Jún
15. jún 2021 - plasty, kovy

(Pokračovanie zo str. 1)
opravujeme toalety pre verejnosť 
v Dome kultúry. Prebieha nám ve-
rejné obstarávanie na zhotoviteľa 
kanalizačnej siete a dúfam, že po 
Veľkej noci budeme vedieť názov 
stavebnej spoločnosti, ktorá bu-
de realizovať dokončenie kanali-
zácie v obci.

Ako sa vyvíja projekt kanali-
začnej siete v obci? A ako ďal-
šie, ktoré sa posunuli z predo-
šlých rokov? 

Ako som už spomenul, po Veľkej 
noci ukončíme výberové konanie 
na zhotoviteľa stavby. Po výbere 
zhotoviteľa musia ešte prebeh-
núť kontroly procesu verejného 
obstarávania a následne môže-
me podpísať Zmluvu o dielo. Ak 
všetko pôjde ideálne, tak začiat-
kom leta začneme stavebne rea-
lizovať kanalizáciu v obci. V prie-
behu apríla začneme obstarávať 
zhotoviteľa stavby na rozšírenie 
hasičskej zbrojnice. Tento projekt 
sa nám presunul na tento rok. Má-
me tu nevyčerpanú dotáciu, takže 
musíme sa pustiť aj do tejto aktivi-
ty. Posunuli sa nám aj chodníky na 
hlavnej ceste. V súčasnosti sa do-
končujú geometrické plány, kto-
ré spolu so zámennými zmluva-
mi sa dajú na schválenie Nitrian-
skemu samosprávnemu kraju. To 
znamená, že už toto leto by sme 
mali dostať chodníky na hlavnej 
ceste do majetku obce a tým za-
čať opravovať najviac poškodené 
časti. Máme ešte aktívny projekt 
„Wifi pre teba“. Tak isto tu čaká-
me na schválenie procesu výbe-
ru zhotoviteľa. Opäť sa to posú-
va do letných mesiacov. Uvidíme 
ako to dopadne. Pandémia koro-
navírusu predlžuje všetky aktivity 
a veľa vecí ide pomalšie ako sme 
boli zvyknutí.

Je niečo nové v možnostiach 
čerpania eurofondov 2021-2027? 

Prebiehajú rôzne rokovania či 
už na úrovni kraja, alebo okresu. 
Sme vo fáze tvorby základných 
dokumentov, ktoré budú slúžiť na 
čerpanie eurofondov. Celýproces 
má byť po novom. Takže máme 
ešte dlhú cestu pred sebou. Za 
obec sme už zaslali náš výhľad 
projektov a aktivít, ktoré by sme 
radi riešili cez eurofondy 2021 - 
2027. Čerpanie by malo byť jedno-
duchšie a rýchlejšie, také sú oča-
kávania tejto zmeny. Opäť všetko 
ukáže čas. 

Obec pravidelne testuje ob-
čanov, s čím sú najväčšie prob-
lémy? 

Dom kultúry je dejiskom tohto 
testovania od konca januára. Ak 
to dobre počítam, tak do Veľkej 
noci je to presne 10 testovaní – 10 
víkendov. Testovanie je pre obce 

dobrovoľné. Ale vieme, že týmto 
pomáhame našim občanom. Tak 
je nastavený systém „covid au-
tomatu“ a povinnosti preukazo-
vať sa testom, nie starším ako 7 
dní. Pre nás na obecnom úrade 
to znamená každý týždeň rovna-
ké aktivity. Začína sa to dohod-
nutím zdravotníkov a končí sa to 
prinesením testov z okresného 
úradu. Najväčší problém začína 
byť pre nás únava a vyčerpanie. 
Chcem týmto poďakovať všetkým, 
ktorí nám pomáhajú. Počnúc od 
lekárov a zdravotníkov, končiac 
po všetkých dobrovoľníkov, admi-
nistrátorov, zamestnancov OcÚ, 
poslancov OZ, príslušníkov OS SR 
a členov DHZ. Dúfam, že po sviat-
koch sa to zmení a budeme tes-
tovať raz za dva týždne. Aspoň 
tak to bolo avizované, keďže už 
budeme červený okres. 

Kedy začne v obci fungovať le-
káreň? 

Na základne posledných infor-
mácií od nových prevádzkovate-
ľov lekárne, tak na prelome apríla 
a mája by sa lekáreň mala otvoriť. 
Okolo otvorenia lekárne je veľa 
papierov a byrokracie. Keďže no-
vý prevádzkovateľ zatiaľ lekáreň 
nemal, tak o to je ten proces dlhší. 
Robí sa všetko preto, aby to bo-
lo čo najskôr. Výhodou bude, že 
majitelia lekárne sú obyvatelia na-
šej obce. Netreba sa obávať. Tá-
to v podstate služba bude v obci 
fungovať aj naďalej.

Posledný rok nám narastá 
počet žiakov v ZŠ s MŠ, máme 
dostatočné priestory?

Priestory v našej ZŠ s MŠ za-
tiaľ máme. Škola bola postavená 
a uvedená do prevádzky presne 
50 rokov spätne – v roku 1971. 
Dimenzovaná bola na väčšie poč-

ty žiakov, takže priestoru je zatiaľ 
dostatok. Uvidíme dokedy. Museli 
sme jednu triedu upraviť a pre-
miestniť kuchynku do priestorov 
3G-centra. Priestor tohto centra 
sme boli nútení nateraz zrušiť. 
Tiež sme upravili priestory škol-
ského klubu detí pre tri triedy. Do 
školy a škôlky nám chodí cca 270 
žiakov. Od septembra bude ešte 
aj povinný posledný rok v škôlke 
– predškoláci. Tým sa nám kapa-
cita tiež navýši. Ako som už spo-
menul, zatiaľ to zvládame.

Podarilo sa naštartovať sepa-
rovaný zber odpadu v obci do 
úsporného výsledku? 

Čo sa nám zatiaľ podarilo je, že 
nám klesá množstvo komunálne-
ho odpadu. Za posledné tri roky 

sa nám množstvo podarilo zní-
žiť o 54 ton. Vytriedené zložky 
ako plasty, papier a sklo sa nám 
postupne navyšujú. Čo je dobré. 
Napr. plasty sa za tri roky zvýšili 
z 29,69 ton na 35,17 ton. V sumár-
nom výsledku sa nám darí znižo-
vať podiel komunálneho odpadu 
a zvyšovať podiel separovaných 
zložiek. Trend je dobrý a postup-
ne sa nám aj ukazuje na celkovej 
miere triedenia za obec. Za rok 
2020 sme dosiahli 22,54%. Tre-
ba si uvedomiť ešte jednu vec. Aj 
napriek dobrému trendu zvyšo-
vaniu miery triedenia, do poplat-
ku za uloženie tony komunálneho 
odpadu na skládku vstupuje aj 
zákonný poplatok. V tomto roku 
platíme 123 € za tonu uloženého 
komunálneho odpadu. Pre porov-
nanie v roku 2018 to bolo iba 67 
€. Preto sme minulý rok navyšo-
vali poplatok za komunálny odpad. 

Ako prebieha sčítanie obyvate-
ľov v obci? Ako bude dokončené?

V súčasnosti sme v poslednom 
týždni tzv. samosčítania obyva-
teľov, kedy každý má povinnosť 
sa sčítať z pohodlia domu pro-
stredníctvom internetovej stránky 
alebo aplikácie najneskôr do 31. 
marca 2021. Následne od 1. aprí-
la bude prebiehať dosčítavanie 
obyvateľov, ktorí majú problém 
s prístupom na internet - starší 
občania, bezdomovci a rómske 
komunity. Do terénu budú nase-
dení sčítací asistenti, ktorí pomô-
žu sa sčítať aj týmto občanom. 
Presný termín (týždeň), kedy sa 
to bude konať v obci ešte nevie-
me. Budeme o ňom informovať 
ako náhle nám ho určí Štatistic-
ký úrad. Upozorňujem ešte raz, 
že sčítanie je povinné a v prípade 
nesčítania sa budú vystavené po-
kuty. K 25.3.2021 máme sčítaných 
77,7% obyvateľov. Čo je slušné 
a v podstate priemerné číslo pre 
náš kraj. 

Pripravila M. Nemčeková

Pandémia koronavírusu predlžuje všetky 
aktivity v obci

Na dvore OcÚ je možné odovzdať 
použitý olej
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Spoločenská rubrika
(január - marec 2021)

Narodili sa
Tamara Gogová,  

dcéra Martiny a Luboša
Eliška Uramová,  

dcéra Viktórie a Tomáša
Hana Tošálová,  

dcéra Lenky a Petra
Jessica Kúkelová, 

 dcéra Terézie a Mareka
Andrej Fazekaš,  

syn Gabriely a Petra

Povedali si áno
Veronika Šustáková  

a Tibor Kovalčík
Eva Smrťková  

a Lukáš Varačka

Opustili nás
Ján Hudec,  

vo veku 79 rokov 
Terézia Valentíniová,  

vo veku 90 rokov
Mária Boháčová,  
vo veku 86 rokov
Helena Hlavová,  
vo veku 61 rokov

Paulína Švoliková,  
vo veku 78 rokov

Ondrej Kováč,  
vo veku 85 rokov
František Šinko,  
vo veku 61 rokov
Anna Dvoráková,  
vo veku 69 rokov
Helena Stracová,  
vo veku 91 rokov

Jozefína Bedejová,  
vo veku 83 rokov

Peter Kršiak,  
vo veku 51 rokov

Aj tvoj hlas rozhoduje 
Participatívny rozpočet obce Kozárovce

zaniami a na cintoríne s textom o 
sv. Archanjelovi Rafaelovi. Poža-
dovaná suma 5000 eur.

3. Geocaching a sedem zasta-
vení – putovanie chotárom obce

Nová trasa chotárom obce Ko-
zárovce zameraná na spoznávanie 
doteraz málo známych miest. Ge-
ocaching je zábavná hra, či určitý 
druh športu, spočívajúci v hľadaní 
skrytého objektu podľa zadaných 
geografických súradníc. Úmyslom 
je pripraviť atraktívnu trasu cho-
tárom obce so 7 skrýšami. Poža-
dovaná suma 240 eur.

4. Viacúčelové ihrisko na ceste 
pri p. Pivarčim

Vytvorenie workoutového ihriska 
s hrazdami, bradlami, rebríkom a 
lezeckou vežou na ceste pri p. Pi-
varčim. Požadovaná suma 500 eur.

5. Kozárovská koštovka 
Založenie tradície pravidelnej 

degustácie vín vinárov z Kozáro-
viec a okolia, skupinou skúsených 
degustátorov. Cieľom degustácie 
je prezentácia vín z Kozároviec, 
zvyšovanie povedomia o práci vi-
nohradníkov a vinárov z našej ob-
ce. Požadovaná suma 2800 eur.

6. Detské ihrisko pre deti vo ve-
ku do 12 pri ZŠ a MŠ Kozárovce

Realizáciou projektu chceme do-
siahnuť zlepšenie voľnočasovej in-
fraštruktúry obyvateľov obce Kozá-
rovce, predovšetkým však samot-
ných detí a rodičov s deťmi. Záme-
rom je vytvorenie nových, lepších 
a atraktívnejších podmienok pre 
aktívne trávenie voľného času na 
workout-ovom ihrisku s lezeckou 
stenou, outdoor bicykel, stepper, 
dvojhojdačka. Požadovaná suma 
5573 eur.

 M. Holečková

Už druhý rok môžu obyvate-
lia našej obce aktívne vstupovať 
a ovplyvňovať použitie verejných 
financií na verejnoprospešné pro-
jekty. Takúto možnosť im dáva par-
ticipatívny rozpočet obce, ktorý 
sme zaviedli v Kozárovciach do ži-
vota koncom roka 2019. 

V minulom roku nás čakala vý-
zva ako povzbudiť ľudí a predsta-
viť im túto novú formu participá-
cie na živote obce. Boli sme vďač-
ní za každý jeden projekt, ktorý 
sme dostali, ako aj za všetky hla-
sy odovzdané v rámci hlasovania. 
Podporené boli dva projekty Hraj-
me futbal aktívne po celý život a 
Zrevitalizovanie detského ihriska 
v časti Brôdok. Vzhľadom na to, že 
už minulý rok náš život výrazne 
poznačila pandémia, k realizácii 
detského ihriska dochádza len v 
týchto dňoch. 

Ako to bude v tomto roku?
Verili sme, že diskusia ktorá sa 

rozbehla v obci, ako aj na sociál-
nej sieti, prinesie ovocie v podobe 
viacerých predložených projektov 
v tomto roku. A Kozárovčania ne-
sklamali. Do uzávierky na podá-
vanie projektov nám prišiel dvoj-
násobok projektov oproti minulé-

mu roku. Nasledovať mala verejná 
prezentácia jednotlivých projektov, 
ktorú sme sa tento rok rozhod-
li nahradiť predstavením jednot-
livých projektov v Kozárovských 
novinách. Zároveň s týmito novi-
nami, boli do každej domácnos-
ti doručené aj hlasovacie lístky. 
Hlasovanie prebehne do 15. apríla 
2021. Vyplnené hlasovacie lístky 
môžete vhodiť do poštovej schrán-
ky umiestnenej na bráne Obec-
ného úradu Kozárovce, označenú 
nápisom HLASOVANIE PARTICIPA-
TÍVNY ROZPOČET. Hlasovať môže 
každý obyvateľ obce s trvalým po-
bytom na území Kozároviec, ktorý 
dovŕšil vek 15 rokov. Každý môže 
hlasovať len jedenkrát.

Projekty
1. Revitalizácia dychovej hudby 

Kozárenka.
Cieľom projektu je zmodernizo-

vanie technického vybavenia dy-
chovej hudby Kozárovce a dopl-
nenie jednotného oblečenia. Po-
žadovaná suma 4930 eur.

2. Dokompletovanie oddycho-
vých zón pri súsoší na Brôdku a 
v cintoríne.

Doplnenie súsoší o štýlové bib-
lické lavice s 5 cirkevnými priká-

Blahoželanie
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Vám k narodeninám zaželať.

Nech každý deň krásnych chvíľ zažijete veľa,
nech sa Vám splní všetko, čo srdiečko želá.

Krásne 80. narodeniny oslávili naši rodičia
Jolanka Majerová – 18. októbra 2020  

a Ján Majer – 7. januára 2021  
z Kozároviec.

Zdravie, šťastie, Božia láska a požehnanie 
nech sú náplňou Vášho ďalšieho života.

Blahoželajú synovia Ján a Peter s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčik Lukáško posiela  

za všetkých veľkú pusu.

Na prelome zimy a jari bolo v minulosti typickým zvykom vynáša-
nie či topenie Moreny ako symbolu zimy, smrti a choroby. Takýmto 
spôsobom sa naši predkovia lúčili s tmavým a pochmúrnym obdobím 
,aby mohli privítať príchod nového života. 

Symbolom jari, kedy sa príroda postupne prebúdza, aby sa ukázala 
v plnej kráse, je zelená vŕbová halúzka. Dievky na začiatku jari, keď 
sa rozzelenali prvé konáriky mladých ratolestí, obchádzali celú de-
dinu, aby ľuďom ohlásili radostnú novinu. K obchôdzke patrili aj vin-
še, častokrát i žartovné. Vďačné gazdiné mladé vinšovníčky niečím 
odmenili a tie tak neodchádzali naprázdno. ( archív FSk PRASLICA)

V archíve FSk PRASLICA majú zachované vzácne fotografie ľudo-
vých  zvykov, ktoré udržovali naši folkloristi. Vyrástli pri nich viaceré 
generácie. Chceme v takýchto archívoch listovať spolu s vami a spo-
mínať na udalosti a rodákov, ktorí ich žili. Ak máte zaujímavé  foto-
grafie, ozvite sa. Nič z našej minulosti by sme nemali nechať zapad-
núť prachom a najmä stratiť do nenávratna.

Zo zvykov našich predkovZo zvykov našich predkov
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Tvoje detstvo i dospelosť 
je pretkaná slovenským 
folklórom a tradíciami. Kde 
a pod vplyvom koho tento 
tvoj životný vzťah začal klí-
čiť?

Samozrejme v rodine. A to 
nehovorím len o mojej ma-
me, otcovi, bratoch, ale aj 
v tej širšej – sesternici, tety, 
totky a sváka, učoka a učinej 
atď. Ale ja som to od detstva 
nepociťoval ako „folklór“. Bo-
la to prirodzená súčasť môj-
ho detstva. Mamička hrávala 
divadlo, účinkovala s Prasli-
cou aj Lipkou, brat Dušan tiež 
hral divadlo a bol v Praslici, 
brat Ivan spolu s otcom robi-
li asistentov scény a techni-
kov pri divadelných predsta-
veniach našich ochotníkov, 
Ivo bol tiež v Praslici. Samo-
zrejme, neskôr mi veľa dalo 
účinkovanie v Praslici a vte-
dy som už začal vnímať aj to, čo je 
folklór a hlavne, že sa s folklórom 
dostanem aj na scénu.

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

Z ôsmej triedy základnej ško-
ly som šiel na gymnázium do Le-
víc. Z Kozároviec sme sa do jed-
nej triedy – prvej D dostali hneď 
šiesti. Viete si to predstaviť. Boli 
sme pekné kvietky a všeličo sme 
navystrájali, ale zároveň sme sa 
všetci veľmi intenzívne venovali 

Juraj Hamar: 
Som hrdý Kozárovčan

Naši rodáci. Narodili sa v Kozárovciach, tu vyrástli a po ukončení 
základnej školy, začali pomaly otvárať dvere do sveta. Mnohí z nich 
sa po štúdiách usadili ďaleko od rodiska, ale puto zostáva. Ešte sa 
vracajú k najbližším, k priateľom a oživujú si spomienky. V tejto rub-
rike sa pokúšame osloviť niekoľkých z nich, aby sme zmapovali ich 
kroky po odchode z Kozároviec a krátko si ich pripomenuli. Tento-
raz sme oslovili riaditeľa SĽUKu a vedúceho katedry estetiky FFUK 
v Bratislave doc.Mgr. Juraja Hamara, CSc. 

aj mimoškolským aktivitám, naj-
mä športu a umeniu, ale vydáva-
li sme tiež triedny časopis. Keď 
sme opúšťali školu, tak nám via-
cerí naši pedagógovia ďakovali 
a možno vypadla aj nejaká slzič-
ka. Na stužkovú sme dali dokopy 
dokonca malú dychovku a pripra-
vili nezabudnuteľný program. Po 
skončení gymnázia som chcel ísť 
na pedagogickú fakultu do Nitry, 
ale riaditeľ gymnázia si ma za-
volal, že niekto poslal anonym-
ný list, že miništrujem a chodím 
do kostola a tak moje prijatie „za 

učiteľa“ bolo vylúčené. Dnes by 
som asi mal autorovi toho listu 
poďakovať. Na začiatku leta som 
bol spolu s ďalšími Kozárovčanmi 
na festivale vo Východnej. Bývalí 
členovia Praslice boli organizáto-
rom festivalu z Osvetového ústa-
vu v Bratislave dobre známi a môj 
brat Dušan, ktorého volali Kuchá-
rik Buchtička, ich často zabával. 
Rozprávali sme sa okrem iného aj 
o tom, že som sa nedostal na ško-

lu. Tajomníkom festivalu bol Igor 
Medlen a ten mi navrhol, aby som 
nesedel doma a šiel do Bratislavy, 
že práve kolegyňa z výtvarného 
oddelenia ide na materskú. Nastú-
piť som mohol hneď, ale 18 rokov 
som mal až 11. augusta a tak som 
musel čakať. No a potom to už išlo 
rýchlo. Pracoval som najskôr na 
výtvarnom oddelení, neskôr na 
tanečnom spolu s legendárnym 

Jožkom Majerčíkom alebo Vladom 
Kyseľom. Začal som tancovať, hrať 
a spievať vo folklórnom súbore 
Ekonóm, odkiaľ ma po roku Jano 
Blaho stiahol do Gymniku. So ško-
lou sa mi stále nedarilo. Hlásil som 
sa na národopis, ale to bolo veľmi 
atraktívne a protekčné štúdium. 
Napokon som sa prihlásil na este-
tiku a literárnu vedu a dodnes to 
neľutujem. Po skončení školy som 
zostal na Katedre estetike najskôr 
ako asistent, neskôr ako odborný 
asistent a dnes tam pôsobím ako 
docent a vedúci katedry. 

Čo všetko si dosiahol vo svojej 
oblasti a ktoré ocenenie si ceníš 
najviac? 

Ľahšie by sa mi hovorilo o tom, 
čo som nedosiahol. Ťažko sa mi 
o tom hovorí, pretože to, čo mož-
no ľudia zvonka vnímajú ako ne-
jaký úspech, to je pre mňa jedno-
ducho práca. Dobrý pekár nebude 
hovoriť o tom, aký dobrý chlieb sa 
mu podaril upiecť, ani učiteľ o tom 
akých skvelých študentov vycho-
val. Ja mám to šťastie, že pre mňa 
je práca zároveň mojim koníčkom 
a tých koníčkov je viac. Preto kaž-
dý môj „úspech“ či už to boli fil-
mové scenáre, choreografie, ré-
žie, knihy, festivalové programy 
alebo neskôr moja práca pre UNE-
SCO boli súčasťou mojej práce 
a do istej miery aj mojou povin-
nosťou. Veľmi si cením niekoľko 
hlavných cien za scenáre a réžie 
programov na folklórnom festi-
vale v Strážnici, ocenenie FOS-
KAR za najlepší scénický program 
ktoré mi udelila Folklórna akadé-
mia Českej republiky, ceny, ktoré 
s mojimi choreografiami získali na 
celoslovenskej súťaži detských 
folklórnych súborov naše Vre-
tienko, alebo Kobylka a Hájenka 
z Bratislavy, veľký význam malo 
pre mňa to, že som bol pritom ako 
do svetového Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva UNESCO postupne za-

Z vystúpenia kapely „Kozárovský boží hlahol“ na stužkovej gymná-
zia v Leviciach (1983). Zľava Jozef Majer, Eduard Vajda, Juraj Hamar, 
Roman Benčať, Milan Švolík, Jozef Krajči.

Juraj Hamar vo svojom bábkovom divadle (2015).

Pred školským karnevalom v 
kostýme od svojej mamy (okolo 
r. 1972)

Vo svojej pracovni v SĽUK-u s obľúbe-
nou heligónkou.

Foto©Mišo Veselský, 2019
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písalo Terchovskú muziku, Gajdo-
šskú kultúru, Bábkarstvo na Slo-
vensku a v Česku, Horehronský 
viachlasý spev, Modrotlač, ale-
bo Drotárstvo. Veľkú radosť mám 
z toho, že sa mi podarilo napísať 
a vydať knihy o bábkovom divadle, 
po ktorých som roky túžil, ale nik-
de vo svete som ich nevedel zoh-
nať a tak som si ich musel napísať 
sám. Je toho viac, ale zdôrazňu-
jem ešte raz, že je to moja práca 
a moja radosť!

Ako ťa napĺňa post riaditeľa 
SĽUKu, ako riešite momentálny 
zákaz vystúpení?

Konkurz na riaditeľa SĽUK-u bol 
pre mňa veľkou výzvou. V podsta-
te ma na to nahovorili kamaráti 
a tiež bývalý riaditeľ Peter Lito-
merický. Moja prvá spolupráca 
so SĽUK-om bola už v roku 1989. 
Vtedy som uvádzal výchovné kon-
certy SĽUK-u po Slovensku. Ne-
skôr som sa autorsky podieľal na 
celovečerných programoch a na-
pokon som sa v roku 2010 prihlá-
sil na konkurz na riaditeľa. Okrem 
riadenia našej organizácie aj ďa-
lej tvorím a autorsky spolupracu-
jem na príprave všetkých nových 
programov. Samozrejme, ako kaž-
dého aj nás zasiahla pandémia. V 
roku 2019 sme mali 150 vystúpení 
po celom Slovensku i v zahraničí, 
v minulom roku už len necelých 
50 a v tomto roku sme na javis-
ku ešte nestáli. Je to frustrujúce. 
Chýba nám publikum, chýba nám 
to, že sa nemôžeme stretávať s 
našimi umelcami – s tanečníkmi, 
muzikantami a speváčkami. Ale 
stále pracujeme. Tanečníci majú 
päťkrát do týždňa online kondičné 
tréningy. To znamená, že taneční 
pedagógovia sú s nimi spojení cez 
internet, predcvičujú im tanečné 
kroky, alebo kondičné cvičenia 
a tanečníci ich vo svojich domo-

voch opakujú. Individuálne majú 
kondičnú prípravu, aby si udrža-
li nielen kondíciu, ale aj telesnú 
hmotnosť (váženie ich určite po 
skončení pandémie neminie). K to-
mu si podľa videonahrávok našich 
programov opakujú svoje party v 
jednotlivých choreografiách. Za-
pájajú sa aj inak, napríklad tým, 
že točia malé videá k rôznym prí-
ležitostiam. Naposledy to bolo k 
fašiangom. 

Ako sa vyvíja tvoja pedagogic-
ká činnosť, dá sa vyučovať on-
line?

Študenti na vysokej škole to 
majú zrejme jednoduchšie ako 
študenti na základných a stred-
ných školách, ale nie je to jedno-
duché. Študentom chýbajú knižni-
ce, kde by si mohli požičať knihy a 
texty, s ktorými potrebujú praco-
vať. Snažil som sa za posledný rok 
aspoň pozháňať cez internet po 
rôznych antikvariátoch v Čechách 
a na Slovensku knihy, ktoré štu-
denti potrebujú k práci na hodine. 
Nechávame si ich na vrátnici na 
našej fakulte. Pomaly budem mať 
polovicu mojej knižnice s kópiami 
kníh, ktoré ja už mám, ale študen-
ti sa k nim nedokážu dostať. Nám 
pedagógom veľmi chýba osobný 
kontakt so študentami, rozhovo-
ry na seminároch a pod. Po tom 
roku väčšinu z mojich študentov 
poznám len podľa mena, lebo sme 
nemali šancu stretávať sa osobne. 
Ale samozrejme, vyučovať sa dá 
aj online, najmä ak majú študenti 
aj záujem o to, čo im prednášate.

Ovplyvnil zvolený životný smer 
aj tvoju rodinu? Máš v nej pokra-
čovateľov?

Verím, že áno, aj keď nepriamo. 
Myslím, že nie je dôležité, aby naše 
deti kráčali v šľapajách svojich ro-
dičov. Navyše v súčasnosti povo-
lanie umelca a učiteľa nie je veľmi 

lukratívne. Ďalej je dôležité, aby 
nás deti nasledovali skôr v oblas-
ti hierarchie našich hodnôt ako v 
povolaní. Moje deti sú už dospelé 
a tak môžem povedať, že im sa to 
podarilo. Majú môj rešpekt a úctu 
a nastal čas, kedy ja sa učím od 
nich a kedy oni sú mojím vzorom. 
Dcéra Binka od malička tancova-
la v detskom folklórnom súbore. 

Keď mala šesť rokov, tak doma 
zahlásila, že ona dedinské tan-
ce tancovať nebude. Určitú dobu 
robila akvabely, teraz ju fascinuje 
turistika a príroda. Ale u starkej si 
už vybrala svoj kozárovský kroj. 
Jurko bol na rozdiel odo mňa od 
malička zameraný na šport. Inten-
zívne hráva basketbal, bicykluje, 
lyžuje, robí silové športy – box 
a vzpieranie. Majú však rešpekt 
pred tým, čo robím, držia mi pal-
ce a svojím spôsobom obdivujú 
to, čomu sa venujem.

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

Najradšej spomínam na svoje 
detstvo. Ale nie sú to len nostal-
gické spomienky, lebo môj vzťah 
ku Kozárovciam je stále živý. Vra-
ciam sa tam už zriedkavejšie, ale 
vždy, keď vstupujem do nášho 
dvora, tak je to akoby som tam 
bol včera. Ten obraz je romantic-

ký, lebo máme tendenciu spomí-
nať na pekné veci a na nepríjem-
né chceme zabudnúť. Ja vlastne 
ani nemám zlé spomienky okrem 
tých, kedy ma v neosvetlených 
uličkách, keď som išiel s kandlič-
kou po mlieko naháňali psi, kto-
rých si gazdovia neuviazali. Som 
veľký lokálpatriot. Nikdy v rozho-
voroch pre médiá nezabudnem 
spomenúť, že som z Kozároviec, 
mám tam stále veľké rodinné a 
kamarátske zázemie. Verím, že sa 
tam vrátim, keď pôjdem do penzie.

Čo ťa z rozvoja našej obce teší 
a na čo si ako Kozárovčan hrdý?

Ako Kozárovčan som hrdý na 
veľa vecí, o ktorých som už ho-
voril. Budem teda viac aktuálny a 
poviem na čo som hrdý v posled-
ných rokoch. Som hrdý na krásnu 
rozkvitajúcu sa dedinu, som hr-
dý na mladých ľudí, ktorí zostali 
v Kozárovciach žiť a pracovať, aj 
na tých, ktorí sa ku nám prisťaho-
vali. Som hrdý na našich mladých 
starostov a tímy ľudí, ktorými sa 
obklopili. Som hrdý na to, ako mla-
dí ľudia – Kozárovčania fungujú 
na sociálnych sieťach, ako spá-
jajú (aspoň virtuálne) nás, ktorí 
sme sa rozleteli do celého sveta. 
Vďaka tomu mám niekedy viac in-
formácií o tom, čo sa deje v dedi-
ne ako moja mama. Fascinujú ma 
archívy fotografií a dokumentov, 
ktoré môžem s nimi zdieľať. Som 
hrdý na každú malú prevádzku, 
ktorá sa v obci otvorí, aby mohla 
slúžiť našim spoluobčanom. Som 
hrdý za zodpovednosť v týchto ča-
soch, za organizáciu testovania, aj 
za výsledky, ktoré svedčia o zod-
povednosti našich občanov. Som 
hrdý na to, že sme kultúrna obec, 
že stále fungujú naše folklórne sú-
bory, dychovka, divadlo, kultúrne 
podujatia v obci a pod. Teším sa 
aktivitám turistov, vinárov, hasi-
čov, rybárov, skautov, ekológov... 
Som hrdý Kozárovčan! 

Pripravila: M.Nemčeková
Foto: archív J. Hamara

Koledovanie na Štefana v Kozárovciach so synom Jurajom a s dcérou 
Binkou s priateľom.

Juraj Hamar ako vedúci slovenskej delegácie na zasadnutí UNESCO 
v Namíbii (2015).

Dcéra Binka - fotka z promócií na 
univerzite v Amsterdame.
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eTwinning - Veľkonočné tradície
Aktuálne sa na našej škole reali-

zuje ďalší z medzinárodných projek-
tov eTwinning. Žiaci na jeho aktivi-
tách pracujú veľmi usilovne. Aktivity 
eTwinning na škole koordinuje p.uč. 
Mgr. Natália Lepiešová. 

V prvej časti deti predstavia svoju 
školu, obec a krajinu v listoch, v kto-
rých v anglickom jazyku píšu o sebe svojim rovesníkom v zahraničí. 
V druhej časti predstavia naše veľkonočné tradície a v poslednej 
časti budú deti vyrábať veľkonočné dekorácie a pozdravy. Do pro-
jektu sú okrem škôl zo Slovenska (my a Košice) zapojené aj školy z 
Poľska, Srbska, Rumunska, Fínska, Grécka, Španielska, Portugal-
ska, Talianska, Gruzínska a Litvy.

Napriek súčasnej nepriaznivej situácii život v základnej škole neza-
stal. Snažíme sa najmä do budúcnosti pozerať s optimizmom, o čom 
svedčia aj naše plány na najbližšie obdobie. Momentálne intenzív-
ne pracujeme na tom, aby sme vdýchli,,novú dušu“ školskej knižnici. 

Tesne pred vianočnými sviatkami nás potešila správa, že sme bo-
li úspešní v rozvojovom projekte ministerstva školstva Čítame radi, 
vďaka ktorému sme získali dotáciu 800 € na nákup nových kníh. Ak-
tuálne sú už objednané knihy z projektu na ceste do školy. Na výbere 
knižných titulov sa podieľali nielen viacerí vyučujúci, ale aj samotní 
žiaci. Takáto spolupráca bola pre nás všetkých veľmi podnetná. Vy-
berala sa beletria i literatúra faktu, viac sme sa však zamerali na zá-
žitkové čítanie. 

Okrem nových kníh čakajú deti i rôzne zaujímavé aktivity, ktoré sú 
súčasťou projektu a pomôžu zvýšiť celkovú úroveň čítania s porozu-
mením, na ktoré sa v súčasnosti kladie veľký dôraz. Veríme, že na-
vzdory súčasným opatreniam sa nám ich podarí zrealizovať čo najviac 
a prinesieme tak do života školy nový impulz. Je totiž veľmi potrebné, 
aby sme deťom umožnili objavovať svet a rozvíjať fantáziu pravidel-
ným a zmysluplným čítaním. 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožúška, zima mu bude...

Mnohým z nás sa posledné dni či mesiace zlievajú do jedného, a 
preto sme sa rozhodli odlíšiť tieto všedné dni a spestriť si ich Netra-
dičným karnevalom v rúškach.

Karneval bol realizovaný v pondelok 15. februára v školskom pro-
stredí jednotlivých tried. Jednoducho sme si užili deň výučby v kar-
nevalových maskách.

Keby bolo normálne obdobie, žili by sme karnevalmi, fašiangami a 
podobnými zábavnými aktivitami. Takto sme si to užili aspoň v trie-
dach a pripojili sa k nám aj pani učiteľky, či pani vychovávateľky. A 
aké sme boli masky? Nájdite si čas a prezrite si našu fotogalériu, ur-
čite vás poteší a zahreje každé srdiečko.

Netradičné vyučovanie v karnevalových maskách s rúškami

Tvoja knižnica je tvojím rajom
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sa dozvedeli, že Uganda je známa 
ako banánové kráľovstvo a poslať 
nám svoje nápady, ako si takéto 
kráľovstvo sami predstavujú. A 
treba dodať, že nám prišlo množ-
stvo nádherných výtvorov! Každé 
zapojené dieťa dostalo malú od-
menu, navyše sme ešte vyloso-
vali troch, ktorí získali špeciálne 
africké ceny. Tieto malé dielka si 
však určite nechceme nechať len 
pre seba. Môžete si ich pozrieť na 
našej eRko stránke.

Františka Benčaťová 
ZO Kozárovce (Zodpovedná osoba za 

Dobrú novinu v Kozárovciach)

Tento rok sme oslávili 1. výro-
čie fungovania eRka v našej obci. 

Opäť sme sa presunuli do onli-
ne priestoru, no zároveň stretká 
striedame s aktivitami, ktoré si 
deti môžu nájsť vo svojich schrán-
kach. Chápeme, že väčšinu času, 
ktorý venujú svojim školským po-
vinnostiam, musia stráviť sedením 
pred počítačom, čo je náročné aj 
pre nich, ale aj pre rodičov. Jed-
nou z takýchto aktivít bolo 8 dní 
s Don Boscom. 

Posledné stretká detí a teena-
gerov boli zamerané na prežívanie 
Pôstneho obdobia a prípravy na 
slávenie Veľkonočných sviatkov. 
Tie sme odštartovali biblickými 
stretkami zameranými na jednej 
strane na čítanie Sv. Písma, po-
znávanie života svätých, konanie 
dobrých skutkov, ale aj na vzá-
jomnej diskusii, ktoré sú doplne-
né aktivitami a hrami. Takýmto 

spôsobom sa snažíme vzájomne 
duchovne obohatiť a spríjemniť si 
čas. V období Pôstu sme obetovali 
nedeľné večery na nejaký úmysel 
spoločnou modlitbou detí a rodín 
Krížovou cestou. 

Viac o našich aktivitách nájde-
te na našej facebookovej stránke 
eRko Kozárovce. 

Brány nášho spoločenstva sú 
otvorené všetkým deťom (6+) a 
mladým (13+), preto ak máš chuť 
pridať sa k nám, neváhaj nás kon-
taktovať, radi Ťa medzi sebou pri-
vítame!

animátori z eRka Kozárovce

V jeden slnečný marcový deň sme sa rozhodli ísť vyvetrať do príro-
dy, aby sme si trošku spestrili tieto náročné dni. Vôbec sme netušili, 
čo nás čaká. Najprv to bola len obyčajná prechádzka so zablatenými 
topánkami a množstvom smiechu. 

No, ako sme tak kráčali a neúspešne sa vyhýbali blatu, iba zopár 
metrov od nás sa čosi veľké pohlo. Spod kopca predsa nič vidieť ne-
bolo, ale „to“ nás počulo. Mladý daniel sa ťarbavo zdvihol zo zeme a 
rovno utekal k najbližším stromom, k najbližšej húštine. Neverili sme 
vlastným očiam. Celý ten čas za sebou ťahal asi trojmetrový, hrubý 
konár, ktorý mal zamotaný do parožia silnými plastovými špagátmi. 
Najprv sme si mysleli, že to je také to neporaziteľné modré vrece na 
zemiaky, no ako sme neskôr zistili, boli to skoro neporaziteľné plas-
tové laná. Ohromene sme stáli v strede poľa a potichu ho prosili aby 
zastal. Nezastavil. Chvíľu sa zdalo, že v húštine sa zbavil aspoň toho 
konára. Keď sme pristúpili bližšie, zľakli sme sa. Daniel sa bezhlavo 
snažil vyslobodiť zo zakliesnenia dvoch stromov. Laná sa zamotali tak 
silno, že postupom času nemal možnosť ani ľahnúť si, čo bolo v jeho 
stave vysilenia nevyhnutné. Samé sme sa, samozrejme, neopovážili 
danielovi nijako pomôcť, ani sa čo i len priblížiť. Chvíľu sme ho z diaľ-
ky potichu sledovali, aby zostal čo najviac pokojný. 

Týmto sa chceme poďakovať našej ochotnej bývalej triednej pani 
učiteľke Švolikovej za pomoc. Práve ona bola prvou osobou, na ktorú 
sme sa v tejto prekvapivej situácii mohli obrátiť. Zavolala pána poľov-
níka, a tým pomohla pri záchrane daniela. 

...Súčasné heslo eRka, ktoré 
sme si osvojili aj v našom spolo-
čenstve. Keďže pandemická situ-
ácia nám stále nedovoľuje tráviť 
čas spoločne v priamom kontakte 
či už na stretkách alebo na výle-
toch, snažíme sa stretávať aspoň 
v ONLINE priestore. 

Hoci sú už vianočné sviatky dáv-
no za nami, dovoľte mi ešte malú 
retrospektívnu spomienku na 26. 
ročník koledníckej akcie Dobrá no-
vina (DN) u nás, vo farnosti. 

Koledovanie DN bolo tento rok 
vzácne vo viacerých oblastiach. 
Veľmi nás potešilo, že Dobrá no-
vina vo farnosti medzi ľuďmi rezo-
nuje. Tiež bolo veľkým povzbude-
ním vidieť medzi koledníkmi staré 
i nové tváre – tých, ktorí to s na-
mi verne ťahajú už od začiatku i 
nadšených začiatočníkov. Hoci sa 
veľa vecí riešilo za pochodu a im-
provizovane, sme radi, že sa nám 
podarilo do DN zapojiť. Veľké po-
ďakovanie preto patrí koledníkom, 
nášmu pánovi farárovi, rodičom 
koledníkov i tým, ktorí DN pod-
porili. Obzvlášť chcem pochváliť 
koledníkov, ktorí sa poctivo nau-
čili svoje vinšíky. 

Z našej farnosti putuje na pro-
jekty Dobrej noviny 862€. 

Viac o projektoch Dobrej novi-
ny, o tom, ako Dobrú novinu ešte 
podporiť, či o aktuálnych výsled-
koch zbierky sa dozviete na ofici-
álnom webe www.dobranovina.sk 

V rámci koledníckeho času sme 
pre všetky deti pripravili aj súťaž, 
ktorú sme zverejnili práve v tých-
to novinách. Súťaž bola spojená 
so spoznávaním konkrétnej afric-
kej krajiny Uganda, s ktorou sa 
spájajú aj projekty, ktoré Dobrá 
novina tento rok podporí. Preto 
sme sa rozhodli ju deťom bližšie 
sprostredkovať, ukázať ju v inom 
svetle, kreatívnejšie. V novinách 
mohli vylúštiť tajničku, v ktorej 

Daniel s modrým parožím
Onedlho za nami dorazil poľovník, pán Šimeg. Spočiatku si na jeho 

aj našu ochranu zobral do ruky pušku (čo nás úprimne vcelku vystra-
šilo), no akonáhle uvidel, v akej bezradnej situácii sa zviera nachádza 
takmer bez možnosti pohybu, pušku zložil a pomaly pristúpil k danie-
lovi. Po celý ten čas, ako sa snažil nožom prerezať hrubé laná, upoko-
joval daniela najlepšie ako sa dalo... No a potom? Potom si daniel mo-
hol ďalej skákať životom. A verte tomu, že utekal od nás naozaj rýchlo. 

Pán poľovník vtedy odišiel so slovami, že sme danielovi práve za-
chránili život. My sme vďačné jemu za ochotu a pomoc, lebo on vy-
slobodil daniela, nie my. 

Na paroží daniela ešte niekoľko lán zostalo, no s tým sme už nič 
urobiť nemohli. Následne sme ešte niekoľko minút bojovali s lanami 
zamotanými v konároch. Možno sme práve tým zabránili tomu, aby 
sa do nich zamotalo nejaké ďalšie bezbranné zviera. 

Chceli by sme tak apelovať na ľudí a našich spoluobčanov. Znečis-
ťujeme si vlastný domov a každý deň na to doplácajú po svete stov-
ky až tisícky živých organizmov, zvierat, ale aj ľudí. Nebuďme ľaho-
stajní k sebe, ani k našej planéte. Stojí naša lenivosť a ľahkovážnosť 
za toľké životy? 

Motivujeme vás preto k tomu, aby sme sa viac starali o našu pla-
nétu, mysleli na našu budúcnosť a aj na to, v akom stave zanecháme 
krajinu našim deťom.

Kristína Vitkovičová, Amanda Mohajer Shojaii, Rebeka Gregorová

Ako vyzeralo koledovanie Dobrej noviny a detská kolednícka súťaž 

Blízko na diaľku v eRku
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Začiatok nového kalendárne-
ho roka 2021 sme, bohužiaľ, kvô-
li nepriaznivej epidemiologickej 
situácii museli prečkať doma. V 
januári sme sa nemohli vrátiť do 
našich škôlkarskych priestorov,  
a preto sme opäť začali s dištanč-
nou výučbou. Deťom pani učiteľ-
ky i pán učiteľ posielali zaujíma-
vé prezentácie, pracovné listy a 
mnohé ďalšie podnetné úlohy, z 
ktorých mali deti veľkú radosť a 
čas im pritom doma oveľa rýchlej-
šie ubehol. Touto cestou by sme 
chceli veľmi pekne poďakovať i 
rodičom, ktorí sa aktívne do prá-
ce s deťmi zapájali a preukazovali 
nám i spätnú väzbu, za ktorú sme 
boli nesmierne vďační. Našťastie, 
táto situácia netrvala dlho a my 
sme sa opäť mohli vrátiť do na-

šich priestorov materskej školy 8. 
februára, kedy sme znova začali 
s prezenčnou výučbou.

Na deti v našej materskej škole 
počkali i darčeky od Ježiška, kto-

ré si pootvárali hneď po príchode 
do triedy. Mali z nich veľkú radosť 
a tešili sa z nových hračiek. Pr-
vou februárovou témou týždňa bol 
karneval, ktorý v našej materskej 

škole nemohol chýbať. Hoci bol 
tento raz trošku iný, ako po iné ro-
ky, deti si ho aj napriek tomu veľ-
mi užili. Vyrábali rôzne karnevalo-
vé ozdoby, s ktorými si vyzdobili 

triedy. Nechýbali ani masky, ktoré 
si deti sami vyrábali a boli z nich 
o to viac nadšené, ako keby mali 
na sebe iba nejakú kúpenú masku 
z obchodu. Tento náš fašiangový 
týždeň sme zakončili karnevalom 
ako sa patrí. Samozrejme, za do-
držania všetkých epidemiologic-
kých opatrení. 

V tomto období sa už v našej 
materskej škole chystáme na 
príchod jari. Priestory nám oži-
jú krásnou jarnou výzdobou. Za-
čneme sa pripravovať i na príchod 
Veľkej noci a slávenie všetkých 
sviatkov, ktoré k tomuto krásne-
mu obdobiu prislúchajú. 

Marec je mesiacom, kedy sa 
končí vláda zimy a svoje kraľova-
nie prenecháva svojej následníč-
ke – jari. Veríme, že nám prine-
sie mnoho slnečných lúčov a po-
zitívnu náladu, s ktorou budeme 
lepšie zvládať toto obdobie, ktoré 
momentálne všetci prežívame. Na 
záver vám chceme popriať hlavne 
pevné zdravie a mnoho elánu do 
ďalších nasledujúcich dní. 

Bc. Monika Žemberyová 

Prvé tri mesiace v našej materskej škole

3. trieda Lienky

1. trieda Včielky 2. trieda Motýliky
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nočnom stromčeku gule, či iné 
ozdoby. Všade visia jej háčkované. 

Takto sa z prvého pokusu 
druháčky na základnej škole pod 
dohľadom obľúbenej učiteľky 
zrodila celoživotná záľuba. Určite 
by pani Rodákovú potešilo, že 
háčik v rukách jej žiačky neod-
dychuje ani po toľkých rokoch.

Pani Hamarová má tiež zau-
jímavú zbierku betlehemov. 
Ako nám povedala, začala pa-
pierovými. „ Jeden mám taký 
maličký, čo mi doniesol Miklóš 
Beniačik. Hneď po fronte, keď 
sa otvorili hranice, išiel k ne-
jakej rodine do Budapešti a do-
niesol mi ho. Opatrujem ho ako 
oko v hlave. Pani Śínska mi za-
sa dala jeden veľmi pekný slove- 
nský betlehem, tiež papierový, sú 
tam ľudia v krojoch. Mnohí majú 
určite ešte po povalách, či starých 

skriniach uložené všeličo vzácne 
a ani o tom nevedia.“ Spomínanú 
zbierku betlehemov sme mali 
možnosť vidieť na jednom podu-
jatí seniorov v dome kultúry.

Náš rozhovor sa dotkol aj 
spomienok na obdobie, kedy 
účinkovala v ochotníckom divadle. 
Ale rovnako si zaspomínala na 
recitačné skúsenosti. Prekvapi-
la nás, že si pamätá celé texty 
básní. Začala detskou básničkou 

o prstoch, ktorú ich ako malých 
školáčikov učila učiteľka Boleče-
ková. Neskôr prešla na náročnej- 
šie básne. „ Slovenčinu nás učil 
riaditeľ školy Beláň. Vždy keď sa 
chystala v dedine nejaká oslava, 
a tých bolo neúrekom, vždy ma 
zavolal a skúšali sme. Niektoré 
žiačky hovorili, že sa takto ulie-
vam z vyučovania, ale ja som bola 
vďačná za túto skúsenosť s recito-
vaním, lebo som mala slovenčinu 
a literatúru rada.“

Trochu trpkejšiu spomienku 
má na súťaž v Leviciach, kde re-
citovala báseň od Žarnova. Po-
rote prekážalo, že v básni sa hovo- 
rí o krížoch a možno aj autor bol 
nežiaduci. S touto básňou, vraj 
pre zlý výber, nepostúpila, ale 
pamätá si ju dodnes.

Na záver nášho rozhovoru 
sme sa dostali ku Kozárovským 

novinám. Slovo dalo slovo a doz-
vedeli sme sa, že má spísané sku-
točné príbehy a úsmevné mo-
mentky zo života v obci. Hneď 
sa zrodila myšlienka, že by sme 
ich mohli postupne uverejňovať 
v našich obecných novinách a po-
tešiť nimi všetkých. Napokon 
v týchto zlých časoch je vzácne 
každé úsmevné slovo, či príbeh.

Monika Nemčeková,  
snímky autorka

Vzácny keramický betlehem z Bu-
dapešti

Miniatúrny betlehem zo šú-
polia

Na našu otázku, kedy prvýkrát 
držala v rukách háčik a podľahla 
tejto záľube, nám povedala: To 
sa musím vrátiť úplne do svo-
jho detstva. Asi v druhej triede 
bola na škole učiteľka ručných 
prác Rodáková a s ňou dievčence 
popoludní mávali ručné práce. 
Moja prvá ručná práca bola – hre-
benák. Na ňom sme použili všet-
ky stehy, ktoré nás učila- pred-
ný steh, zadný steh, paličkový, 
ažúrka, krokvička, retiazka a pod. 
Ten hrebenár ešte dodnes mám, 
Veľmi som si obľúbila túto pani 
učiteľku. Ona tiež mala náklon-
nosť ku mne, lebo na rozdiel od 
iných dievčat, ktoré keď sa im ne-
darilo, tak všetko zahodili a ne-
dokončili. Ja som vždy vytrvala 
a danú prácu dokončila. Neskôr 
vyučovanie ručných prác skonči-
lo, ale vo mne už tá chuť a dob- 
rý pocit z ručných prác pretrval. 
Neskôr už ako staršia som sa 
zdokonaľovala popri časopiseDor-
ka. Dnes teda viem sieťovať, robiť 
makramé, rôzne druhy hačkovan-
cov, aj veľmi náročný hadík.“

Obdivujeme ručné práce, va-

Na návšteve u pani Heleny Hamarovej
Veľkonočné vajíčka čoskoro ozdobia väčšinu stolov v našich do-

mácnostiach. Zručné ruky ich dokážu ozdobiť najrozličnejšími tech-
nikami. V domácnosti Heleny Hamarovej, ktorá v decembri oslávila 
86. narodeniny, kraľujú háčkované. 

jíčka ozdobené háčkovanou 
technikou. Mala ich vždy plné 
košíky. Jedny boli na ozdobu 
veľkonočného stola a druhé na 
rozdávanie kúpačom. Súhlasíme 
s našou hostiteľkou, že toto všet-
ko vyžaduje trpezlivosť a láska-
vosť. Keď prestaneme obdivo-
vať vajíčka, upriami našu pozor-
nosť na obrazy na stenách. „ Ku 
každému môjmu obrazu mám 
určité spomienky a preto sa ich 
nechcem vzdať. Napríklad tento 
veľký obraz som vyšívala, keď bol 
môj muž na manévroch a ja som 
mala dve malé deti.“

Nedá sa nám nevysloviť otázku, 
či to dokázala robiť aj v tom ob-
dobí, keď ju v dome i okolo detí 
denne čakalo veľa práce. „ Nuž 
veru, priznám sa, aj v čase, keď 
som ich oboch položila na nočník, 
to bola chvíľa, aby som zobrala 
do rúk rám a urobila pár očiek. 
Alebo keď sa hrali na dvore, či 
večer zaspali. Keď som bola vy-
datá, prišli do módy háčkované 
ručníky, Raz som robila jed-
nej dievčine taký na fašiangovú 
zábavu a mala som na to dva dni. 
To znamenalo háčkovať dlho do 
noci, ale z výsledku sme mali obe 
radosť. Jednoduchšie boli háčko-
vané golieriky.“

Pani Hamarová zostáva verná 
háčiku aj v týchto dňoch. Nedávno 
robila pekný kabátik pravnučke. 
Počas našej návštevy nám ukáza-
la rozpracované háčkované motý-
liky, ktoré čakajú na dokonče-
nie. Tie určite potešia každého 
obdarovaného. Rovnako ako jej 
háčkované ozdoby na vianočné 
stromčeky. Ako nám prezradila, 
v ich rodine už nikto nemá na via 
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Za Teréziou Valentíniovou
Terézia Valentíniová bola nielen učiteľ-

kou. Listujúc v obecnej kronike z roku 1971 
nájdeme zápisy napísané jej úhľadným pís-
mom, ľúbozvučnou slovenčinou a peknou 
štylistikou.

„22. januára som bola Radou MNV v Kozá-
rovciacch poverená písaním obecnej kroniky. 
Narodila som sa 19.1.1931 v Kozárovciach. 
Otec Štefan Valentíni poľnohospodársky ro-
botník, matka Marta rodená Hlavová. V rodnej obci žijem od naro-
denia, tu som chodila do základnej školy, odborné vzdelanie som 
získala na Pedagogickom gymnáziu v Nitre, potom na Pedagogic-
kej fakulte v Trnave, kde som sa ešte 4 roky venovala odbornému 
štúdiu jazyka slovenského. Od roku 1954 vyučujem na Základnej 
deväťročnej škole v Kozárovciach jazyk slovenský. Tunajšia škola 
je mojim prvým pôsobiskom po skončení štúdia,“ bol jej prvý zápis 
v kronike. Bola odhodlaná písať tak, aby aj po rokoch mal čítajúci 
kroniku predstavu, ako sa žilo v našej obci. Záznamy s jej úhľad-
ným písmom môžeme čítať až do konca roka 1979. Po nej sa pera 
kronikára chopil ďalší pedagóg Gašpar Švolík. 

Miesto za katedrou základnej školy opustila 1. januára 1988, 
kedy odišla do dôchodku. Naďalej žila v domčeku blízko niekdaj-
šej základnej školy. Tu ju našli všetci a vždy, keď chceli prehovo-
riť so svojou pani učiteľkou. Takmer všetky pravidelné stretávky 
bývalých spolužiakov mali jedno zastavenie u nej.

Mnohí sme už posledné roky vedeli, že jej zdravie je čoraz cha-
trnejšie, ale aj tak nás zvesť o jej odchode do večnosti zaskočila. 
Už sa s ňou nestretneme, neprehodíme aspoň pár viet... V rámci 
opatrení ju na poslednej ceste mohli odprevadiť len niekoľkí. Stáli 
sme neďaleko a mysľou nám prechádzali mnohé spomienky. Bo-
lo nám ľúto, že sa s ňou nemôžu rozlúčiť všetci, ktorí to chceli. Za 
všetkých – kolegov pedagógov, žiakov, priateľov, sme však vyslovili 
posledné slová rozlúčky a želanie: Nech odpočíva v pokoji.

Pani učiteľke z lásky a vďaky

Rodné Kozárovce opustiť 
nevedela

Prvé spomienky siahajú ešte 
do čias základnej školy, reálne 
sme však začali viac komunikovať 
až po mojom príchode na Obecný 
úrad. Vždy mala rada všet- 
ko v poriadku, starostlivo prip-
ravené, dobre naplánované. Pla-
tilo to všeobecne. V lete načas 
pokosiť trávu, v zime odhrnúť 
sneh, v domácnosti každú vec 
na svojom mieste. Rovnako sta-
rostlivo plánovala svoje cesty. 
Ešte dva – tri roky dozadu sa-
ma cestovala verejnou dopravou 
na krátke pobyty do Prahy, na 
jeseň naposledy na dlhší pobyt 
k neteri do Bratislavy. Práve tam  
s ňou najradšej trávila dovolen-
ky. Hoci na prvý pohľad vzniká 
zdanie, že žila sama a uzavretá, 
nebolo to tak. Mala  okruh ľudí, 
ku ktorým si našla cestu, oni na 
oplátku k nej.

 V januári oslávila 90 rokov. I 
v tomto veku stále občas čítala, 
videla aj bez okuliarov, s nimi 
zvládla i tie najmenšie písmen-
ká. Dobrá kniha, denník Prav-

da, občasník Kozárovské noviny 
v jej rukách nechýbali. Posled-
né mesiace sledovala televíziu, 
najmä Trojku a TV Lux. Až do 
posledných dní sa zaujímala o 
dianie, školu, deti, jednoducho 
život vonku, za oknom. Vyučo-
vanie pre ňu rozhodne nebo-
lo obyčajným povolaním, nep-

ochybne zostalo celoživotným 
poslaním. Sociálne cítenie, zmy-
sel pre spravodlivosť, no pre-
dovšetkým interes o budúcnosť 
detí, osobnosť pani učiteľky naj- 
lepšie vystihujú. Svoju chalúp-
ku ani rodné Kozárovce natrvalo 
opustiť nevedela, ani nechcela.  
Želala si dožiť doma, čo sa jej aj 
naplnilo. Česť jej pamiatke. 

Jozef Majer

Človek s veľkým srdcom
Niekto má na svoju učiteľku 

spomienky dobré, niekto horšie. 
Ja mám len tie najlepšie. Pani 
učiteľka Valentíniová učila 
v Kozárovciach celé generácie, 
učila moju maminu, učila i mňa. 
Na začiatku sme sa trochu i bá-
li, mala povesť prísnej učiteľky. 
Stále mala po ruke jej povestné 
drevené pravítka.

No vo vnútri sa skrývalo 
jej obrovské srdce. Povinné 
vankúšiky na stoličkách, aby sme 
neprechladli. Keď bolo v škole 
chladno, hneď nás poslala po 
kabáty. Ochotne poskytla  svoj 
kabinet, aby sme mohli nacvičovať 
s našou tanečnou skupinou diev- 
čat, ktorú sme mali v triede. Bo-
la starostlivá, stále sa o nás zau-
jímala a nezmenilo sa to, ani keď 
sme už boli dospelí. Ani potom 
sa neprestala zaujímať. Bola ako 
naša druhá mama.

Mám jednu úsmevnú spomien-
ku. S mojím susedom sme ma-
li takú dohodu, on mne kreslil  
výkresy, ja som mu písala slo-
hy a boli sme spokojní, akí sme 
šikovní. Až na konci ôsmeho roční-
ka mi povedala, že sa presvedčila, 
ako dobre funguje výmenný ob-
chod medzi susedmi. Ona celý čas 
o tom vedela :). Na konci štúdia pri 
rozlúčke s ňou boli slzy....

Bola nielen v ynikajú-
ca slovenčinárka, ale i človek 
s veľkým srdcom. To človek 
nevyštuduje, takým sa narodí. 
Vždy na ňu budem spomínať v dob- 
rom a s láskou...

Pani učiteľka ĎAKUJEM !!!!!
Jana Chvojková

Zasiahla mi do života
Pre mňa pani učiteľka Va- 

lentíniová zostane navždy pev- 
ným bodom v mojom živote. Ma-
la som rada slovenčinu, veľa som 
čítala a písala prvé básne i po-
viedky. Padli sme si do oka. Ona 
však v predstihu uvažovala, čo 
by som mala robiť v budúcnos-
ti. Bola som ôsmačka, jedného 
dňa mi priniesla časopis Sloven-
ka a v nej uverejnený jeden môj 

sloh. Bola som v šoku. „No, mo-
ja, ty budeš novinárka,“ pove-
dala. Ja som si tie slová nebrala 
k srdcu, veď štrnásťročné baby 
veľmi neuvažovali s takým pred-
stihom. A navyše, nemala som 
ani predstavu, ako sa študuje za 
novinárku. Myslela som na ňu dlhé 
roky s úctou, lebo aj na gymná-
ziu som cítila, že do nás vložila 
základné vedomosti, na ktorých 
sa dalo stavať. Vždy, keď som ju 
stretla, zaujímala sa, čo budem 
študovať ďalej. Keď som jej po ma-
turite povedala, že idem na žur-
nalistiku, objala ma. „Veľmi do-
bre si vybrala, to ti bude paso-
vať,“ povedala. Vždy sa tešila 
na novinky zo štúdií a neskôr aj 
z mojej redakčnej praxe. Mnohé 
naše rozhovory ma hrejú dodnes. 
Určite som nebola jediná, ktorej 
takto zasiahla do života. Bola totiž 
učiteľkou, ktorá nielen učila, ale 
aj žila životy svojich žiakov. S ne-
konečným záujmom.

Ďakujem za všetko, pani učiteľ-
ka. Odpočívajte v pokoji. 

 Monika Nemčeková

Učiteľka s veľkým U
Keď som končila ZDŠ a prija-

li ma PgŠ v Leviciach, nikdy by 
mi nenapadlo, že sa raz stretnem 
s učiteľmi, ktorí ma učili na ZDŠ. Čo 
čert nechcel, dostala som dekrét 
vychovávateľky na tunajšiu základ-
nú školu. Nebolo mi všetko jedno, 
mala som aj trochu strach, ako to 
zvládnem. Viete, inak sa na učiteľa 
pozerá žiak, no a kolega zasa ináč. 

Keď ma riaditeľ ZŠ pán Kováčik 
privítal v zborovni, okolo dl-
hého stola sedela polovica mo-
jich učiteľov. Triedny učiteľ Valo 
i triedna pani učiteľka z 1. – 4. Vaj- 
dová, ďalší Abelovský, Šamová, 
Jarkovičová, Lipovská, Krajčiová, 
Valentíniová – moja slovenčinár-
ka. Hneď ma na chodbe privítala: 
„ Viera, čo tu ty robíš?“, vždy ma 
tak volala.

Boli tam aj noví kolegovia, ktorí 
s „Terkou“ (všetci ju vtedy tak vo-
lali) učili- Švolíkovci, Strelkovci, 
Molnárová, Kováčiková, Krištof, 
Gubáň, Titurus, Káčerová, Blaže-
na Švolíková a Mária Švolíková...

Pre mňa bola vždy pani učiteľ-
ka – drobná, útla, ale so silným 
hlasom. Prísna, spravodlivá a veľa 
nás naučila, dúfam, že to môžem 
povedať za všetkých, ktorých uči-
la. Ako kolegyňa- dobrá, priama, 
prispôsobivá, ale čo sa jej nepáčilo, 
otvorene povedala pred všetkými. 
Pre mňa bola učiteľkou s veľkým 
„U.“

Viera Demianová
Pani učiteľka s vianočnými dar-
čekmi. 
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„S darovaním krvi som začala ako 
dvadsaťročná, manžel prvýkrát da-
roval krv v Trenčíne ako študent po-
čas nadstavbového štúdia. Čo ho k 
tomu viedlo? Uliať sa z vyučovania 
:). V rodine sme nemali žiadny vzor. 
Ja som to chcela vyskúšať, či to vô-
bec dám,“ prezradila nám na úvod 
rozhovoru Ingrid. Dozvedáme sa, že 
sa vlastne zoznámili ako niekoľko-
násobní darcovia krvi a pokračovali 
aj po uzavretí manželstva, ktorého 
17. jubileum si pripomenú v apríli 
tohto roka.

„Obaja pracujeme na železnici, 
manžel ako výpravca a ja ako dozor-
ca výhybiek vo Veľkých Kozmálov-
ciach, máme aj spoločného zamest-
návateľa :). V Kozárovciach žijeme 
spolu sedemnásť rokov. Manžel je 
rodák z Kozároviec a mňa sem za-
viala láska k nemu.

Máme dve deti, dcéra študuje 
prvý ročník na ŠUP v Trenčíne di-
gitálnu maľbu a syn je druhák na 
ZŠ Kozárovce. Deti to berú ako sa-

Zlatí manželia Lukácsovci z Kozároviec

Láskavo prísna pani učiteľka
Hoci ma pani učiteľka Terézia 

Valentínyová počas môjho štúdia 
na ZŠ neučila, mala som možnosť 
spoznať jej vyučovacie metódy 
pri suplovaní chýbajúceho kole-
gu na hodinách slovenčiny, ale i jej 
režisérske schopnosti pri nácviku 
rozprávky Ľubica –Medvedica.

V mnohých z nás žiakov ste zane- 
chali výraznú stopu. Je to pocit 
láskavosti a predovšetkým ľuds- 
kosti, ktorý sa nám vynorí 
zakaždým, keď si na Vás spome-

nieme. Boli ste pracovitá a zodpov-
edná, vedeli ste, čo chcete u detí 
dosiahnuť a ako to urobiť.

Na Vás, pani učiteľka, najvi-
ac sedí prívlastok láskavo prísna. 
A to je zároveň asi najlepší a naj- 
osvedčenejší prístup k deťom. To-
to všetko ste uplatňovali aj ako 
režisérka pri nácviku spome-
nutej rozprávky. Učili ste nás 
k hereckému kumštu, vedeli ste ako 
na to. Častokrát pri nácviku som 
Vás potajomky pozorovala a v du-
chu si povedala: „Tak toto by som 

asi ja nevedela.“ Naozaj to treba 
vedieť, treba totiž ovládať dob- 
rý didaktický postup. Vôbec nie je 
ľahké nacvičiť divadelné predstave-
nie s deťmi základnej školy. Okrem 
toho, samozrejme, vytvoriť alebo 
pozháňať všetky kostýmy, rekviz-
ity, scény...

Zo svojho života ste venovali 36 
rokov našej škole a ľuďom, ktorí 
v nej pracovali, tiež deťom, ktoré ste 
učili. Ďakujem Vám za to, že ste im 
často vytvárali pokojnú a príjemnú 
atmosféru. 

Mária Egyudová

Ona učila a naučila
Tak ako žila, tak tíško sa stratila. 

Volali sme ju Terinka. Nikdy som sa 
nad tým nezamýšľala, kedy a ako 
vznikol tento tvar jej mena, až te- 
raz si uvedomujem, aký bol výstižný. 
Skromná, tichá, krehká, skoro ako 
jedna z nás detí. Keď však zauja-
la pozíciu učiteľky, stála pred na-
mi osobnosť - prísna a dôsled-
ná. Odovzdávala svoje vedomosti 
z histórie, literatúry a gramatiky. 
Vždy striktne vyžadovala krasopis, 
štylizáciu, slovný prejav, či memoro-
vanie. Učila spôsobom, ktorý zane- 
chával vedomosti hlboko v nás.

Myslím, že takto si ju pamäta-
jú mnohí, ktorých učila a naučila. 
Za všetkých si dovoľujem povedať: 

„Ďakujeme, Terinka, odpočívajte 
v pokoji Pani učiteľka.“ 

Elena Benčatová Ballová

Tešila sa, že sme sa nestratili
Nebolo vždy jednoduché zvládať 

gramatiku, pravopis a štylistiku 
podľa predstáv našej pani učiteľky. 
A tých diktátov a slohov čo sme sa 
napísali! Zo zdanlivo tvrdej driny 
sme však po odchode zo základ-
nej školy brali sladké ovocie. So 
spolužiakmi sme sa po vstupných 
previerkach na stredných školách 
zhodli v jednom – zaradili sme sa 
medzi výborných! Nielen vtedy. 
Jazykové základy, ktoré do nás 
vštepila nás sprevádzajú stále.

Nespočetnekrát sme sa pri 
písomnom styku vracali a stále sa 
vraciame k hodinám s pani učiteľ- 
kou a dookola si opakujeme 
základné pravidlá pravopisu, ako 
nás to naučila. Možno až s odstu-
pom času si v plnom rozsahu uve-
domujeme význam jej náročnosti 
k zvládnutiu základov slovenského 
jazyka a literatúry.

Vždy sa úprimne tešila in-
formáciám, že sme sa „nestrati-
li“. Tá radosť a pocit uspokojenia z 
nej vyžarovali aj vtedy, keď sme sa 
pred časom už skoro ako dôchod-
covia stretli u nej na dvore. 

František Betin

Herci, žiaci 9. B, ročník 1972-73 a Terézia Valentíniová (v strede do-
le), režisérka divadelnej hry Ľubica-Medvedica

mozrejmosť, keď im oznámime, že 
ideme darovať krv. Pevne veríme, 
že to budú brať ako samozrejmosť, 
aj keď oni budú dospelí.“

Na otázku, ako často a kam cho-
dia darovať krv a či sa zmenil spô-
sob odberu teraz počas opatrení, 
nám odpovedala: „Krv chodíme da-
rovať v Leviciach, manžel daroval 
aj v Bratislave, Trenčíne a Dolnom 
Kubíne ako slobodný, ja občas cho-
dievam do Nitry. Manžel chodí na 
odber štyrikrát do roka, ja trikrát. 
Momentálne obidvaja v Leviciach. 
Počas opatrení sa z našej strany 
nič nezmenilo, okrem rúška, de-
zinfekcie, odstupov a jedného do-
tazníka navyše.”

Väčšinou darcovia nevedia ko-
mu putuje ich darovaná krv, netu-
šia či prispejú k zlepšeniu zdravia 
alebo dokonca k záchrane života, 
občas však idú darovať krv adres-
ne. Potvrdili to aj jej slová: „Pred 
pár mesiacmi sme darovali kole-
gyninej dcére, manžel svojej mame 

a zopár známym, ktorí ho oslovili s 
prosbou. Ale väčšinou netušíme, v 
koho žilách koluje naša krv.“

Dozvedáme sa tiež, že samotná 
príprava na odber nie je náročná, 
po dlhoročných skúsenostiach už 
vedia, že pitný režim deň pred od-
berom a v deň odberu je veľmi dô-
ležitý. Raňajky nevynechávajú, len 
si vyberú niečo ľahké. Spoločne sa 
im podarí ísť na odber len raz do 
roka, ako na spomínanej Valentín-
skej kvapke krvi. V deň, keď si zvyk-
nú zamilovaní, ale aj roky milovaní, 
vymieňať darčeky z lásky, oni ešte 
pridávajú drahocenný dar nezná-
mym. A chcú v tom pokračovať, 
pokiaľ im to zdravie dovolí.

Oni dvaja nepovažujú darcovstvo 
za výnimočné, ako povedala Ingrid: 
„Darovať krv chodia aj mnohí naši 

priatelia, kolegovia z radov modrej 
armády, medzi ktorými je tiež veľa 
darcov ocenených plaketou. Veľmi 
si vážime milé a ochotné sestrič-
ky z HTO Levice, NTS Nitra za ich 
dôležitú, aj keď málo ohodnotenú 
prácu. Slovko „ďakujeme“ je počuť 
z každých dverí. Toľké slová vďaky 
zažije človek po návšteve HTO. Ten 
pocit je úžasný, keď si uvedomí-
te, že krv dokáže niekomu inému 
zachrániť život. Rada by som po-
vedala všetkým, ktorým to dovolí 
zdravotný stav, aby neváhali. Pri-
dajte sa k nám, nech je nás stále 
viac a viac. Nikto z nás nevie, kedy 
túto vzácnu tekutinu bude potrebo-
vať.“ Toľko slová Ingrid zo „zlaté-
ho“ páru Lukácsovcov, ktoré stoja 
na zamyslenie. 

Monika Nemčeková 

O dobrovoľných darcoch krvi bolo už napísaných mnoho článkov, ale 
keby ich bolo aj tisícnásobne viac, nevyvážilo by to ich skutočný prínos 
a ľudskosť, ktorú nezištne rozdávajú. Do tejto mimoriadnej skupiny pat-
ria aj Ingrid a Tomáš Lukácsovci z Kozároviec, ktorí na nedávnej Valen-
tínskej kvapke krvi v Leviciach spoločne darovali krv. Pre Ingrid to bol 
35. odber a pre Tomáša už 56. Obaja už odbermi získali zlatú Jánskeho 
plaketu. Zaujali nás, a preto sme sa rozhodli dozvedieť sa o nich viac. 
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Rok 1921
Záznamy v školskej kronike, 

ktoré urobil vtedajší správca školy 
Ján Bešše sú v tomto roku veľmi 
striedme. Okrem voľných dní a 
prázdnin sa z nich dozvedáme, že 
ku 31.augusta 1921 bol na vlast-
nú žiadosť preložený Václav Bouš-
ka z Kozároviec do obce Bělušice 
okr.Kolín v Čechách. Na miesto 
učiteľa Václava Bouška bol vy-
menovaný mladý, 17-ročný uči-
teľ, Imrich Hirner, pochádzajúci z 
Naháča. Správca školy Ján Bešše 
a učiteľka Vajdová zložili skúšky 
a boli spôsobilí na vyučovanie na 
ľudových školách s vyučovacím 
jazykom slovenským. 

Rok 1931
Zlým zvykom je tu, že chlapci 

na Nový rok po polnoci chodia 
vinšovať, blahoželať po domoch 
zrejme kvôli pitiu. Zo sna zobu-
deným je zaiste táto nočná náv-
števa nepríjemná. Jeden hospo-
dár sa ponosoval, že o 2.hodine 
vyburcoval taký blahoprajník jeho 
rodinu zo spánku a to všetko iba 
pre blahoženie. Nuž, je to špatný 
obyčaj. Riadne vyučovanie sa za-
čalo 3.januára. Dňa 4.januára bo-
lo rodičovské združenie. Správca 
školy na ňom predniesol vysvet-
lenie nariadenia o rodičovských 
združeniach. Bola vykonaná voľba 
a predsedom sa stal Jozef Kotora, 
roľník z Brôdku.

 Začiatkom roka v Bratislave, 
Nitre a v Komárne šarapatila špa-
nielska chrípka. U nás bol me-
dzi žiakmi rozšírený veľký kašeľ 
a rozšírila sa chrípková epidémia. 
Niektorí rodičia napriek horúčke 
svojich detí ich posielali do školy 
a v niektorých domoch ochoreli 
celé rodiny. Začiatkom februára 
bola škola na 10 dní zatvorená. 
12.februára 1931 sa začalo znovu 
vyučovať po chrípkových prázdni-
nách. Mnohí žiaci sa ešte nedosta-
vili do školy pre chorobu. 

V ten istý deň sa začali v ob-
ci práce súvisiace s elektrifiká-
ciou obce. 14.až 16.februára pa-
dal sneh po celom Slovensku. Že-
lezničná premávka bola na mno-
hých miestach sťažená, vlaky zo-
stali stáť po tratiach aj celé dni a 
noci. Zlatomoravecký vlak bol za-
viaty neďaleko Kozároviec pri lese 
od večera do rána, až pokiaľ ho 
robotníci nevyslobodili lopatami.

 17.februára išla do Prahy de-
legácia obce vedená starostom 
Filipom Žemberym a obchodní-
kom Jozefom Kabátom. Cieľom 

bolo prejednať výdavky obce na 
školu, ktoré štát žiada od obce. 
Obec trvala na tom, aby to bolo 
hradené štátom, tak ako doposiaľ. 
Na ministerstve im bolo referen-
tom oznámené, že bývalá uhorská 
vláda to hradila len z dôvodu po-

maďarčenia Slovákov. Terajšie zá-
kony požadujú, aby tieto výdavky 
znášala obec. Delegácia sa cestou 
zastavila aj v Bratislave na Krajin-
skom úrade, kde žiadali povolenie 
4 jarmokov pre obec, čo im bolo 
tiež sľúbené. Iniciatívu na zave-
denie jarmokov v obci podal ob-
čanom pred rokom Michal Knopp. 
Ministerstvo školstva schválilo 
zriadenie V. triedy na náklady ob-
ce. 4.marca inštalovali elektrické 
vedenie aj do školy, do bytov a 
správcovne a do 1.triedy na útraty 
obce Kozárovce. V apríli prišli za 
výpomocné učiteľky Pavla Černá 
z Veľkých Pavlovíc a Oľga Kalis-
ká z Kalištia. 19.apríla 1931 bolo 
1.sv.príjmanie 8-ročných žiakov z 
II.triedy 2.ročníka. 

8.mája 1931 po prvý raz svietili 
po obci elektrické lampy. 13.júna 
1931 boli žiaci a učitelia na výle-
te v Hronskom Beňadiku u Sale-
ziánov. Na podnet správcu školy 
nacvičila Pavla Černá, výpomocná 
učiteľka, spolu so žiačkami národ-
né tance a spevy, ktoré predstavili 
žiačky Beňadiku za všeobecného 
údivu a aplauzu. 

26.júna sa konal zápis žiakov na 
školský rok 1931-1932. 10.augus-
ta 1931 začali murári a ženy veľké 
čistenie, bielenie a drhnutie pia-
tich tried, učební a školskej chod-

by. Opravy školských lavíc, dvier, 
okien atď. vykonal na trovy obce 
stolár Jozef Nemček. 27.augusta 
1931 v noci o 22,30 hod. vznikol 
u Holečku (:Šušajov:) pri Konzume 
oheň, ktorý zničil celý dom. Hasič-
stvo lokalizovalo oheň, šťastie, že 
bolo úplne ticho, bez vetra a tak 
sa oheň nerozšíril.

V školskom roku 1931/32 sa do 
školy zapísalo 281 žiakov, čo bolo 
o 26 detí viac ako v minulom škol-

skom roku. Náboženstvo vyuču-
je salezián Dr. František Sersen. 
Správca školy Michal Knopp, si 
podal žiadosť o trvalé penziono-
vanie. Bolo to následkom vyše ro-
ka trvajúceho zápalu ľadvín, ktoré 
bolo zase následkom prechladnu-
tia zo slávností zo dňa 6.-7.marca 
1930. Tejto žiadosti bolo vyho-
vené. Učiteľka Mária Weilová r.
Vajdová, zahlásila pre slabosť od 
1.septembra 1931 neprítomnosť v 
službe. Referát ministerstva škol-
stva a národnej osvety vzal to-
to jej oznámenie na vedomie a 
udelil jej zdravotnú dovolenku. 

Na uprázdnené miesta boli Refe-
rátom vymenovaní učitelia Ervin 
a Mária Szaboví, manželský pár 
zo školy v Slovenských Ďarmo-
tách. Vyučovať začali 19.septem-
bra. Správca školy Michal Knopp 
sa 1.septembra 1931 presťaho-
val do Levíc. Správcovskú agendu 
odovzdal učiteľke Márii Weilovej, 
ktorá mala zdravotnú dovolenku. 
Vedením správcovskej agendy tak 
boli školským inšpektorátom po-

verení učitelia Ervin Szabó a Be-
lo Fajta. Dňa 23.septembra 1931 
nastúpil službu pri tunajšej škole 
Jozef Jakubička, učiteľ čakateľ, ro-
dák z Nitry. Obecné zastupiteľstvo 
prejednávalo 26.júla 1931 na svo-
jom zasadnutí prevzatie vecného 
nákladu na novozriadenú pobočku 
pri IV.triede. 

Počet zapísaných žiakov do 
IV.triedy prevyšuje zákonom po-
volený počet 70. Obecné zastu-
piteľstvo však zamietlo znášanie 
vecného nákladu tejto pobočky. 
Na nátlak Referátu obecné za-
stupiteľstvo znovu prejednáva-

Zo školskej kroniky

1. sv. príjmanie - na obrázku po pravej ruke kňaza Viliama Vagača,Pavla Černá a po jeho ľavej ruke Oľga 
Kaliská. Deti pravdepodobne ročník 1923.

Kultúrny dom foto z roku 1934 
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lo prevzatie nákladu na svojom 
zasadnutí. Tu už obecné zastupi-
teľstvo jednohlasne prijalo vecný 
náklad pobočky IV. triedy. Mária 
Weilová r.Vajdová, ktorá na tejto 
škole účinkovala od 1.septembra 
1919 do 1.10.1931, bola vymeno-
vaná za učiteľku na štátnej ľudo-
vej škole v Leviciach. Zhromaž-
dení žiaci za prítomnosti učiteľ-
ského zboru, sa s ňou rozlúčili. V 
mene učiteľského zboru sa lúčil 
Belo Fajta, v mene žiakov Katarí-
na Drozdíková, žiačka 8.ročníka, 
ktorá pani učiteľke odovzdala aj 
krásnu kyticu. Mária Weilová sa 
za toto poctenie srdečne poďa-
kovala. Dňa 1.októbra 1931 na 
miesto Márie Weilovej nastúpil 
službu učiteľ Juraj Kopecký, ro-
dák z Kostolca nad Orlicou. Je 
hudobne vzdelaný a je členom 
levického orchestra. Obecná ra-
da udelila dar pre chudobných 
žiakov tejto školy. Správa školy 
zakúpila písacie potreby, zošity 
a učebnice a rozdelila ich me-
dzi najchudobnejších žiakov. Od 
15.novembra 1931 svieti v škole 
elektrina. Ervin Szabó založil spe-
vokol – miešaný zbor. Spevokol 
má nateraz 30 členov. 

Dňa 6.decembra 1931 bol sláv-
nostne otvorený a posvätený kul-
túrny dom „Don Bosco“ v Kozá-
rovciach. 

Posviacku vykonal dekan An-
drej Dodek z Tekovských Nemiec. 
Účastníkov slávnosti a zástupcov 
politických úradov privítal salezi-
án Dr. František Sersen. V mene 
politickej správy prehovoril okres-
ný náčelník Dr. Aladár Ondrejko-
vič, starosta obce Filip Žembery 
a učiteľ Belo Fajta. Saleziánski 
kňazi z Hronského Beňadika za-
hrali divadlo „Rodičovská láska“. 
Miestny spevokol pod vedením 
učiteľa Ervína Szaba zaspieval v 
prestávkach s úspechom krásne 
slovenské trávnice. Na tejto sláv-
nosti zahrali školské dietky diva-
delnú hru „Mikuláš“. Hru nacviči-
la učiteľka Júlia Fajtová. Slávnosť 
zakončil Dr. Sersen, poďakujúc sa 
za neobyčajnú účasť. 

Vdp. arcidekan Rudolf Rusko z 
Novej Bane vykonal 20.decem-
bra 1931 posviacku organu. Po 
kázni bola slávnostná sv. omša 
s asistenciou 60 saleziánskych 
kňazov, ktorí spievali v zbore celú 
sv. omšu. Po litániách bola aka-
démia v kultúrnom dome. Salezi-
ánski kňazi zahrali divadlo „Rodi-
čovská láska“ v 3 dejstvách, ďa-
lej veselohru „Zrkadlo“ a jeden 
biblický dej. V prestávke kňazi 
spievali štvorhlasné piesne. Or-
gan postavila firma Jozef Melzer, 
Kutná Hora.

Spracoval Miroslav Kopál
Foto: kronika

Rozhodli sme sa spoznať au-
tora petície a priblížiť nám jeho 
pohnútky. Volá sa Samuel Bielik, 
má 20 rokov, pochádza zo Zla-
tých Moraviec a študuje na Fakul-
te ekonomiky a manažmentu Slo-
venskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre. Ako nám povedal 
v rozhovore, o vlaky a železničnú 
dopravu v regióne Zlatých Mora-
viec sa začal zaujímať už ako ma-
lý chlapec. Postupne jeho záujem 
narastal aj z odborného hľadiska.

„Najviac ma trápilo, že mesto 
Zlaté Moravce má v súčasnej do-
be veľmi nedostatočné vlakové 
spojenia, pritom ešte pred nie-
koľkými desaťročiami išlo o výz- 
namný dopravný uzol. Diaľ- 
kové autobusové spojenia sú tiež 
čoraz slabšie. K založeniu petície 
ma viedlo aj to, že spolu s mojím 
spolupracovníkom Štefanom Dan-
kom chceme prispieť k zlepšeniu 
dopravného spojenia, ktoré je na-
vyše ekologické a môže zlepšiť aj 
situáciu na preťažených cestách. 
Taktiež by sa obnovou týchto vla-
kov zlepšilo dochádzanie obča-
nov Zlatých Moraviec a okolia k 
vlakom diaľkovej dopravy smer 
Bratislava, Banská Bystrica, prí-
padne Košice, ktoré v Kozárov-
ciach zastavujú,“ povedal nám 
na úvod Samuel Bielik. O svojom 
spolupracovníkovi Štefanovi Dan-

Pred časom sa objavila na sociálnej sieti Kozárovčanov informá-
cia, že niekto zvažuje založiť petíciu na obnovu železničného spo-
jenia z Kozároviec do Zlatých Moraviec a ďalej na Lužianky. V pr-
vom momente prekvapila, ale aj vyvolala záujem. Všetci si totiž pa-
mätajú časy, kedy na spomínanej trati premávali vlaky. Ruch ustal 
v roku 2003. Odvtedy si museli mnohí nájsť náhradné riešenia. Kto 
chce využiť existujúce vlakové spojenie z Kozároviec, prichádza do 
Kozároviec autobusom, taxíkom, ale najčastejšie osobným autom. 
Svedčilo o tom denne preplnené parkovisko pri železničnej stanici. 
Obnovená trať by bola malým zázrakom. 

kovi prezradil, 
že je z Vranova 
nad Topľou, má 
19 rokov a štu-
duje v maturit-
nom ročníku na 
SOŠ Železničná 
v Košiciach.

Prvým vlast-
ným pries- 
kumom mladí aktivisti zistili, že 
odborníci majú k problematike 
pozitívne stanovisko. Myšlienku 
obnovy trate privítali zástupco-
via samospráv, tak primátor Zla-
tých Moraviec PaedDr. Dušan Hu-
sár, ako aj starosta Kozároviec  
Ing. Bystrík Ižold a poslanci. Medzi 
laickou verejnosťou sa samozrej-
me návrh stretol s veľkým záuj- 
mom. Ak by to bolo na nich, tak si 
želajú obnovu čím skôr. 

Aký je však názor tých, ktorí 
o veci môžu rozhodnúť? „Minis-
terstvo dopravy a výstavby SR 
sa vyjadrilo, že v rozpočte na rok 
2021 nie je dostatok finančných 
prostriedkov na obnovu dopravy 
tento rok, čo plne rešpektujeme. 
Avšak Nitriansky samosprávny 
kraj má vypracovaný plán udrža-
teľnej mobility, ktorý bol schvále-
ný v lete 2020. V tomto pláne po-
číta s danou traťou ako kľúčovou. 
V pláne sa ráta aj so zahustením 
dopravy na trati zo Zlatých Mora-

viec do Úľan nad Žitavou, v plá-
ne je aj výstavba preložky trate 
smer Lužianky. Preto my, obča-
nia Požitavia a Pohronia veríme, 
že sa na rok 2022 nájdu peňažné 
prostriedky na obnovu dopravy 
na trati a súčasne na posilnenie 
dopravy na trati zo Zlatých Mora-
viec do Úľan nad Žitavou napríklad 
zo spomínaného fondu obnovy od 
Európskej únie,“ zhrnul zásadné 
stanovisko iniciátor petície.

Na otázku, či je vôbec možné 
niečo podobné dosiahnuť petí-
ciou, nám povedal: „Niečo podob-
né sa stalo pred dvomi rokmi, ke-
dy sa po 15 rokoch podarilo po-
dobnou cestou obnoviť osobnú 
dopravu na trati Zvolen – Šahy.“ 
Samozrejme, uvedomujú si, že to-
to nie je beh na krátku trať. Treba 
sa obrniť trpezlivosťou, ale chcú 
pripomínať dôležitosť obnovy tra-
te, aby sa s ňou rátalo pri rozho-
dovaniach v budúcnosti.

Ako nás informoval pri prvom 
rozhovore vo februári, vtedy do- 
siahla elektronická petícia cez 
400 podpisov. Skontaktovali sme 
sa s ním aj po mesiaci, 18. marca 
nám oznámil, že petíciu už pod-
porilo viac ako 600 hlasujúcich. 
Len čo to situácia ohľadom Co-
vidu-19 dovolí, uvažujú aj o zbie- 
raní podpisov papierovou formou. 
Chceli by totiž prekročiť hranicu 
aspoň 1000 podpisov. Podľa je-
ho slov, ich zámer prešiel už aj na 
krajskú úroveň, kde sa ním začali 
zaoberať. 

Pokiaľ sa niekto chce pridať a 
podporiť tento projekt, petíciu 
nájde na webovej stránke petí-
cie.com pod názvom Petícia za 
obnovenie osobných vlakov na 
trati Zlaté Moravce - Kozárovce.

Monika Nemčeková

Pocestujeme vlakom z Kozároviec  Pocestujeme vlakom z Kozároviec  
do Zlatých Moraviec a Lužianok?do Zlatých Moraviec a Lužianok?
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V závere minulého roka sme pri-
niesli na stránkach Kozárovských 
novín príspevok o návšteve euro-
poslanca Ivana Štefanca v Kozá-
rovciach. Stretnutie sa odohralo 
na Pustej hore v jednej útulnej 
pivničke. Ale nešlo o posedenie 
pri vínku, akoby sa mohlo zdať. 
Europoslanec v tom čase praco-
val na veľmi zaujímavom projek-
te o zabudnutých receptoch sta-
rých mám s príbehmi ľudí žijúcich 
v jednotlivých regiónoch. Ako nám 
povedal, pri zbieraní podkladov 
nemohol obísť jemu srdcu blízke 
Kozárovce.

Na spomínanom stretnutí mu 
hostitelia predviedli ako sa varí 
vyhodená kapusta, kapustnica, 
štiavová polievka a kabáče z cuk-
rovej repy. V neďalekom Pukanci 
zasa varili chýrne pukanské pá-
rance. Okrem týchto receptov na-
šli miesto vo vydanej brožúre ešte 
ďalšie zaujímavé recepty a popri 
nich aj obrázky obcí a mestečiek 
nášho krásneho Slovenska. 

Už vtedy nám autor prezradil, 
že publikácia bude preložená do 
angličtiny a vyjde pod jeho zášti-

tou v Európskej 
ľudovej strane v 
Európskom par-
lamente. Plánu-
je ju rozdávať v 
rámci Európ-
skeho parla-
mentu, v eu-
rópskych inšti-
túciách a potom 
po celom Slo-
vensku. Jeho 
cieľom bolo aj 
takto spropago-
vať Slovensko v 
zahraničí, uká-
zať našu histó-
riu a urobiť mu 
ešte lepšie me-
no.

Pri tomto roz-
hovore nám pri-
sľúbil, že zopár 
brožúr venuje 
aj našim čitate-
ľom. V minulých 
dňoch sme do-
stali do redak-
cie balíček brožúrok pod titulom 
SPOZNAJ SLOVENSKÉ REGIÓNY 
od západu po východ cez zabud-
nuté recepty starých mám. Pote-
šilo nás, že na titulnej strane pub-
likácie je fotografia zo stretnutia 
na Pustej hore v našej obci.

Veľmi radi sa o darované bro-
žúry s našimi čitateľmi podelíme. 
Výhercov vyžrebujeme spomedzi 
súťažiacich, ktorí do 30. apríla ho-
dia lístok s kupónom do schránky 
na plote obecného úradu v Kozá-
rovciach.

 M. Nemčeková

Otázka pre europoslanca 
Ivana Štefanca

Spojili sme sa s ním, aby sme 
mu za tento darček poďakovali a 
zároveň sme sa ho spýtali, čomu 
sa najnovšie v EP venuje, ktoré sú 
najpálčivejšie témy týchto dní? 

„Najdôležitejšou úlohou Eu-
rópskeho parlamentu je prispieť 
k zvládnutie zdravotných a eko-
nomických aspektov pandémie. 
Nedávno sme schválili vytvore-
nie programu EU4Health v obje-
me 5,1 miliardy eur, ktoré sú ur-
čené na spoločný nákup liekov, 
medicínskeho materiálu a prepo-
jenie európskych zdravotníckych 
systémov. 

Snažíme sa tiež o urýchlenie dis-
tribúcie registrovaných vakcín pri-
márne pre najviac zasiahnuté kra-
jiny. Osobne som sa listom obrátil 
na predsedníčku Európskej komi-
sie Ursulu von der Leyen, aby po-
mohla so zabezpečením väčšieho 
množstva vakcín, čo sa aj podarilo. 

Osobitnú pozornosť venujem po-
moci malým a stredným podnika-
teľom, ktorí v kríze najviac trpia. 
Program InvestEU prinesie kumu-
lovane až 300 miliárd eur, ktoré 
umožnia zachovať pracovné mies-
ta a uľahčia rozbehnutie prevádzok 
po odoznení krízy,“ odpovedal na 
našu otázku europoslanec.

Gazda po dlhej zime túžobne 
očakával jar. Všetko, čo sa dalo 
počas zimy nachystať, si vopred 
pripravil. Namazal kolesá voza ko-
lomažou, kováčovi zaniesol nako-
vať lemeš z pluhu a čakal na tep-
lejšie počasie. Gazdiná mala iné 
povinnosti. Bolo treba urobiť poria-
dok v dome, vymazať steny v iz-
bách i dom z vonka, umyť drevenú 
povalu. Takéto práce sa robievali 

Zo spomienok na život v našej obci
obyčajne pred Veľkou nocou. Aby 
však mohla byť stena vymazaná, 
bolo treba kúpiť vápno. Netrpez-
livo čakala, kedy od murované-
ho mostu zahrkoce voz s vápe-
níkom, ktorý prichádzal obyčajne 
zo Skýcova, kde sa takéto vápno 
ťažilo, a predával ho vo veľkých 
tuhých kusoch. Keď sa ozval jeho 
hlas:,,Vápno, vápno“, vybiehali 
z domov na ulicu a vápno kupovali. 

Vápeník meričkou 
odmeral vápno 
a predal gazdinej. 
Gazdiná vápno 
doma zahasila 
a o niekoľko dní 
doň pridala modrú 
skalicu, vymazala 
izbu, pitvor, umyla 
a vyšlichtila hli- 
nenú podlahu, 
okná zvesila a 
poumývala v po-
toku. Nakoniec 
zavesila firhan-
gy a bolo čisto. 
Okrem toho mu-
sela sledovať sta-

ré husi, ktoré sedeli na vajíčkach 
v komore vo veľkých husacích ko-
šoch. Často sa stávalo, že husi 
gazdiné držali v košoch pod po-
steľou v zadnej izbe. Boli prikryté 
plachtou a niekoľkokrát počas dňa 
ich vyložili na dvor a dali im žrať. 
Čakali, kým sa vyliahnu krásne 
žlté húsatká. 

Zber starého šatstva v dedine 
nefungoval. Gazdiná počas ro-
ka odkladala do šopy všetko do-
trhané šatstvo, ktoré sa už ne-
dalo obšiť. Keď započuli hlas 
handrára: ,,Handry, handry, staré 
železá, doneste nám tetka Tereza“, 
gazdiná vzala handry a zaniesla 
handrárovi, ktorý ich vymenil za 
šálky, hrnčeky, drobný riad a pre 
deti vzali prsteň s červeným oč-
kom. Dedinou sa ozýval neraz aj 
hlas biedneho drotára: ,,Hrnce plá-
tať, drótovať“. Keď sa v domácnos-
ti praskol hlinený hrniec, drotár ho 
oplietol drôtom, alebo keď tiekol 
plechový, urobil naň záplatu. Ne-
raz to urobil iba za tanier polievky, 
alebo iného jedla. Drotári prichá-
dzali zo severu Slovenska a neraz 

vandrovali a pracovali za obživu, 
alebo nocľah. 

Obecné oznamy sa šírili rých-
lejšie a to v obci nefungoval ani 
miestny rozhlas. Správy oznamo-
val miestny bubeník, či obecný slu-
ha. Bubeník krátkym zabubnova-
ním na každej ulici zahlásil:,,Dáva 
sa na známosť“... a oznámil to, čo 
odkázal pán richtár, alebo obec-
ný notár. 

Najväčšiu radosť mali dievčen-
ce, keď sa v dedine zjavil Lacný 
Jožko. Ten mal na chrbte, aj na 
prsiach, krošňu plnú garalížov, 
stužiek, hornodlí, ponúkal ozdo-
by do chontov, do vrkočov, pre 
mládencov mal v ponuke remeň 
do nohavíc, alebo hrebeň a ho-
zuntrogle. 

Neskorú nočnú hodinu ohlasoval 
hlásnik až do 4. hodiny rannej. O  
5. hodine rannej sa z kostolnej ve-
že ozval zvon na Anjel Pána a za-
čal sa taký istý kolobeh bežného 
dňa až dovtedy, pokiaľ sa z tej is-
tej kostolnej veže neozval večer na 
Anjel Pána ten istý zvon.

Helena Hamarová

Zabudnuté recepty starých mám

KUPÓN 
Spoznaj slovenské 
regióny
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Využívam aj túto možnosť pro-
stredníctvom našich kozárov-
ských novín, oboznámiť vinohrad-
níkov, čo máme v pláne v najbliž-
ších týždňoch a mesiacoch. Do 
30.marca prijímame objednávky 
na nákup štepov pre jarnú výsad-
bu. Záujemcovia (členovia spol-
ku) sa môžu prihlásiť u hospodára 
Mikuláša Betina. Aj v tomto roku 
budeme poskytovať poradenstvo 
a rozvažovanie chemickej ochrany 
vinohradov pred hubovými cho-
robami. Táto služba je prepojená 
s prevádzkou dvoch meteosta-
níc, ktorá je založená na predik-
cii infekčného tlaku chorôb vini-
ča. Našou snahou je postrekovať 

Pôsobenie vinohradníckeho spolku počas pandémie

čo najmenej, iba v odôvodnených 
prípadoch a čo najekologickejší-
mi postrekmi. Aj preto sme vlani 
spustili skúšobnú prevádzku me-
teostaníc – jednu na Pustej ho-
re a jednu na Starých viniciach, 
s výstupom do mobilného tele-
fónu tajomníka spolku Ing. Juraja 
Benčaťa. Jeho úlohou potom je 
prostredníctvom SMS správ in-
formovať členov spolku o potre-
be postreku. 

Výbor spolku rozhodol o pokra-
čovaní spolupráce a prenájme me-
teostaníc od spoločnosti Vinlink aj 
na tento rok. Po tieto dni sa robí 
výmena staníc za modernejšie, 
napojené na fotovoltaické články.

Tak, ako celú našu spoločnosť, tak aj život spolku a jeho pôsobenie 
narušila pandémia koronavírusu. Každý vinohradnícky rok sa začína 
strihaním révy a ten spolkový začína výročnou členskou schôdzou. 
Stretnutie členskej základne máva za úlohu zhodnotiť dianie v spol-
ku od poslednej výročnej schôdze a prijať plán aktivít na ďalší rok. 
Je to aj spoločenská udalosť, ktorou sa kozárovskí vinári pripravujú 
na nový ročník vinárskych súťaží. Žiaľ, z dôvodu celospoločenských 
opatrení nie je možné v tomto roku nič z toho realizovať. Avšak pro-
tipandemické opatrenia nezastavili práce vo vinohradoch a v našich 
pivniciach pri ošetrovaní vína čakajúceho na koštovky a spoločen-
ské akcie, ktoré sú zatiaľ zakázané. Aj z týchto dôvodov, oprávnene, 
požadujú naši členovia služby a servis, ktoré sa stali už štandardom, 
samozrejme za dodržania protipandemických opatrení. 

V tomto pandemickom obdo-
bí, keď sa nedá cestovať, veľa 
občanov Kozároviec stretávame 
na prechádzkach po Pustej hore 
a Starých viniciach. Tí všímavej-
ší si iste povšimli, že v porovnaní 
s minulými rokmi, sa obe vino-
hradnícke lokality menia. Ubú-
da zanedbaných neobrobených 
parciel bývalých vinohradov. Je 
to vďaka snahe zmulčovať tieto 
opustené plochy. V tejto činnosti 
budeme pokračovať formou ko-
ordinácie. Za úlohu to majú pod-
predsedovia – na Starých vini-
ciach Milan Záhorský a na Pustej 
hore Ing. Ján Švolik. Ak sú záu-
jemcovia, nech sa prihlásia. Cena 
za jeden ár povrchového mulčo-
vania je 10 €. 

V rámci propagácie Kozároviec, 
ako vinohradníckej obce, rozhodol 
výbor, že sa zúčastníme projektu 
pod názvom Slovenské vinohrad-
nícke obce 2021. Bude to jedineč-
ná publikácia, ktorá prinesie in-
formácie o miestnych malých vi-
nároch, o našich tradíciách, o na-
šich vínach. Na stránkach pripra-
vovanej knihy budú prezentovaní 
aj jednotlivo naši členovia, najmä 
vinári, ktorí sa zúčastňujú vinár-

skych súťaží. Záujemcovia sa mô-
žu prihlásiť u Ing. Juraja Benčaťa. 

Úplnou novinkou je tohtoročná 
účasť spolku na participatívnom 
rozpočte obce Kozárovce 
zadaním projektu na prvú verejnú 
ochutnávku našich vín. O schválení 
projektu rozhodne verejné hlasova-
nie. Obraciam sa preto na našich 
členov, ale aj sympatizantov spolku, 
s prosbou o podporu. Spoločenské 
obmedzenia jedného dňa skončia, 
nevieme síce kedy to bude, ale 
potom iste nastane spoločenské 
oživenie, budú sa konať kultúrne 
podujatia, koštovky vín a my 
chceme byť tiež pritom. Verím, že 
tu dostanú priestor aj folklórne 
skupiny, aj naša dychová hudba. 

Záverom pripomínam našim čle-
nom, ale aj našim podporovate-
ľom, stále sme občianske združe-
nie závislé od dvoch percent z va-
šich daní. Rozsah činnosti a slu-
žieb spolku je priamo úmerný nie-
len našim schopnostiam a ochote 
k svojpomoci, ale aj tomu, koľko 
máme prostriedkov na účte. Tlači-
vá na dve percentá sú u členov vý-
boru vinohradníckeho spolku. Za 
Vašu podporu vopred ďakujeme. 

Štefan Gaži, predseda VSK

Kotva môjho života
Študovala som na Strednej 

zdravotníckej škole v Bratislave, 
ktorú som ukončila v roku 1978 a 
neskôr na Farmaceutickej fakul-
te UK v Bratislave. V roku 1985 
som sa vydala a presťahovala za 
manželom do pekného moravské-
ho kúpeľného mesta Luhačovice. 
Pracovala som v miestnej lekárni. 
Čoskoro sa nám narodil syn Mi-
lan a potom Benjamín. Viedli sme 
tam bohatý kultúrny, športový a 
spoločenský život, ale, žiaľ, v ro-
ku 2000 som ovdovela a zostala 
so synmi sama.

Pekné spomienky mám na náv-
števy krajanov, ktorí - keď sa v 
kúpeľoch liečili – ma vždy priši-

li pozrieť. Medzi nimi aj pán uči-
teľ Gašpar Švolík, ktorý kedysi na 
základnej škole v Kozárovciach 
vzbudil vo mne trvalú lásku k ché-
mii. Po roku 2009 ma osud zavial 
do Mladej Boleslavy, kde som na-
šla nové zázemie aj partnera. Do-
chádzam do práce do Prahy, kde 
pracujú medzitým aj dospelí sy-
novia. Už dva roky som formálne 
na dôchodku, ale práca v lekárni 
ma stále baví - kontakty s mladý-
mi kolegami a zákazníkmi zo za-
hraničia, pri ktorých si oprašujem 
základy cudzích jazykov. Ale teraz, 
v časoch koronavírusu, je príleži-
tostí menej. Praha je bez turistov. 

Kozárovce pre mňa zostali pev-
nou životnou kotvou. V rodnom 
dome ma vždy prebúdzali ostré 
lúče slnka vychádzajúceho spoza 
Krivína a spať som chodila, keď 
som uprela posledný pohľad na 
inoveckú chatu, biely fliačik v le-
se s malým svetielkom. Spomínam 
si často na otca, ktorý mi vštepil 
predpoklady pre vzdelávanie a  
pracovitosť, ako aj na obetavosť 
mamy a vtip i súdržnosť sestry. 
Som rada, že som vyšla do sveta 
z rázovitých Kozároviec.

Edita Černochová,  
rodená Smrťková

Kľúče od rodného kraja 
som si nechala

Bolo do dávno, v lete roku 
1983, keď som začínala novú 
etapu života spolu s manželom  
v Prahe a viac či menej natrva-
lo som zavrela za sebou bránu 
od rodného kraja. Symbolicky 
som si však kľúče od nej navždy 
ponechala. Po skončení Stred-
nej zdravotníckej školy v Brati-
slave som sa domov do Kozáro-
viec  zase vrátila. Pracovný ži-
vot som začala v lekárni v Že-
liezovciach, po roku som prešla 
do levickej lekárne na námestí.  
Mala som a stále mám rada ten-
to kraj. 

Za mladi som ako ochotníčka 
hrávala divadlo, a tak som z času 
na čas spolu s naším súborom vy-
stupovala po okolitých dedinách. 
Hrali sme pod umeleckým vede-
ním bratov Držíkovcov, veľkých 
nadšencov divadla,  ktorí, žiaľ, už 
nie sú medzi nami. Na ich počesť 
však nadšenci založili na Lipní-
ku tradíciu Divadelných dní pod 
Slovenskou bránou – Memoriá-
lu bratov Držíkovcov, hoci viem, 
že vlaňajší ročník sa kvôli kovidu 
nekonal. A keď som už pri kultúre, 
spomínam si aj na vystúpenia hu-

dobnej skupiny Generácia, ktorá 
bola vtedy medzi mladými ľuďmi 
z celého levického okresu veľmi 
populárna.

Dnes pracujem v českom pod-
niku, ktorý vyrába kontajnery na 
núdzové ubytovanie. Kiež by ich 
potreba bola čo najnižšia, aj keď 
si uvedomujem, že je to len zbož-
né prianie. Na fotografii s pozadím 
Prahy z decembra 2020 som spolu 
s vnukom Jožkom. Želám všetkým 
čitateľom Slovenskej brány, aby 
úspešne prekonali nástrahy, ktoré 
nám v súčasnosti kladie do cesty 
nebezpečný vírus – bez rozdielu 
hraníc – a sebe, aby som mohla 
čo najskôr zase prísť do rodné-
ho kraja a objať moju milú mamu.

Iveta Demianová

Pozdrav našich rodáčiek z Prahy
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Zakladateľovi klubu Michalo-
vi Šustákovi však tento indivi-
dualizmus veľmi nevoňal. Zvolal  
(s)chôdzu, kde bežci i chodci pri-
chádzali ako jednotlivci alebo ro-
dinné skupinky a po zápise štar-

tovali po vyznačenej trati. Michal 
v tento deň na tej istej trati absol-
voval virtuálny polmaratón RIO 
DE JANEIRO. Vždy, keď predbie-
hal ostatných, poháňal ho ich po-
vzbudivý potlesk. Nebol priestor 
na bližšie stretnutie, či rozhovory, 
lebo sa dodržiavali prísne opat-
renia. Nedeľné popoludnie však 
prinieslo radosť všetkým zúčast-
neným. A to sme ešte netušili, že 
Michal vo svojej kategórii získal 
striebornú medailu.

Zdravé kilometre alebo malá kopa pýta viac

Model takýchto dištančných be-
hov a chôdzí sa osvedčil a koná sa 
každý týždeň. O úspechu a popu-
larite hovorí štatistika. Počas šty-
roch prechádzok sa zapojilo 92 
účastníkov a ako Michal napísal 
na FB - do „našej banky“ ZDRA-
VÝ KILOMETER sme uložili 754 km 
chôdze, 125 km behu a 38 km bi-
cyklovania.

Určitá náhrada živých prete-
kov sú virtuálne behy. Spýtali sme 
sa Michala, ako sa tento beh vlast-
ne organizuje. „Je ich niekoľko 
druhov, ale podstata je totožná. 
Treba si vybrať nejakú bežeckú 
stránku na internete, napr. Ace 
races alebo Virtualrunners, ktorú 
si zatiaľ vyberám aj ja. Tu bežec-
ké preteky bežia po celom svete 
v jeden jediný deň. Každý pretek 
má stanovený presný dátum, ná-
zov, vzdialenosť, medaily, tričká, 
štartovné.

Ako to funguje? Mám plán zú-
častniť sa 11. apríla behu Paríž. 
Naklikám stránku Virtualrunners 
a prihlásim sa, vyberiem si dĺžku 
behu (5,10,21,42 km), zaplatím 
štartovné 25€ a ak chcem tričko, 
tak ešte 15€. Po tejto registrácii 
do 3 dní dostanem e-mailom prí-
stup na portál. V deň behu sa po-
stavím na štart svojej trate, spus-
tím si na mobile aplikáciu, ktorú 
po behu v cieli vypnem a snímku 
výsledku nahrám na portál. Do 24 
hodín viem svoje umiestnenie a 
do 2-3 týždňov mi príde medaila.

 Po prvýkrát som 
takto virtuálne be-
žal beh Rio de Ja-
neiro. Vo svojej ka-
tegórii najstarších 
som skončil druhý. 
Vyhral Ukrajinec 
Saučuk a za mnou 
dobehli nemeckí 
bežci. Nepoznáme 
sa, nepodali sme 
si ruky, neusmiali 
sa na seba.  Nie je 
to pravé orechové, 
chýba tomu kolek-
tív bežcov, atmosfé-
ra, povzbudzovanie 
a priateľské objatia 
v cieli. Rozdiel ako 

medzi rascovou a gulášovou po-
lievkou. Aj preto sme si vymysle-
li niečo reálnejšie - dištančnú (s)
chôdzu s usmiatymi tvárami, aj 
keď pod rúškami.“

Michal beháva už približne 
dvadsať rokov, začínal ako 47-roč-

ný. Hovorí, že ideálny vek na za-
čiatok neexistuje. Pozná borcov, 
ktorí začínali ešte neskôr ako on. 
Napríklad majster sveta Janko Ha-
zucha začínal po päťdesiatke a je-
den Ind začal behať ako 90-ročný. 
Nikdy nie je neskoro začať s be-
hom, ani s dlhšími a rýchlejšími 
prechádzkami.

Michalovej filozofii podľahli už 
mnohí. Mladší i skôr narodení. Má 
totiž schopnosť pripraviť vždy je-
dinečné detaily a úprimne sa te-
ší z každého účastníka. Prezradil 
nám, že na pripravovaný beh Pa-
ríž, 11. apríla už má spolubežcov 
z Kozároviec. „Chcel by som síce 
bežať polmaratón, ale ak sa do-
hodneme na inej dĺžke a tak vy-
tvoríme skupinu, rád sa prispô-
sobím. Získať ďalších, to je cieľ, 
proste - malá kopa pýta viac.“ 

Monika Nemčeková,
 snímky autorka

Od začiatku letnej prípravy vládla v klube výborná nálada, čoho 
výsledkom bolo aj naše účinkovanie v  jesennej časti súťaže, kde 
sme do jej prerušenia stihli odohrať desať zápasov, v ktorých sme 
ani raz neokúsili trpkosť prehry. Strieľali sme góly, spolu sme úto-
čili, spolu bránili, všetci ťahali za jeden povraz. O to viac nás mrzí, 
že sme nemohli robiť radosť našim fanúšikom aj naďalej. Zápasy, 
ktoré sme nestihli odohrať, sľubovali zaujímavé súboje, obzvlášť 
sme sa tešili na derby zápas do Levíc. 

Od januára sa pripravujeme individuálne, chlapci majú každý 
týždeň tri tréningové jednotky, a takto budeme pokračovať v tré-
novaní až do uvoľnenia protipandemických opatrení. Keďže je to 
pre nás všetkých nová situácia, nie je jednoduché udržať motivá-
ciu pri individuálnom tréningu v kolektívnom športe. A o to viac, 
keď nevieme, či a ako sa vôbec súťaž bude dohrávať. V klube však 
veríme, že sa aktuálna situácia s Covid-19 zlepší natoľko, že nás 
pustia na športoviská ešte na jar 2021. 

Miroslav Reischl, tréner mužov

V Kozárovciach dostali bežci, ale aj vyznávači rýchlej chôdze, pred 
dvomi rokmi zelenú. Veľmi sľubne rozbehnutý klub bežcov začal or-
ganizovať zaujímavé podujatia, na ktoré prichádzali bežci zvučných 
mien a postupne sa k nim pripájali aj domáci športovci. Vlani sa po-
darilo pripraviť počas uvoľnenia opatrení ešte dva preteky, ale po-
tom už prišiel úplný zákaz zhromažďovania. Bežci začali behať in-
dividuálne, chodci rovnako brázdili cesty a cestičky v okolí obce.

Účastníci (s)chôdze 28. marca v cieli

Účastníci (s)chôdze 28. marca na trati. Foto: E. Mrázová

Výherkyňa veľkonočného ba-
ránka. 


