
Slovo na úvod
Blížiace sa sviatky – všet-

kých svätých a pamiatka zo-
snulých – sú úzko spojené 
s miestami posledného od-
počinku. Naše cintoríny sa 
zmenia na záhradu plnú kve-
tov a sviečok. Tradične sa ži-
vé kvety dopĺňajú umelými 
a všetky napokon skončia  
spolu v odpade. Už niekoľko 
rokov sa ozývajú hlasy o zme-
ne tradičného správania. Se-
parujeme odpady, lebo je to 
jediná cesta, ako zastaviť de-
vastáciu našej zeme. Dôle-
žitou súčasťou tejto zmeny 
je však v prvom rade odpad 
nevytvárať. Doma, na praco-
visku a aj v cintoríne. Ume-
lé kvety a rôzne ozdoby sú 
vyrobené z rozličných mate- 
riálov, preto sa nedajú recy- 
klovať a na skládke sa budú 
rozkladať stovky rokov. Do 
tohtoročných sviatkov to už 
možno nezmeníme, ale mô-
žeme sa zamyslieť a urobiť 
zmenu v krátkej budúcnosti. 
Rozhodnúť sa môžeme pre 
výzdobu z prírodných mate- 
riálov, ktoré sa spolu so živý-
mi kvetmi po vytriedení v bio-
odpade rýchlo rozložia.

Od posledného vydania 
našich novín ubehli tri me-
siace. Počas nich sa udialo 
v našej obci mnoho zaujíma-
vého. Využili sme čas uvoľne-
nia opatrení na mnohé tra-
dičné i netradičné poduja-
tia a aktivity. Snažili sme sa 
ich aspoň v skratke zachytiť, 
aby sa o nich dozvedeli všetci 
a napokon v archíve aj v bu-
dúcnosti vypovedali o našom 
spoločenskom živote. Ak má-
te nápad, o čom by sme mali 
písať v najbližšom čísle Kozá-
rovských novín, ktoré by sme 
chceli vydať v druhej polovi-
ci decembra, inšpirujte nás, 
prípadne aj napíšte.

Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Zmluva o dostavbe kanalizácie 
je pred podpisom
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(Pokračovanie na str. 2)

V našom pravidelnom rozhovore so starostom obce sme sa opäť 
zamerali na aktuálne otázky, aby sme získali odpovede z prvej ruky. 
Pokiaľ vás zaujímajú aj iné témy, môžete ich poslať do redakcie, od-
povede vaše na otázky prinesieme v decembrovom čísle Kozárov-
ských novín,

Najhorúcejšou témou je určite 
kanalizácia, dostaneme sa k rea-
lizácii v najbližších dňoch?

Je to dlhodobou témou a ak sa 
nemýlim, tak už o tom hovoríme 
minimálne dve desaťročia. Nao-
zaj sa blížime do finále. Začiatkom 
októbra sme vyhodnotili a uzavreli 
verejné obstarávanie na zhotovi-
teľa dostavby kanalizácie. Víťazom 
verejného obstarávania je staveb-
ná spoločnosť - Ing. Marián Sahul 
STAVEKO z Nitry. V súčasnosti pre-
bieha už len administratívna kon-
trola celého procesu a v najbližších 
týždňoch, alebo to môžeme počí-
tať aj na dni, pristúpime k pod-
pisu Zmluvy o dielo na dostavbu 
kanalizácie. Takže očakávania sa 
napĺňajú a najbližšie mesiace sa 
stane časť našej obce takým ma-
lým staveniskom. Všetky pochyb-
nosti, ktoré na túto tému boli pre-

zentované nie sú na mieste. Nao-
zaj sen o dostavbe kanalizácie sa 
stáva realitou. O postupe staveb-
ných prác budeme informovať po 
podpise zmluvy so zhotoviteľom.

Na stránke obce sa objavila ta-
buľka o miere separovania jed-
notlivých domov, ktorá vyvolala 
živú diskusiu. Čo z tabuľky vyply-
nulo, ako separujeme?

Je dobré, že na túto tému vznik-
la diskusia. Bez vetra sa lístie ne-
pohne. Veľa občanov si hlavne 
mýli mieru triedenia za domác-
nosť s množstvom vyprodukova-
ného odpadu. Aby som dal veci 
na správnu mieru. Začnem otáz-
kou - ako sa vypočíta miera trie-
denia? Použijem jednoduchý prí-
klad. Domácnosť vyprodukuje roč-
ne 154 kg komunálneho dopadu, 
27 kg plastového odpadu a 19 kg 
papiera. Celkovo domácnosť za rok 

vyprodukovala 200 kg odpadov. 
Miera triedenia je podiel separo-
vaných zložiek odpadu, teda plast 
a papier voči celkovému množstvu 
odpadu. V našom prípade 46 kg 
k 200 kg. Výsledok je teda mie-
ra triedenia za domácnosť 23%. 
Skenovaním QR kódov sa to všet-
ko zaznamenáva automaticky do 
programu a ten to vyhodnocuje 
takýmto spôsobom. Čo sa týka 
domácností, tak sú domy, kde to 
funguje ako má a dosahujú mieru 
triedenia cez 50%. A sú domy, kde 
je to veľmi nízke. Približne šestina 
domácností sa pohybuje cez 35%. 
Čo nie je veľmi veľa. Je veľa mož-
ností ako zlepšiť mieru triedenia. 
Stačí, keď len obyčajný kuchyn-
ský odpad (bio) sa začne dávať 
do kompostéra. Znížite podiel ko-
munálneho dopadu a separované 
zložky budú tvoriť vyššiu hodnotu.
Na zastupiteľstve sa hovorilo 

o zmenách v rozmiestnení resp. 
zrušení zberných nádob v obci 
(myslím papier a plasty) tzv. sto-
jiská.

V Kozárovciach sa konali na Okresné športové hry JDS. Obec i naši seniori pripravili toto podujatie na 
vysokej úrovni. Postavili tiež veľmi kvalitný tím športovcov, ktorí zabojovali aj o cenné medaily. Ohlasy 
seniorov okresu, funcionárov i hostí boli povzbudením pre všetkých, ktorí sa na organizácii podujatia 
podieľali. Viac sa dočítate na str. 15.     Foto M. Nemčeková
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Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

(Pokračovanie zo str. 1)

Zmluva o dostavbe kanalizácie je pred podpisom
Po dohode v zastupiteľstve a na 

obecnom úrade sa stojiská v obci 
obmedzia iba na zber skla. Sklo sa 
neberie z domácností a tak tieto 
kontajnery budú ponechané v ob-
ci. Papier a plast sa zbierajú z do-
mácností, takže každý občan to vie 
dať do vriec (žlté alebo modré) pred 
dom. Veľa občanov nevykladá na-
pr. papier pred dom a ukracujú sa 
o množstvo zaznamenaného odpa-
du a znižujú si tým mieru triedenia 
za domácnosť. V rodinných domoch 
nie je problém uskladniť vytriedený 
papier alebo plast. Čo sa týka by-
tových domov (bytovky), ich sto-
jiská budú posilnené o kontajnery 
na plasty a papier, aby mohli tiež 
dosahovať vyššiu mieru triedenia.
Zmeny nastali aj v obecnej kniž-

nici.
Od začiatku októbra je obecná 

knižnica otvorená každý deň na šty-
ri hodiny. Chceme tým docieliť vyš-
ší záujem o čítanie kníh a zároveň, 
aby sa postupne celá knižnica zača-
la presúvať aj do digitálneho sveta. 
Knihy, ktoré má knižnica vo svojom 
vlastníctve, bude možné postupne 
nájsť aj na web stránke obce. Tak-
že záujemcovia si budú môcť zistiť 
čo je v ponuke, zarezervovať knihu 
a následne si ju ísť vyzdvihnúť do 
knižnice. Súčasne sa v knižnici re-
alizujú rôzne stretnutia na tému čí-

tania a propagovania kníh. Už teraz 
môžem poďakovať učiteľom zo ško-
ly a dôchodcom za aktívnu účasť na 
propagácii knižnice.

Svoj priestor získali aj mladí – 
Klub mládeže v priestoroch ZŠ?

Po dohode v rámci obce a so ško-
lou, sa priestor ktorý bol v súčas-
nosti určený pre materské centrum 
ponúkne mladým v našej obci na 
zriadenie Klubu mládeže. Nastavia 
sa pravidlá užívania tohto priesto-
ru v budove základnej školy a dú-
fame, že mladí v našej obci využijú 
túto možnosť stretávania sa v klu-
be. Bližšie informácie zverejníme 
do konca roka.
Podľa výsledkov hlasovania ob-

čanov o projektoch participatívne-
ho rozpočtu už po druhý raz vyhral 
projekt na výstavbu detského ih-
riska. Zrealizoval sa? Obec sa roz-
hodla podporiť aj malý projekt Ge-
ocaching – putovanie chotárom. 
Čo to je?

Cez leto sme zrealizovali v spo-
lupráci so základnou školou detské 
ihrisko. Nachádza sa v parku pred 
školou. Je voľne dostupné všet-
kým obyvateľom obce. Projekt po-
dala základná škola a hlasovaním 
občanov sa tento projekt stal naj-
úspešnejší. V roku 2020, keď bola 
prvýkrát možnosť hlasovať a riešiť 
projekty občanov formou partici-
patívneho rozpočtu, vyhral projekt 

detského ihriska v lokalite Brôdok. 
Aj na budúci rok vyčleníme financie 
pre participatívny rozpočet, takže 
občania budú mať opäť šancu po-
dať projekty a následne hlasovať. 
Na júnovom zastupiteľstve sa od-
hlasovala podpora jedného malé-
ho projektu pána Valkoviča Geo-
caching v chotári obce. Ide o zá-
bavu, či určitý druh športu, spočí-
vajúcu v hľadaní skrytého objektu, 
o ktorom sú známe len jeho geo-
grafické súradnice. Miesto úkrytu 
sa nazýva cache – skrýša, schrán-
ka – hantírkou keška. Hra je nie-
kedy spojená s úlohami, riešením 
ktorých je získanie súradníc cieľa, 
alebo s poznávaním okolitej krajiny 
alebo miestnych pamätihodností. 
Keďže na nájdenie skrýše je po-
trebná presná poloha, je táto hra 
spojená s používaním navigačných 
GPS zariadení.
Čo chcete ešte v obci zrealizovať 

do konca roka?
V tomto roku ešte chceme stih-

núť modernizáciu verejného osvet-
lenia v obci. Na mimoriadnom za-
stupiteľstve v septembri sme 
schválili zmluvu so spoločnosťou, 
ktorá by tento proces mala zabez-
pečiť. Podľa dostupných informácií 
by sme začiatkom novembra mali 
začať realizovať práce. V celej ob-
ci sa súčasné osvetlenie vymení 
za moderné LED osvetlenie. Zá-

roveň sa doplní ďalších 50 svieti-
diel, aby sme zahustili osvetlenie 
v obci. Týmto dosiahneme úsporu 
na energiách, ktoré v budúcnosti 
majú tendenciu stúpať. Stále má-
me živý projekt Wifi pre teba. Zmlu-
vu na dodanie a montáž zariadení 
máme podpísanú a ak to počasie 
ešte dovolí, taktiež by sme mali 
tento projekt do konca roka zre-
alizovať. A ako som už spomínal 
na začiatku rozhovoru, podpisom 
zmluvy o dielo na kanalizáciu za-
čneme s prípravnými prácami. Na 
poli kultúrnych podujatí sa opäť 
dostávame do obmedzení. Uvidí-
me v akej farbe bude okres Levice 
a podľa toho budeme riešiť Miku-
láša a adventné obdobie.

Pripravila M. Nemčeková

V obradnej sieni Obecného úradu 
v Kozárovciach sa konala 9. októbra 
milá slávnosť. Čestné občianstvo 
obce udelili poslancovi Európske-
ho parlamentu Ivanovi Štefancovi. 
Starosta Bystrík Ižold vo svojom 
príhovore zdôraznil, že hoci nie je 
rodákom z Kozároviec a ani tu ne-

Ivan Štefanec čestný občan Kozároviec
žije, už dávno patrí k tomuto kraju 
a obci. Má o miestne dianie záujem 
a vždy, keď môže pomôcť, nezavá-
ha. K slávnostnej atmosfére prispeli 
žiaci i učiteľky základnej školy. Pri-
niesli novému občanovi obce kyti-
cu ľudových piesní a nechýbala ani 
báseň rodáka obce, Jána Krajčiho.

Po podpise I. Štefanca do pa-
mätnej knihy, starosta a poslanci 
obdarovali europoslanca darčekmi, 
ktoré mu budú slávnosť a Kozárov-
ce pripomínať v Bruseli. Neprišiel 
však do Kozároviec s prázdnymi 
rukami a prítomným rozdal svo-
ju novú knihu rozhovorov so svo-

jím synom, ktorý sa ho pýta, čo 
sa zmenilo na Slovensku za po-
sledné roky.

I. Štefanec vyjadril úprimné po-
ďakovanie za udelenie čestného 
občianstva a milú slávnosť. Za-
spomínal si na svoju prvú náv-
števu v obradnej sieni Kozároviec 
pred 38 rokmi, keď tu, ako povedal 
s úsmevom, stratil slobodu. Dnes 
tu získal ešte silnejšie puto s ob-
cou, ktorá mu prirástla k srdcu, 
nielen cez manželku a jej rodinu, 
ale aj cez rastúci počet priateľov 
a známych.

M. Nemčeková, foto autorka

OZNAM
Obec Kozárovce oznamuje 

občanom, že v budove obec-
ného úradu sa nachádza au-
tomatizovaný externý defib-
rilátor. V prípade potreby de-
fibrilátora pri záchrane živo-
ta kontaktujte OcÚ na tel. č.  
036/ 634 03 04 alebo staros-
tu. Defibrilátor sa bude prená-
šať aj na hromadné kultúrne 
a športové podujatia.
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Spoločenská rubrika
(august- október 2021)

Narodili sa
Sofia Tužinská,  

dcéra Kataríny a Martina
Mia Považanová,  

dcéra Adriany a Jána
Matej Kunik,  

syn Miriamy a Jána
Richard Kúkel, 

 syn Miroslavy a Milana
Olívia Mezeiová,  

dcéra Moniky a Mariána
Anna Mária Sitárová,  
dcéra Anny a Viktora
Dominika Buriová, 

dcéra Anny a Jozefa

Povedali si áno
Kristína Krajčiová  
a Tomáš Nováček

Denisa Iudita Kiszel  
a Peter Smrťka

PaedDr. Mária Beniačiková, PhD  
a Bc. Miroslav Hrnčiar

Renáta Opltová  
a Vladimír Ďurovič

Anna Priadková  
a Patrik Majer

Viktória Danielová 
 a Tomáš Uram

Ivana Volentierová  
a Patrik Tvrdoň

Nikoleta Kontová  
a Andrej Líška

Opustili nás
Marián Hlavatý,  
vo veku 60 rokov
Jana Kováčová, 

 vo veku 67 rokov
Alexander Mráz, 
 vo veku 74 rokov
Anna Švoliková,  
vo veku 92 rokov
Bohumil Matejov,  
vo veku 69 rokov
Štefan Benčať,  

vo veku 90 rokov
Vladimír Šima,  

vo veku 68 rokov

Harmonogram 
separovaného zberu

November
22. novembra 2021  

- plasty, kovy

December
15. decembra 2021

 - plasty, kovy

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 
prijala 6. októbra v Prezidentskom paláci dobrovoľných 
hasičov z celého Slovenska, aby im vyjadrila poďako-
vanie za dobrovoľnícku prácu. Takéto prijatie sa koná 
pravidelne pri príležitosti sviatku sv. Floriána 4. mája. 
Vlani sa prijatie pre pandemické opatrenia nekonalo. 
Tento rok sa posunulo z mája na október. Každý kraj 
zastupovali dvaja dobrovoľní hasiči. Nitriansky kraj re-
prezentoval Ondrej Majer z Kozároviec a dobrovoľný 
hasič z Nových Zámkov. Nebolo to prvé prijatie kozá-
rovského dobrovoľného hasiča v prezidentskom palá-
ci. Na prijatí u prezidenta A. Kisku bol Ján Majer a u I. 
Gašparoviča Vojtech Beniačik.

Na slávnostnom prijatí 6. októbra bol prítomný aj 
prezident DPO SR Pavol Ceľuch, ktorý dobrovoľných 
hasičov po ukončení pozval do centrály DPO a odo-
vzdal im pamätné listy.                                          -nem-

Dobrovoľní hasiči u prezidentky SR

Stretnutie prvých prvákovStretnutie prvých prvákov
V roku 2020 to bolo presne 40 rokov čo sme opustili brány našej ZDŠ. Mali sme naplánované stretnutie 
(dokonca až dvakrát), ale kvôli pandemickej situácii sme ich museli zrušiť. Ako sa vraví - do tretice všet-
ko dobré… presunuli sme stretnutie na tento rok a na konci augusta nám to konečne vyšlo. Stretávka sa 
vydarila, pospomínali sme si na rôzne zážitky, ktoré sme počas deviatich rokov spoločne zažili. Tento rok 
je pre nás tak trochu výnimočnejší. Naša škola oslavuje 50 rokov svojej existencie a my sme mali tú česť 
vojsť do nej ako prví prváci. Aj keď sme sa zišli v menšom počte, na dobrej nálade to nijako neubralo a su-
per atmosféra trvala až do skorého rána.                 EM

Z prijatia u prezidentky SR. Na snímke zľava druhý 
P. Ceľuch a piaty O. Majer

Spolužiaci a rovesníci rok narodenia 1954-1955 sa už vlani rozhodli, že sa budú podľa možností stretávať kaž-
dý rok. Stalo sa tak v stredu 8. septembra popoludní. Stretli sme sa v STOPE, kde nám pripravili všetko, po čom 
sme túžili. Na úvod sme si minútou ticha pripomenuli zosnulých spolužiakov. Potom sme spustili nevyčerpateľné 
spomienky na školské časy. Stretnutie naplnilo naše očakávania, potvrdili sme si, že nie sme sami na spomienky 
a že nás spája neustály záujem a priateľstvo. Preto bol úplne prirodzený záver - o rok sa stretneme znova. M. N.
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SWAP burza KNÍH

Keď minulý rok predseda MO 
MS Igor Benčať otváral Memori-
ál Márie Švolíkovej, povzdychol si 
nad vtedy aktuálnou epidemio-
logickou situáciou a poďakoval 
okrem iného starostovi obce Bys-
tríkovi Ižoldovi a Nitrianskemu sa-
mosprávnemu kraju, bez ktorých 
by memoriál nemohol byť. Pri za-
hájení tohoročného, už 27. roč-
níka Memoriálu Márie Švolíkovej 
si I. Benčať musel povzdychnúť 
opäť. Tentoraz bola situácia ešte 
komplikovanejšia. Na tento roč-
ník, bohužiaľ, nedostali ani do-
táciu od Nitrianskeho kraja. Ale 
vďaka starostovi obce Bystríko-
vi Ižoldovi a entuziazmu členov 
mužskej speváckej skupiny Mati-
čiar na čele s Igorom Benčaťom 
sme sa mohli aj tento rok v nede-
ľu 26. septembra započúvať do 
krásnych melódií ľudových pies-
ní v podaní speváčok a spevákov 
z okolia Kozároviec. Niektorí sa 
v okolí síce nenarodili, ale život-
né cesty ich doviali až sem, k Slo-
venskej bráne.

Už tradične túto nesúťažnú 
prehliadku otvoril práve Matičiar 
hymnou Slovenskej republiky. Po 
nej Silvia Benčaťová predniesla 
báseň Pavla Kopála venovanú to-
muto podujatiu. Po básni a úvod-
nom slove hlavného organizátora 
I. Benčaťa už z pódia zneli tóny 
ľudových piesní. Tentoraz však 
bez sprievodu ľudovej hudby Po-
nitran, na ktorú sme si zvykli po-
čas uplynulých rokov. Dôvodom 
boli práve finančné prostriedky, 
ktoré mali organizátori k dispo-
zícii. Na výbornú sa sprevádzania 
harmonikou zhostili František Be-
dej a Peter Beniačik.

Ako prvú na javisko pozval mo-
derátor popoludnia Peter Benia-
čik ženskú spevácku skupinu Lip-
ka z Kozároviec. Lipka nám nielen 

Memoriál Márie Švolíkovej opäť nesklamalMemoriál Márie Švolíkovej opäť nesklamal
zaspievala, ale na javisku ukázali 
aj niekoľko tanečných krokov. Po 
nich sa k mikrofónu postavila ro-
dáčka z Kozároviec Anna Pristya-
ková, ktorá prichádza spievať do 
rodnej obce pravidelne. Po nej už 
pódium patrilo silnému mužskému 
hlasu a to členovi Matičiara Sla-
vomírovi Šimegovi. Slavo je polo-
vičný Kozárovčan. Pochádza z Te-
kovských Nemiec, ale nevestu si 
našiel v Kozárovciach. Následne 
už pódium patrilo dvom Ivetkám 
Kocúnovým. Mama s dcérou síce 
pochádzajú z východu Slovenska, 
ale žijú v Leviciach a sú pravidel-
nými účinkujúcimi v tejto spevác-
kej prehliadke. Tentoraz zaspieva-
li prekrásne piesne z ich rodného 
kraja. Mamu s dcérou na pódiu 
vystriedala pani učiteľka Mária 
Együdová, neter Márie Švolíkovej, 
ktorá celý svoj profesionálny život 
pôsobí na ZŠ v Kozárovicach. Aj 
ona patrí k pravidelným účastní-
kom Memoriálu a na pódiu sym-
bolicky odovzdala mikrofón na-
stupujúcej generácii mladučkých 
speváčok Kristínke a Ester Švolí-
kovým, ktoré tento rok doplnila 
ich kamarátka Ela Báťová. Keďže 
sa ich vystúpenia aj v minulých 
rokoch stretli s veľkým ohlasom, 
dúfajme že ľudové piesne v ich 
podaní budeme počúvať častejšie.

Po nich už pódium patrilo ďal-
šiemu sólistovi z Matičiara, Anto-
novi Ševcovi, ktorého prišiel na 
pódium hlasovo podporiť aj S. Ši-
meg. Dokonca podporu mali aj zo 
zákulisia, kde ich výkon sledovali 
ostatní členovia mužskej spevác-
kej skupiny. Švárnych chlapov vy-
striedali ešte švárnejšie dievčatá 
z neďalekej Novej Bane, folklórny 
súbor Vinička, ktorý na harmonike 
sprevádzal Jozef Suchý.

V ZŠ Kozárovce pôsobí aj ďalšia 
účinkujúca, pani učiteľka Viktória 

Juríková, ktorá zo sebou priniesla 
zvučný hlas a ešte viac vygrado-
vala výbornú atmosféru. Keďže 
tento rok Matičiar dodal do pre-
hliadky niekoľko sólistov a nedal 
sa zahanbiť ani ich vedúci Igor 
Benčať. Ten si okrem organizo-
vania, zháňania peňazí a sprie-
vodného slova zobral na plecia aj 
sólové vystúpenie. Nemáme často 
možnosť vypočuť si spevákov spe-
váckej skupiny samostatne, ale 
v tento rok sa vydaril. Bol to vý-
borný nápad a potešil.

Igora na pódiu vystriedal jeho 
veľký kamarát z Novej Bane Jozef 
Suchý, ktorý si tiež pripravil pre 

nás aj sólo výstup. Výborný har-
monikár nesklamal ani tento rok. 
Oficiálny program ukončil opäť 
Matičiar a spoločnou piesňou sa 
s nami rozlúčili všetci účinkujúci. 
Ešte treba poznamenať, že o bez-
problémový zvuk sa staral zvukár 
Ján Kunik. Na záver predseda MO 
MS I. Benčať a starosta obce Bys-
trík Ižold odovzdali všetkým účin-
kujúcim spomienkové darčeky a I. 
Benčať poďakoval všetkým, kto-
rí sa akýmkoľvek spôsobom po-
dieľali na organizovaní tohto Me-
moriálu.

Miroslav Kopál, 
foto autor

Radi čítate a kopia sa vám 
doma prečítané knihy? Nemá-
te chuť čítať detektívku po tre-
tí raz alebo vaše deti vyrástli 
a detské knižky už nepotrebu-
jete? Chcete sa ich zbaviť a ľúto 
vám je vyhodiť ich?

Máme pre vás riešenie. Po-
zývame vás na SWAP kníh, kto-
rý sme pripravili v spolupráci 
s Knižnicou Kozárovce Poduja-
tie sa uskutoční v priestoroch 
knižnice.

Knihy, ktorým by ste chce-
li dať „druhú šancu na život“ 
môžete priniesť do Knižnice 
v Kozárovciach v čase otvára-
cích hodín od 15. 11. 2021 do 
03. 12. 2021. Samotný SWAP 
kníh sa bude konať  v  týždni 
od 06. 12. do 10. 12. 2021 po-
čas otváracích hodín knižnice 
a v sobotu 11. 12. 2021 v čase 
od 09.00 do 15.00 hod.

Okrem výmeny kníh je pri-
pravený aj sprievodný program. 
Výroba vianočných oblátok, 

ktoré budú podarované našim 
seniorom v obci. Vianočné diel-
ne pre deti. Od 13.00 hodiny be-
seda a zážitkové čítanie s člen-
mi Literárneho klubu Dúha.

Ako to celé funguje? Stačí pri-
niesť v čase zberu knihy, kto-
ré by ste radi posunuli nieko-
mu ďalšiemu. Počas samotného 
SWAP -u pozývame všetkých, 
ktorí majú radi knihy, aby si pri-
šli vybrať ľubovoľný počet kníh. 
Knihy, ktoré chcete darovať do 
burzy by mali byť v dobrom sta-
ve – nepoškodené, kompletné, 
nepopísané, jednoducho také, 
ktoré by ste s dobrým pocitom 
daroval kamarátke alebo rodi-
ne. Na SWAP nepatria časopi-
sy, noviny, manuály, brožúrky 
ani bulletiny z festivalov. Knihy, 
ktoré zostanú darujeme knižni-
ci a zariadeniam sociálnych slu-
žieb v našom regióne. Poduja-
tie sa bude konať v režime OTP 
a podľa aktuálnych pandemic-
kých opatrení.
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Koncom septembra sme po 2 
rokoch opäť zavítali do maďarské-
ho mesta Oroszlány. Oroszlány je 
jedným z miest, ktoré v minulosti 
zo spoločenských dôvodov osídli-
li Slováci a ich potomkovia tu žijú 
dodnes. Od príchodu našich pred-
kov na toto územie uplynulo už 
320 rokov a na základe dobrých 
vzájomných vzťahov a dlhodobej 
spolupráce sme prijali pozvanie 
zúčastniť sa osláv tohto výročia.

Súčasťou osláv bol aj sprievod 
účinkujúcich a pozvaných hostí na 
námestie pred pamätník Slovákov 
a spoločné uctenie si našich pred-

Výročie príchodu Slovákov do Oroszlány
kov kladením vencov. Zároveň si 
domáci uctili pamiatku zosnulej 
evanjelickej farárky Erzsébet No-
bik, ktorá tu slúžila bohoslužby 
v slovensko -maďarskom jazyku, 
zúčastňovala sa spoločenských 
akcii a svojim životom si získa-
la srdcia mnohých obyvateľov. 
Ako symbol vzájomného vzťahu 
s mestom bol na námestí na jej 
počesť zasadený strom - tis.

Pozvanie organizátorov pri-
jali aj pán starosta Ing. Bystrík 
Ižold a zástupkyňa starostu, 
pani Mgr. Ivana Švoliková PhD., 
ktorí svojimi podpismi predĺžili 

zmluvu o vzájomnej spolupráci 
s mestom.

Kultúrny program sa odohrá-
val vo dvore Pamätného domu. 
Okrem folklórnej skupiny Praslica 
sa predstavili aj ďalší účinkujúci 
ako detský tanečný súbor Bránič-
ka z Oroszlány, miešaný spevácky 
zbor Tatabánya -Bánhida, či skupi-
na ľudových piesní Sárisáp. Nála-
da bola veselá, prítomní diváci sa 
so svojím spevom pridali k účin-
kujúcim, a tak sa hudba a spev 
slovenských a maďarských piesní 
naďaleko šírili mestom. Nechýbali 
tradičné aj menej tradičné jedlá 
a pohostenie, ktoré prispeli k prí-
jemnej atmosfére sobotného po-
poludnia.

Veronika Betinová

September bol v tomto ro-
ku významným mesiacom. Naše 
Slovensko navštívil Sv. Otec, pá-
pež František. A pre Slovensko 
to bola výnimočná udalosť, veď 
okrem pápeža Jána Pavla II. sa 
takáto návšteva pápeža uskutoč-

Aj zvony zvonili…
nila pred 900 rokmi. Na miesta, 
ktoré navštívil, ho prišlo pozdra-
viť množstvo veriacich. Jeho náv-
števa vyvrcholila sv. omšou v ná-
rodnej bazilike v Šaštíne na svia-
tok Sedembolestnej Panny Márie.

Priznám sa, že keď som sle-
dovala jeho prí-
let a následne 
vstup na sloven-
skú zem, tisli sa 
mi slzy do očí. Od 
radosti a dojatia 
zároveň. Široký 
úsmev a pozdrav 
boli gestá, ktoré 
odzrkadľovali je-
ho lásku k nám. 
So záujmom som 
sledovala celú je-
ho cestu, prího-
vory, pohladenia 
detí, povzbudenia 
i usmernenia.

Aj z našej far-
nosti sa mnohí 
veriaci zúčast-
nili stretnutia so 

Sv. Otcom, či už v Bratislave, Ko-
šiciach alebo vo väčšom počte 
na sv. omši v Šaštíne. Kto chcel, 
cestu si našiel - buď individuálne, 
v skupinke autom, vlakom. Dokon-
ca v Šaštíne ste medzi dobrovoľ-
níkmi mohli stretnúť aj niekoľko 
známych tvárí z našej farnosti.

Prajem nám všetkým, aby náv-
števa Sv. Otca otvorila naše srd-
cia, v našich myslia nech rezo-
nujú jeho slová, aby sme kráčali 
za Ježišom.

„…objímam s láskou sloven-

ský ľud a modlím sa za túto kraji-
nu, aby bola posolstvom bratstva 
a pokoja v srdci Európy“

„ prijať krízu ako výzvu a pre-
hodnotiť svoj životný štýl“

„ neredukujte vieru na cukor, 
ktorý osladzuje život“

„ nežite život ako telenovelu“
Som nesmierne vďačná, že som 

mohla byť prítomná na sv. omši 
v Šaštíne. Bol to krásny zážitok, 
ktorý si budem niesť v srdci po 
celý život.

SB

Kozárovčania pri pamätníku príchodu Slovákov na územie dnešného Oroszlánu pred 320 rokmi

Podpis memoranda o vzájomnej spolupráci.
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Po krásnom prázdninovom čase sa znova všetci stretávame v našej 
základnej škole. Vítame medzi nami našich 30 prváčikov, pre ktorých 
je to ich prvý školský rok. Prajeme im veľa úspechov pri objavovaní ta-
jomstiev písmen, slov, viet, čísiel i prírody, mnoho radosti a spokojnosti 
z každého dňa v ich novej škole. Deviatakov čaká posledný školský rok 
a náročná úloha vybrať si strednú školu a budúce povolanie, čo najlep-
šie zvládnuť celoslovenské testovanie a prijímacie pohovory na vybra-
né stredné školy. Žiakom ostatných ročníkov prajeme, aby sa splnili ich 
očakávania s elánom v nastávajúcom školskom roku.

Školský rok 2021/ 22 je pre prváčikov – prvým školským rokom, pre 
deviatakov – deviatym a posledným školským rokom, pre našu základ-
nú školu - jubilujúcim päťdesiatym školským rokom.

Spoločne si zaželajme pre všetkých žiakov, pedagógov, zamestnancov 
i rodičov zdravý, tvorivý a úspešný nový školský rok 2021/22.

Letná prázdninová činnosť školského klubu detí

Spievam, spievaš, spievame…
Pieseň je rečou ľudu, vyjadrením jeho túžob, jeho splnených a ne-

splnených želaní. Pieseň znamená vrúcne vyjadrenie citov. Tam, kde 
je slovo málo, treba pridať kus srdca v melódii.

Inak to nebolo ani 26. septembra na XXVII. ročníku Memoriálu Má-
rie Švolíkovej, kde sme si mohli v podaní účinkujúcich vypočuť pies-
ne snáď zo všetkých kútov Slovenska - pomalšie, rezkejšie, žartovné, 
slovenské či rusínske. Všetky mali však jedno spoločné – zneli z úst 
tých, ktorí aj napriek pandemickej situácii prišli do domu kultúry, aby 
svojím vystúpením spríjemnili nedeľné popoludnie tým, ktorí si na-

šli čas vypočuť si možno aj ne-
známe ľudové piesne. ZŠ s MŠ 
Kozárovce dôstojne reprezen-
tovali žiačky 4. ročníka – Ela Bá-
ťová, Ester Švolíková a Kristína 
Švolíková s piesňami Tancuvali 
malie ďeti a Čerešničky, čereš-
ničky, čerešne. Memoriál svojím 
vystúpením obohatili i p. uči-
teľky Mária Együdová a Viktó-
ria Juriková.

Pieseň nestarne. Starnú iba 
jej nositelia a podmienky, za 
ktorých vzniká. Týmito starý-
mi ľudovými piesňami pre ich 
živosť a jemnosť i moderný člo-
vek môže vyspievať to, čo by 
nevedel povedať za rozličných 
okolností prostým slovom.

Európsky deň jazykov - 
literárna a výtvarná súťaž

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa žiaci našej školy zapojili 
do súťaže o najlepšie literárne a výtvarné dielo na tému Európsky 
deň jazykov 2021 - Jazyky okolo nás. Do literárnej súťaže sa zapojili 
žiaci 5.A krátkymi vtipnými veršíkmi o Európanoch, tzv. „Limericks“, 
kde hľadali rýmy na typické mená rôznych európskych krajín, žiaci 
6.A spoločne vytvorili báseň Naša Európa, kde sa pohrali s rýma-
mi na európske hlavné mestá, s vyzdvihnutím historickej a kultúr-

nej dôležitosti danej kra-
jiny. Do výtvarnej kategó-
rie sa zapojili žiaci 7.A, 
ktorí vytvorili koláž s ná-
zvom Zjednotení v rôz-
norodosti, so slovíčkami 
rôznych európskych ná-
rodností, ktoré sa na se-
ba podobajú. Nakoľko je 
v triede aj rómske diev-
čatko, v projekte sú aj 
rómske výrazy, čím sme 
jej národnosti preukázali 
svoju úctu.

Začal sa nový školský rok

Priblížil sa čas prázdnin, na ktoré sa všetci tak nedočkavo tešili. Mno-
hým nás však brány školy zostali otvorené. Rodičia sa ponuke dvoch 
týždňov letnej prázdninovej činnosti ŠKD veľmi potešili. Veď počas škol-
ského roka so svojimi ratolesťami mali pedagogických povinností viac 
než dosť i dovolenky pomenej pre pandemickú situáciu.

Kalendár ukazoval 6.júl 2021 a škola znova ožila detským smiechom 
a radosťou. Dvadsaťjeden detí s otázkou v očiach, prečo on musí cez 
prázdniny do školy, prekročilo prach budovy. Po prvých zvítaniach 
s kamarátmi otázka upadla do zabudnutia. Pani vychovávateľky si pre 
deti nachystali kopu krásnych aktivít, ktoré ani trošku nepripomínali 
školské vyučovanie.

Každý deň, pokiaľ to počasie umožnilo, čakala deti turistická vychádz-
ka s poznávaním blízkeho okolia obce. Na obed sa hladné deti vracali 
do školy, kde ich čakali usmiate tety kuchárky s chutným obedom. Po 
dobrej vychádzke bol obed chutnejší ako kedykoľvek predtým. Po po-
poludňajšom oddychu pri hrách deti čakali tvorivé dielne. Veď, kto by 
sa nepotešil vlastnoručne vyrobenému náramku, kľúčenke či lodičke, 
s ktorou mohol vyhrať súťaž. Iné popoludnia sa deti mohli povoziť na 
koníkoch, zasúťažiť na školskom dvore. Nuda nedostala v tieto dni šancu.

Čas tak rýchlo plynul, ani sme sa nenazdali a bol tu posledný deň 
prázdninovej činnosti. Iný ako tie predošlé. Ráno pred školou zastal 
autobus, ktorí deti s pani vychovávateľkami odviezol na Tajch pri Novej 
Bani. Tu sa deti riadne vyšantili. V krásnom prostredí sa poprechádza-

li, urobili si pekné fotografie, ochutnali miestnu pizzu a stihli ešte po-
preháňať zvieratká v mini ZOO. Posledné popoludnie v škole bolo plné 
súťaženia a bojovania s vodnými balónmi. Na nikom nezostala nitka 
suchá. Rozdali sme si diplomy a HURÁ na prázdniny…

Pani vychovávateľky Jana Benčaťová, Renáta Ižoldová, Silvia Farka-
šová a Lucia Volfová mohli s radosťou a zadosťučinením skonštatovať, 
že letná prázdninová činnosť sa vydarila.
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Brána jazykov otvorená
Už dvadsať rokov je 26. september európskym dňom jazykov. Naši 

žiaci si ho v tomto školskom roku pripomenuli v duchu výroku známeho 
nemeckého filozofa: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z ne-
ho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“ Na hodinách anglic-
kého jazyka žiaci tvorili, pátrali v slovníkoch, prekladačoch, spome-
nuli sme rôzne zaujímavosti európskych krajín. Prežili sme netradič-
ný tvorivý týždeň. Žiaci Viktor Majer, Simona Hlavatá a Matej Matejov 
sa 22.septembra zúčastnili súťaže Brána jazykov otvorená v Zlatých 
Moravciach, kde si preverili vedomosti nielen z anglického, ale i ne-
meckého, francúzskeho a ruského jazyka. Všetkým žiakom patrí po-
ďakovanie za ich usilovnosť a záujem o cudzie jazyky.

Prázdniny sú zvyčajne považované za čas oddychu. Pre školu je to 
čas určený na nevyhnutné opravy, či čas, ktorý ponúka možnosť na 
úpravu priestorov tak, aby sa v nej žiaci a zamestnanci cítili dobre. 
Počas tohtoročných letných prázdnin sme sa snažili podniknúť hneď 
niekoľko úprav. Ešte koncom školského roka sa začalo s inovovaním 
priestoru a zariadenia v školskej knižnici, ako aj v priestoroch škol-
ského klubu detí. Počas prvých dní prázdnin prišlo na rad sťahovanie 
kabinetu matematiky, skladu učebníc a kabinetu školského psycho-
lóga. Tieto priestory bolo nutné najprv vysťahovať, urobiť vysprávku 
stien, vymaľovať a položiť nové podlahy. V polovici prázdnin prišla na 
rad školská jedáleň - vybudovanie novej deliacej steny medzi kuchyn-
skou a jedálenskou časťou - nakoľko pôvodná drevená už dosluho-
vala. Novým šatom dýchajú aj školské chodby, ktoré ožili farebnými 
prvkami. Na hornej chodbe pribudla veľká nástenná maľba - ako prvý 
krok k vznikajúcej oddychovej zóne. Na dolnej chodbe prešli úpravou 
žiacke i učiteľské WC. Pán riaditeľ sa tiež dočkal vynovenia priesto-
rov riaditeľne :). Za týmito vymenovanými úpravami sa skrýva veľké 
množstvo práce. Preto sa patrí poďakovať - dnes už bývalým devia-
takom - žiakom školy - za veľkú pomoc pri sťahovaní množstva ná-
bytku z kabinetov, ako aj pomoc pri maľovaní, ďakujeme aj všetkým 
zamestnancom školy - pedagogickým i nepedagogickým, ktorí veľ-
kou mierou priložili ruku k dielu. Ďakujeme aj zamestnancom obce 
a p. starostovi, ktorí sa podieľali na prácach v školskej jedálni a tak-
tiež aj externým dodávateľom služieb pri odborných stavebných, či 
vodárenských prácach. Veríme, že realizované úpravy prispejú k prí-
jemnejšiemu prostrediu pre všetkých, ktorí školu navštevujú.

Odpad je v dnešnej dobe veľ-
kým problémom – je všade okolo 
nás a produkujeme ho čoraz viac. 
Škodí nielen životnému prostre-
diu, ale aj zdraviu ľudí a tiež eko-
nomike. Na Slovensku ročne vy-
produkujeme až 1,9 ton odpadu, 
čo predstavuje približne 350 kg 
na jedného obyvateľa. Pritom sa 
dá polovica opätovne zužitkovať, 
ak by sme všetci odpad poctivo 
triedili. K tejto iniciatíve triede-
nia odpadu sa pripojila aj naša 
ZŠ s MŠ Kozárovce.

V školskom roku 2021/2022 sa 
zapojila do projektu EKOALARM. 
Jeho cieľom je zavedenie systému 
triedeného odpadu na základných 
a stredných školách. Vďaka pro-
jektu získala naša škola celko-
vo 20 sád nádob na trojzložkový 
triedený zber (plast, papier, ko-
munálny odpad), ktoré nám se-
paráciu na škole uľahčia. O tom, 
že sa na našej škole vyprodukuje 
veľké množstvo odpadu sme sa 
presvedčili pravidelným vážením 
odpadu v jednotlivých triedach 
v priebehu jedného týždňa v sep-
tembri. Zistili sme, že za jeden 
týždeň sa u nás v triedach vypro-
dukuje 32 kg odpadu, čo pred-
stavuje na jedného žiaka školy 
0,148 kg. Na správnosť triedenia 
odpadu v triedach bude dohliadať 

Projekt EKOALARM na našej 
základnej škole

EKOHLIADKA, ktorá je tvorená 
žiakmi II. stupňa. Títo žiaci budú 
okrem toho v spolupráci s koordi-
nátorom enviromentálnej výchovy 
v priebehu školského roka reali-
zovať rôzne zaujímavé rovesnícke 
vzdelávania na témy týkajúce sa 
separovaného odpadu a ochrany 
životného prostredia. Veríme, že 
aj takýmto spôsobom naučíme 
našich žiakov separovať odpad 
nielen v škole, ale aj doma.

Vedeli ste, že?
- z oceľových plechoviek sa da-

jú vyrobiť kľúče - z nápojových 
kartónov sa vyrábajú darčekové 
tašky - 1 tonou zberového papiera 
zachránime 17 stromov - 150 vy-
zbieraných plastových fliaš stačí 
na výrobu jedného koberca

Ak všetci začneme triediť odpad, 
naše skládky sa zmenšia a pomô-
žeme tak prírode aj svojmu zdra-
viu. Neodkladajme to na potom, 
či zajtra. Začnime hneď. My v ZŠ 
sme už začali. A čo vy?

Ako prázdninovala škola

English Star - súťaž v anglickom 
jazyku

V našej škole sa 17. júna uskutočnila súťaž v anglickom jazyku En-
glish Star. Do súťaže sa zapojili Bystrík Ižold, Tobias Šusták, Patrik Wolf 
z 1.A, Johanka Oravcová, Šimon Kúkel, Tamarka Havranová, Kvetka 
Nehézová z 2.A, Kristínka Švolíková, Ela Báťová, Ester Švolíková z 3.A, 
Zuzka Krajčiová zo 4.A, Filip Šimeg, Tobias Trnkus, Veronika Šustá-
ková z 5.A, Liana Mezeiová, Alexandra Oravcová, Dávid Šimkovič zo 
6.A a Lesia Mezeiová z 8.A. Deti si zmerali sily s rovesníkmi z celého 
Slovenska prostredníctvom testov. Výsledky súťaže boli zverejnené 
práve v týchto dňoch. Naša ZŠ sa medzi školami s počtom účastní-
kov 10-20 umiestnila na krásnom 7.mieste. Ako škola sme dosiahli 
priemer 94,94%. Všetci žiaci si počínali výborne, dosiahli výsledky 
prekračujúce 80% a teda získali diplomy so zlatými medailami. Deti 
1.-4. ročníka získali aj pexesá, aby si angličtinu mohli precvičovať aj 
hravou formou doma. Všetkým deťom zo srdca blahoželáme a tešíme 
sa na ďalší ročník tejto súťaže.
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„Vitaj v škôlke, malý drobček, 
spoznaj náš čarovný domček. Tu 
sa deti cez deň hrajú, učia, cvi-
čia, počítajú. Keď sa zjavia slzič-
ky, spievame si pesničky. A keď 
stále clivo je ti, pomôžu ti všetky 
deti. Nakreslia ti obrázky, pohlad-
kajú na vlásky.“

Klop, klop, klop. Na školské 
brány klope nový školský rok 
2021/2022. Aj naša škôlka na nás 
už netrpezlivo vyčkávala a svoje 
brány nám dokorán otvorila 2. sep-
tembra 2021. Letný čas, čas šan-
tenia doma, či u starých rodičov, 
ba i na dovolenkách sa skončil. 
V našej materskej škole sme už 

netrpezlivo čakali na nových kama-
rátov, ale i na tých, ktorý už našu 
materskú školu navštevovali a ne-
vedeli sa dočkať nových tried. De-
ti nastúpili do voňavých a čistých 
priestorov, za ktoré veľmi pekne 
ďakujeme našej tete Aničke Žem-
beryovej a Dáške Benčaťovej. Na-
ša materská škola sa tento školský 
rok o niečo rozrástla a vynovila. 
Otvorili sme štyri triedy, priesto-
ry sme skrášlili krásnou jesennou 
výzdobou, na deti pred škôlkou 
čakal farebný, obrázkový pohy-
bový chodník, za čo veľmi pekne 
ďakujeme všetkým našim peda-

gogickým zamestnancom. Na det-
skom ihrisku pribudla i nová pre-
liezka v podobe hravého obcho-
díka. Chystáme sa skrášliť ešte 
priestor pred vchodom do mater-
skej školy, kde budú osadené la-
vičky so stolíkmi, ale i tabule a tak 
môžeme využívať tento priestor 
i na výchovno -vzdelávací proces 
v našej materskej škole, pretože 
čas strávený vonku si deti veľmi 
užívajú. Tento školský rok našu 
materskú školu bude navštevovať 
69 detí. Do nášho pedagogického 
kolektívu pribudli i nový členovia. 
1. triedu TUČNIAČIKOVÚ navšte-
vuje 15 detí a triedny pedagógo-

via sú Mgr. Eva Báťová a Alena 
Bakošová, 2. triedu VČIELKOVÚ 
navštevuje 16 detí a triedny pe-
dagógovia sú Martin Lenard a Mi-
chaela Lintnerová, 3. triedu MOTÝ-
LIKOVÚ navštevuje 20 detí a tried-
ny pedagógovia sú Mgr. Monika 
Majerová a Bc. Monika Jančeková. 
V tejto triede sa je pedagogická 
asistentka Mgr. Veronika Čavojco-
vá. 4. triedu ZAJAČIKOVÚ navšte-
vuje 18 detí a triednou učiteľkou je 
Bc. Lucia Kunová, pedagogickou 
asistentkou je Barbara Ištóková. 
Naďalej je v našej materskej škole 
i špeciálna pedagogička Mgr. Re-

náta Wolfová a pri práci s deťmi 
z marginalizovanej rómskej komu-
nity nám pomáha rodičovský asis-
tent Tibor Lakatoš.

Veríme, že tento nový školský 
rok nám prinesie veľa úspechov, 
plno nových aktivít, hier i zába-
vy. Nie je nič krajšie ako vidieť 
úsmev, radosť na detských tvá-

rach a to je pre nás to najdôle-
žitejšie. Taktiež veríme, že ten-
to školský rok zvládneme všetci 
v zdraví a bude nám dopriate re-
alizovať všetky aktivity, na kto-
ré sme boli tak veľmi zvyknutí. 
Tak sa vydajme v ústrety nové-
mu školskému roku 2021/2022.

Bc. Monika Jančeková

Holá, holá…škôlka na nás v septembri volá!

Knižnica s anglickou literatúrou
Jednou z noviniek nového 

školského roka je aj knižni-
ca s anglickou literatúrou. 
Ponúka tituly známe, aj me-
nej známe, pre najmenších 
aj tínedžerov. Deti si môžu 
momentálne vybrať zo 76 ti-
tulov. Knižnica je k dispozí-
cii v jazykovej učebni v pon-
delok, stredu a piatok od 
12.45h do 13.30h. Tešíme 
sa na každého čitateľa.

Ak by niekto z vás mal 
k dispozícii už nepotreb-
né anglické, príp. anglicko-
-slovenské knihy pre žiakov, 
môže ich darovať deťom na-
šej školy. Ďakujeme.Trieda Včielok

Trieda Tučniačikov

Trieda Motýlikov

Trieda Zajačikov
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Tábor
Na detský eRko tábor sme sa 

vybrali do Rajeckých Teplíc v dá-
tume 11. 7.–16. 7. 2021. Celý týž-
deň sme strávili štúdiom na Uni-
verzite- eRkopolitane. Štúdia sa 
zúčastnilo 43 detí, z Kozároviec, 
Levíc, Hronských Kľačian, Hostia 
a Veľkých Kozmáloviec, ktorých 
sprevádzalo 11 animátorov.

Prvý deň nás čakali slávnostné 
imatrikulácie a po nich prehliadka 
okolia. Večer sa študenti univer-
zity zúčastnili praktickej skúšky. 
Na fakulte histórie sme sa plavi-
li na pltiach po Váhu a navštívili 
sme hrad Strečno. Neskôr sa zo 
študentov stali vedci a bádate-
lia a spoločne si vyskúšali rôzne 
fyzikálne zákonitosti a chemické 
reakcie. Tiež sme sa naučili resp. 
zopakovali ako podať prvú pomoc. 
Navštívili sme aj kúpalisko a večer 
mali opekačku. Počas štúdia sa 
z nás stali aj umelci, no ani šport 
nesmie chýbať – deti čakal tur-
naj vo vybíjanej. Večer na fakulte 
kulturológie sa študenti venovali 
vyrábaniu krojov, dedinskej archi-
tektúre, ľudovým piesňam. Štvr-
tok sa niesol v znamení geogra-
fickej fakulty a zároveň aj stopo-
vačky na Zbyňovský Budzogáň. 
Na záver nás čakali slávnostné 
promócie a vyvrcholením tábora 
bola slávnostná svätá omša na 
pútnickom mieste Butkov.

eRko výlet – Belianske 
Tatry – Ždiar 2021

… alebo cesta za hľadaním po-
kladu, sa uskutočnila v priebehu 
posledných augustových dní. Na-
šej štrnásťčlennej skupinke sa 
stala fara v Ždiari, aspoň na pár 
dní, našim prechodným domo-
vom.

Najväčšie starosti nám robilo 
počasie, a preto sme strávili deň 
hraním hier a vzájomným spozná-
vaním. No naše tiché prosby boli 
vypočuté a poobede sme sa vy-
brali aspoň na krátku prechádz-
ku k Monkovej doline.

Naskytla sa nám možnosť vy-
skúšať si lezenie po „skalách“, 
ale v špeciálne upravených vnú-
torných priestoroch, na najvyššej 
lezeckej stene (31 m) v Strednej 
Európe, v Poprade.

Na štvrtý deň sme sa vybrali na 

prvú celodennú túru. Vrcholom 
neľahkého putovania, cez hmlu, 
ktorá dodávala krajine rozpráv-
kové čaro, bolo Vyšné Kopské 
sedlo (približne 1800 m n. m.).
Toto je ten poklad, ktorý sme hľa-
dali! Na vrchole. Objavili sme ďalší 
z tatranských pokladov.

Spoločne a v dobrej nálade, či 
už pri hrách, varení, opekačke, 
filmoch, sme prežili nezabudnu-
teľné chvíle, kde sme sa mohli eš-

Stretká v novom školskom roku
Aj tento školský rok pripravujeme pre deti eRko stretká. Pozý-

vame deti vo veku 5-12 rokov každú druhú sobotu na stretká vo 
farskej klubovni a tínedžerov 13+ vždy poslednú sobotu v mesiaci. 
V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, by sme pripravovali 
aktivity na doma a online stretká. Tešíme sa na vás :)

animátori

te viac spoznať a prehlbovať tak 
naše priateľstvo. Uvedomili sme 
si, že netreba mať vždy vymysle-
ný dokonalý plán na to, aby sme 
zažili niečo úžasné, ale stráviť 
tento čas s ľuďmi, s ktorými nás 
spája niečo spoločné.

Na záver patrí naše veľké ĎA-
KUJEME aj vedeniu obce za po-
skytnutú možnosť dopravy 
a podporu.

eRko Kozárovce

S eRkom počas leta

V mesiaci október prichádza 
čas prejaviť úctu tým skôr naro-
deným, čas keď je treba vysloviť 
milé slovo, vysloviť poďakova-
nie, prianie.

A tak tomu bolo aj 6.októbra, 
kedy sa žiaci z 1.A a 1.B triedy 
stretli s členmi JDS Kozárovce 
v obecnej knižnici pri príležitosti 

Október - mesiac úcty k starším
jej otvorenia a zároveň aj k me-
siacu úcty k starším. Pripravili 
pre nich krátky kultúrny program 
uvitý z básni, piesne a tiež origi-
nálneho papierového pozdravu. 
Na oplátku im naši dôchodcovia 
porozprávali ako to bolo v ško-
le kedysi, keď oni boli ešte ma-
lí žiaci. Prváci s údivom pozerali 

na kalamár, tabuľku a plátennú 
taštičku - školské pomôcky, kto-
ré v tom čase nosili deti do školy. 
Následne im teta Vierka prečítala 
rozprávku o včielkach, milej ba-
bičke a deduškovi. Z nej sa de-
ti dozvedeli, že včielky sú veľmi 
užitočné a keď ich poštípu, môžu 
si na uštipnuté miesto dať octový 

obklad. Potom si všetci spoločne 
pochutnali na koláčikoch a iných 
dobrotách.

Radosť zo vzájomného obdaro-
vania bola tou najkrajšou odme-
nou tohto príjemne stráveného 
dopoludnia v obecnej knižnici.

Mária Hlavová, 
foto Lucia Volfová
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Rok 1971  
 kronikárka Terézia 

Valentíniová

Vzhľadom na veľmi rozsiahly zá-
pis kronikárky v tomto roku, ktorý 
nám približuje život nielen v na-
šej obci, ale v celej republike mu-
sel som pre poskytnutý novino-
vý priestor urobiť veľkú selekciu 
zápisov. Snažil som sa vyberať 
konkrétne príspevky viažúce sa 
priamo k tomuto roku a bohužiaľ 
na podrobný a barvitý opis života 
v týchto rokoch sa nedostalo. Po-
kiaľ by mal niekto záujem, tak na 
internetovej stránke obce je k dis-
pozícii sken všetkých kroník obce 
včítane tohto roku. Pani kronikárka 
sa zamerala na to kde a koľko za-
rábajú naši občania (JRD, SES…); 
za koľko sa dá kúpiť nové auto; 
aké sú dôchodky; ako sa bývalo 
v minulosti, aké domy sa stavali; 
ako prebieha pohreb; kde študujú 
a ako sa obliekajú mladí ľudia; ako 
vyzerala budova starej školy a ako 
sa v nej učilo a ako sa otvárala no-
vá škola, kto v nej bude učiť, kto 
variť, kúriť a ako vyzerajú učeb-
ne; koľko a akých obchodov sme 
mali v dedine, ako a čo sa v nich 
predávalo; o Potrvanom družstve; 
ako sa cestovalo do práce, školy; 
tiež sa podrobne venovala Jednot-
nému roľníckemu družstvu (JRD); 
písala o voľbách ktoré sa v tomto 
roku uskutočnili; o poľovníkoch; 
krojoch; Praslici;

Dňa 1.decembra 1970, kon-
com kalendárneho roka prebie-
halo u nás sčítanie ľudu. Posled-
né sčítanie ľudu bolo v roku 1960. 
Podľa tohto sčítania mala naša 
obec až 2310 obyvateľov. V ro-
ku 1971 sa narodilo 30 občanov, 
z toho 10 dievčat a 20 chlapcov. 
Zomrelo 29 občanov. Nestal sa 
prípad, že by zomrel mladý člo-

vek následkom choroby.
Lekárska ordinácia je umiest-

nená v dome, ktorý zostal po ro-
dine učiteľa Jánoša Besse. Tento 
učiteľ -organista učil v našej ob-
ci za prvej republiky, ešte skôr, 
o čom svedčí jeho maďarské me-
no. Pochádzal vraj z dediny Beša, 
neďaleko Levíc. Zomrel 15.júna 
1935. Mal dve dcéry Jolanu a Ir-
mu. Posledná Irma zomrela v ro-
ku 1954. Vlastne našli ju mŕt-
vu v zamknu-
tom dome až na 
druhý deň. Ke-
ďže táto rodina 
nemala príbuz-
ných, dom pre-
padol do vlast-
níctva MNV. Ce-
lá rodina Besse-
ho je pochova-
ná v krypte na 
našom cinto-
ríne. MNV dom 
opravil tak, že 
lekár tam mo-
hol aj bývať aj 
ordinovať. Prvý 
lekár ktorý tam 
ordinoval bol 
MUDr. Rochus 
Nemček. Tento 
sa v v roku 1963 
odsťahoval. Od-
vtedy naša obec 
stáleho leká-
ra nemá. V bu-
dove je zriade-
ná provizórna 
ordinácia. Je to 
veľmi starý a vlhký byt. Niet tam 
ani vodovod. Ošetrujúca sestra 
si nosí vodu vo vedre zo sused-
ných domov. Trikrát do týždňa má 
k nám dochádzať ordinovať lekár-
ka z Lipníka. Chodí však len zried-
ka. Na ordinovanie v Kozárovciach 
má určený pondelok, stredu a pia-

tok. V ordinácii sú nevyhovujúce 
hygienické podmienky. Ľudia ča-
kajú na chodbe, v ktorej sa nekú-
ri. Treba tam čakať niekedy aj dve 
hodiny, čo je pre chorého člove-
ka veľmi ťažké. Kúri sa len uhlím 
v kachliach, záchod je len vonku 
na dvore. Najhoršie je, keď lekár-
ka potrebuje na vyšetrenie rozbor 
moču. To sa potom muži i ženy 
striedajú v tom jednom drevenom 
záchode na dvore. Od roku 1965 

chodí takto k nám ordinovať MU-
Dr. L.Chválová s ošetrujúcou ses-
trou. K zubnej, detskej a ženskej 
lekárke treba chodiť autobusom 
na Lipník.

V Kozárovciach máme 829 do-
mových čísel a 21 osobných áut. 
Motorové vozidlá ani nepočítam, 
veď na malých motocykloch už 
jazdia aj deti. Lenže vodičský pre-
ukaz, ktorý oprávňuje občana ale-
bo občianku viesť osobné auto, 
možno získať až po uplynutí 15 
rokov.

Dňa 29.augusta 1971, bola sláv-
nostne odovzdaná do používania 
nová škola. Z príležitosti otvore-
nia novej školy usporiadali v obci 
veľkolepú slávnosť.

Vinicu žiaden roľník do JRD ne-
odovzdal, každý vlastní svoj vino-
hrad naďalej, ale jeho výmera sa 
mu započítava do záhumienky. 
Preto si družstvo vysadilo samo-
statný družstevný vinohrad. Je na 
rozlohe 10 hektárov. Z toho jeden 
hektár a 70 árov je ovocný sad, 
kde rastú broskyne. S výsadbou 

začali v roku 1968 na jar a toh-
to roku na jeseň mali prvú úrodu 
a vlastné víno. Z prvej úrody odo-
vzdali na kontingent 160 metrá-
kov hrozna a urobili 2000 litrov 
vína. Druh hrozna, ktorý do vinice 
sadili sa volá Muller.

Letné dni boli v tomto roku mi-
moriadne chladné a daždivé. Je-
seň bola tiež pomerne vlhká. Sneh 
napadol už 18.novembra ale netr-
val dlho. Prišli teplé dni. Zima v ro-
ku 1971 bola, ako sme jej hovorili 
„jarná zima“. V januári a februári 
1971 teplomer veru len málo dní 
ukazoval teplotu pod 0 °C. Naj-
viac však 2-4 °C pod nulou, ale 
takých dní bolo veľmi málo. Zato 
potom v marci klesla teplota až 
na 13 °C pod nulou. Až začiatkom 
mája 1971 sa primerane oteplilo.

Rok 1981  
kronikár Gašpar Švolik

Podobne ako v predchádzajú-
com opise roku 1971 aj pre tento 
rok platí, že zápis v kronike je roz-
siahly a nie je priestor spomenúť 
podrobne všetky príspevky. Tak 
o niektorých len heslovite. Pán 
Švolik opisoval podrobne štatis-
tiku zomrelých; venoval sa roz-
vodom v obci; venoval sa voľbám 
a zvoleniu predsedu MNV, menoval 
všetkých predsedov od roku 1945; 
výročiu založenia KSS, kto boli 
zakladajúci členovia; podrobne 
sa venoval Filipovi Švolikovi a In-
terhelpu; venoval sa aj rodáko-
vi z Kozároviec Jozefovi Smrťkovi, 
ktorý odišiel do Rakúska šíriť vte-
dy pokrokové komunistické myš-
lienky; o tom ako vznikol novodo-
bý erb Kozároviec; o zmenách vo 
vedení obchodov; o dokončovaní 
kultúrneho domu; o problémoch 
okolo zavedenia/zrušenia 9.roč-
níka na ZDŠ; o úspešnej ZO SZM 
a jej úspechoch; o stretnutí jubi-
lantov a ako to v tých rokoch pre-
biehalo; o ďalšej činnosti Zväzu 
pre občianske záležitosti (bran-
ci, zlatý sobáš…); o knihe rodáka 
Milana Beniaka „Tunisko očami le-
kára“; o vyznamenaní pre Štefana 
Mráza, náčelníka väznice v Želie-
zovciach; o požiaroch v obci; o ci-
gánskej otázke v obci a tom ako sa 
vlastne dostali do Domkov; o druž-
be z Dobrovicami

Matričný úrad v tomto roku evi-
duje 23 narodených detí, z toho 
13 chlapcov a 10 dievčat. V roku 
1981 zomrelo 23 občanov. V tom-
to roku teda zomrela aj najstar-
šia občianka Viktória Krajčio-
vá, rod.Žemberyová /:siksajo-

Dom ktorý slúžil ako ordinácia obvodných lekárov a bol majetkom ná-
rodného výboru. Na obrázku vidno zasklenenú chodbu kde čaklo na 
lekárske ošetrenie aj 30 pacientov. Okno je z ordinácie.

Riaditeľ ZDŠ Milan Kováčik a predseda MNV v Kozá-
rovciach Mikuláš Hlava pri otváraní školy
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Prvá dobročinná swap burza

va:/, narodená 22.januára 1888, 
zomrela 12.júla 1981. Priemerný 
vek zomrelých žien bol 81 rokov. 
Mužov zomrelo v tomto roku 10. 
Medzi zomrelými bol aj najstar-
ší muž v obci Štefan Vajda /:gre-
menárov:/ narodený 29.augusta 
1892, zomrel 14.novembra 1981. 
Priemerný vek zomrelých mužov 
bol nižší ako u žien a to 71 rokov.

Na MNV v Kozárovciach sa 
v tomto roku uzavrelo 19 man-
želstiev. Z uzavretých manželstiev 
v jednom prípade bol ženích 68 
ročný a nevesta 59 ročná.

Ak chceme hovoriť o vinohrad-
níctve v oblasti tunajšej obce, mu-
síme sa vrátiť až do roku 1075, do 
obdobia založenia Svätobeňadic-
kého opátstva, pretože samotná 
zakladajúca listina Gejzu I. je dô-
kazom toho, že na území opátstva 
sa pestoval vinič. Aké boli vinice, 
kde a koľko, nie je známe. Zná-
me pramene uvádzajú dosť zau-
jímavých údajov o vinohradníctve 
v 18.storočí. Záznamy z roku 1696 
uvádzajú, že vinice v Tekovskej 
oblasti boli v dezolátnom stave. 
Ukončením rákocziovských vojen 
začiatkom 18.storočia a skonče-
ním morovej epidémie v rokoch 
1708-1710 začína určitý rozmach 
poľnohospodárstva a teda aj vino-
hradníctva. Vinič sa pestuje iba 
na malej časti chotára a výme-
ra viníc sa meria v „kopáčoch“ 
(1 kopáč = 338,4 m2). Z rozlohy 
vinice jedného kopáča sa získalo 
asi 1 vedro vína, čo je 50,8 litra 
(asi 1500 litrov z hektára). V 18.
storočí nastáva rozvoj vinohrad-
níctva nasledovne rok 1714 výme-
ra 92 kopáčov, rok 1720 výmera 
123 kopáčov, rok 1746 výmera 
302 kopáčov, rok 1774 výmera 
219 kopáčov, rok 1791 výmera 
256 kopáčov, rok 1800 výmera 
294 kopáčov.

Určitý zlom vo vyhradených 
viničných lokalitách predstavuje 
z kroniky známy rok 1896, kedy 
boli vinice zničené filoxérov. Roz-
voj vinohradníctva v obci začína 
po 1.sv. vojne, kedy znova začí-
na výsadba viníc. Sadia sa však 
nové druhy tzv. „samorodáky“, 
ktoré boli voči chorobám odolné 
a ich rozmnoženie bolo jednodu-
ché. Pestovali sa starým spôso-
bom rezu „na hlavu“, z ktorej vy-
rastali prúty priväzované k dre-
veným kolom „tíkam“. Pravda-
že okrem samorodákov ako boli 
otelo, izabela, noach, tokajčina, 
konkordia, marča. Pestovali sa aj 
šľachtené odrody, ktoré sa štepili 
do planých podpníkov (napr. ka-
darka, rizling, medovec, časla). 
Koncom 50-tych rokov prenikajú 
aj k nám nové spôsoby pestova-
nia a rezu viniča a to najmä „vy-
soké vedenie“, kde sa prúty viniča 

ťahajú po drôte 
upevnenom na 
stĺpy (dreve-
né, železné ale-
bo betónové). 
Prvý takýto po-
kus a vysoké ve-
denie uskutočnil 
v roku 1957 vo 
svojej vinici Mi-
chal Mráz. Dnes 
sa vysádzajú 
alebo prebu-
dovávajú staré 
vinice výlučne 
týmto spôso-
bom. Najmä po-
sledné desaťro-
čie venujú obča-
nia veľkú pozor-
nosť výberu od-
rôd pri výsadbe, 
ale aj samotné-
mu ošterovaniu 
a ochrane viniča proti chorobám 
a škodcom, pretože šľachtené 
odrody sú málo odolné a niekto-
ré choroby (múčnatka) dokážu 
v priebehu pár dní zničiť nielen 
celú úrodu, ale aj poškodiť vinič 
pre ďalší rok. Zo šľachtených od-
rôd (je ich veľa druhov) najviac 
pestujú napr. veltlín zelený, pesec-
kú leánku, muller -thurgau, iršay-
-oliver, tramín a z čiernych napr. 
frankovka. V posledných rokoch 
sa vo veľkom množstve začala 
pestovať odroda „egricsilagok“, 
ktorá pochádza z Maďarska. Kva-
litou sa podobá štepom, pestujú 
ju tak ako samorodák (odrezka-
mi) a nie je náchylná na choroby. 
Pravda mnohé veci sú tu nevyjas-
nené, pretože výskumné ústavy 
vinárske a vinohradnícke v ČSSR 
výsadbu tejto odrody vo veľkový-
robe nepovolili.

Od 1.januára 1981 Kozárovce 
znovu nemajú svojho lekára. MU-
Dr. Tužinský bol preložený do Le-
víc a na tunajšie zdravotné stre-
disko chodil ordinovať MUDr. Jo-
zef Vojčiak z Lipníka. Detská le-
kárka ordinovala tiež dvakrát do 
týždňa a dochádzala z Levíc. Or-
dinačné hodiny zubného lekára 
ostali nezmenené. Takéto posky-
tovanie zdravotných služieb bolo 
nevyhovujúce, preto sa v apríli 
uskutočnilo z podnetu MNV spo-
ločné zasadnutie. Z jednania vy-
plynula ďalšia požiadavka a to 
hľadať umiestnenie pre detskú 
ambulanciu, ktorá je umiestne-
ná v byte pre lekára. Ako návrh 
by to mohlo byť bývalé zdravotné 
stredisko (Beššeho dom), ktoré 
by sa na tento účel adaptovalo. 
OÚNZ zabezpečí dokumentáciu 
a prostriedky, MNV pomôže pri 
stavebných prácach. Kontrola pri-
jatých opatrení by sa mala usku-
točniť na spoločnom zasadnutí do 

konca júla 1981. Do konca roka 
1981 sa tak nestalo.

V priebehu roku sa vyskytova-
li väčšinou bežné ochorenia. Len 
v mesiaci marci sa rozšírila u de-
tí epidémia osýpok (10.marca 40 
prípadov), ktorá sa prejavovala 
teplotami do 40 °C.

Populárny súbor Praslica sa 
občanom našej vlasti predsta-

vil už 5.januára prostredníctvom 
Čsl. televízie v Bratislave trištvrte 
hodinovým pásmom zo svojho re-
pertoáru. Ďalšiu nahrávku „Víta-
nie jari v Kozárovciach“ vysielala 
televízia na 2.programe 24.marca. 
Súbor sa i v tomto roku zúčastňo-
val tradičných folklórnych festi-
valov napr. na Myjave, ale účin-
koval aj na podujatí „Bratislav-
ské kultúrne leto“ so svadobnou 
odobierkou.

Spevácka skupina Lipka sa 
zúčastnila na okresných podu-
jatiach v Jure nad Hronom a na 
Manifestačnom zhromaždení žien 
v Leviciach, ktoré malo celoslo-
venský charakter.

V jarných mesiacoch začala 
svoju čiastočnú úlohu plniť aj vod-
ná priehrada po Pustou horou. Za-
čala sa v nej zachytávať voda, do 
ktorej rybársky spolok nasadil aj 
ryby. Väčšiu radosť však prežívali 
deti, ale aj dospelí, ktorí v letných 
mesiacoch využívali vodnú nádrž 
jednak na kúpanie, ale vidieť bo-
lo na hladine aj rôzne druhy člnov 
a lodiek. Na zavlažovanie druž-
stevných polí sa ešte nevyužíva, 
pretože závlahový systém sa ešte 
stále buduje.

Miroslav Kopál

Fotka z novín k vystúpeniu súboru Praslica v Bra-
tislave

S príchodom septembra sme sa prvýkrát odhodlali zorgani-
zovať v Kozárovciach SWAP burzu. Každý mohol priniesť čokoľ-
vek, čo už stratilo preňho hodnotu, ale na druhej strane mohlo 
byť použiteľné ešte niekým ďalším. Vyzbierali sme stovku vriec 
predovšetkým oblečenie, ale našlo sa aj kuchynské vybavenie, 
hračky či topánky.

Tí, čo prišli odchádzali s nadšením a plnými taškami vecí, kto-
rým sme dali druhú šancu „na život“. Záver burzy patril orga-
nizáciám, ktoré v našom regióne pomáhajú ľuďom v ťažkých ži-
votných situáciách. Vďaka našej burze budú mať mnohé detičky 
z týchto rodín túto zimu novú vetrovku či snehule. Nezabudli sme 
ani na ľudí bez domova a najmä teplé vetrovky, nohavice, roláky 
a svetre sme podarovali im.

Na záver chcem poďakovať najmä tým, ktorí celý čas pri orga-
nizácii tohto podujatia pomáhali, tým ktorí veci do burzy priniesli. 
Spoločne sme urobili niečo pre našu Matku Zem. Dostať druhú 
šancu si nezaslúžia len ľudia, ale aj veci. 

M. Holečková

Časť zbierky pripravená pre Centrum konkrétnej pomocii FEMINA
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Aj tak sa dá vystihnúť naše 
skautské popoludnie, ktoré sa 
uskutočnilo v stredu 15. septem-
bra o 14:00 hod nielen v našom 
skautskom tábore. Pre deti sme si 
toto popoludnie naplánovali pes-
trý program v podobe prechádzky 
po novovybudovanom náučnom 
chodníku, ktorý spája Skalu v Ko-
zárovciach so susedným mestom 
Tlmače- Lipník. Kráčanie po ná-
učnom chodníku sme si s deťmi 

Po roku konečne opäť všetci spolu
a ich rodičmi, okrem rozprávania 
spestrili aj hrami, či učením o lese 
a jeho obyvateľoch. Po nenáročnej 
prechádzke nasledovala opekač-
ka, ktorá bola pre deti odmenou 
za to, že túto prechádzku s nami 
bez problémov zvládli. Potom sme 
si spoločne zahrali množstvo hier, 
ktoré nám pripomenuli, že v kútiku 
duše sme stále všetci deti a záro-
veň to, ako rýchlo beží čas, keď 
nám je spolu dobre.

Okrem tohto milého stretnutia 
s deťmi v tábore, nás v tomto týžd-
ni čakalo aj stretnutie nás, vedú-
cich skautov oddielu, na ktorom 
sme sa rozprávali o našom ďalšom 
fungovaní. Na tomto stretnutí sme 
sa dohodli, že od septembra tohto 
roku budeme fungovať na pravi-
delných mesačných oddielovkách. 
Na nich by sme sa chceli spolu 
s deťmi hravou formou naučiť nie-
čo o skautingu, splniť si postupne 
skautské odborky podľa záujmu 
detí, na odľahčenie si občas za-
hrať spoločenskú hru, pozrieť film, 
či si vybehnúť zašportovať alebo 
len tak na výlet. Pri rôznych príle-
žitostiach by sme si určite chceli 
niečo vyrobiť, nakresliť, či zmaj-
strovať, aby deti získali nielen ve-
domosti o skautingu, ale aj praktic-
ké zručnosti. Okrem toho, by každý 
z nás skautov mal byť aj aktívnym 
členom svojej spoločnosti a preto 
by sme chceli vždy, keď sa bude 
dať poskytnúť pomoc nielen na-
šej obci, ale aj pomoc tým, čo to 
budú potrebovať, či organizovať 
verejnoprospešné práce, ako na-

pr. upratovanie našej obce, alebo 
okolia. Z tej kresťanskej oblasti, 
lebo aj taká v skautingu je, sme 
si dali za cieľ spoločné navštíve-
nie svätej omše aspoň raz za me-
siac, ak to samozrejme situácia do-
volí. Na záver - pre tie deti, ktoré 
s nami budú tráviť čas a budú sa 
snažiť počas celého roka máme 
nachystané prekvapenie, darček 
v podobe skautskej košele, na kto-
rú si deti následne pri splnení od-
boriek môžu našiť svoje skautské 
odznaky a pýšiť sa s nimi nielen na 
Pálení Vatry, kde sme každý rok 
ako skauti účastní, ale aj na iných 
udalostiach (motivačný faktor 🙂). 
Ja pevne verím, že deti budú mať 
záujem a budú chcieť s nami tráviť 
čas, nielen počas tábora, ale po-
čas celého roku, keďže program 
pre nich bude pestrý. Verím, že 
spoločne sa rozbehneme a náj-
deme ten správny skautský smer. 
Všetky deti týmto srdečne pozýva-
me medzi nás bez ohľadu na to, či 
už s nami boli alebo nie. Tešíme 
sa na vás.

D. Skačanová

Gin -Tonic Night
Trojdňová Rozlúčka s letom v Kozárovciach začala podvečer 

27.  augusta v obecnom Espresse Café. Podujatie Gin -Tonic Night 
má už svojich priaznivcov. Rovnako ako skupina DREAM’S, ktorá 
na takomto podujatí hrala aj minulý rok v auguste. Akcia na tera-
se spĺňala aktuálne podmienky ochrany zdravia voči covidu. Uka-
zuje sa, že o takúto formu menšieho podujatia je veľký záujem. Aj 
keď je situácia ohľadom organizovania akcií stále komplikovaná, 
snahou organizátorov je, aby ľudia mali aj takúto možnosť zába-
vy a posedenia na terase.

Skupina DREAM’S bola vynikajúca a hostia mali celý večer po-
starané o zábavu v podobe živej hudby.

-M-

• 5.  júl  –  JDS ZO Kozárovce – 
stretnutie členov v Motores-
te Stop

• 17. júl - Aj 21 schodov – 2.roč-
ník- bežecká súťaž – kat. beh 
a rýchla chôdza- štart a cieľ 
v skautskom tábore

• 21. júl – Okresné športové hry 
seniorov v Kozárovciach, usku-
točnili sa v areáli ihriska– or-
ganizátor Okresná organizácia 
Jednoty dôchodcov Levice + 
obec Kozárovce

• 28.  júl – Okresná prehliadka 
speváckych skupín seniorov 
v Novom Tekove pod záštitou 
Okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Levi-
ciach – účinkovala ženská spe-
vácka skupina Lipka

• 8. august – Okresná hasičská 
súťaž v Žemberovciach – štafe-
ta muži -1.miesto

• 8. august – FSk Praslica – účin-
kovanie v Parku M. R. Štefáni-
ka v Leviciach – Promenádny 
koncert

• 10. august – JDS ZO Kozárov-
ce – výlet Nitriansky hrad a ter-
málne kúpalisko Poľný Kesov

• 22. august – DS Hron – vystú-
penie v obci Maňa s divadelnou 
hrou Sedem žien na krku

• 27. august – Vinohradnícky 
spolok v Kozárovciach zorga-
nizoval pre svojich členov v Mo-
toreste Stop prednášku na té-

Kultúrne a športové podujatia (júl -september)
mu: Ako urobiť dobré víno

• 27. august – Espresso Café Ko-
zárovce – Gin Tonic Night s ka-
pelou DREAM’S,

• 28. august – Kozárovský kot-
lík – obec Kozárovce v spolu-
práci s DHZ Kozárovce uspo-
riadali súťaž vo varení gulášu 
v areáli Brôdok, súťažilo 12 tí-
mov, sprievodný program: kon-
cert kapely Heľenine oči, vystú-
penie FSk Praslica

• 29. august – 26.ročník hasičská 
súťaž Strieborná prúdnicu Po-
hronia – v areáli Brôdok – 16 tí-
mov súťažilo v rôznych kategó-
riách, domáce mužské družstvo 
sa umiestnilo na 2.mieste

• 1. september - FSk Praslica 
sa zúčastnila prehliadky kro-
jov pod názvom Slovenský deň 
kroja V Banskej Bystrici pri pa-
mätníku SNP, vystúpila v hlav-
nom programe a zúčastnila sa 
dokrútky, ktorá bola odvysie-
laná na rôznych televíznych ka-
náloch

• 7. september – JDS ZO Kozá-
rovce v Dome kultúry usporia-
dala stretnutie s rodinnými prí-
slušníkmi, zúčastnila sa MSSk 
Matičiar.

• 10.-11.september – Dobročin-
ná jesenná výmenná a predajná 
SWAP burza v DK

• 12. september – DS Hron v DK 
v Kozárovciach uviedol pred-

stavenie komédia Sedem žien 
na krku

• 15. september – Skautský od-
diel Orol – v skautskom tábore 
sa uskutočnila opekačka pre de-
ti a mládež spojená s prechádz-
kou po náučnom chodníku

• 17. september – JDS ZO Kozá-
rovce – celookresný piknik se-
niorov vo Veľkom Ďure

• 17. september –– Vinobranie 
na Krížnom vrchu v Leviciach - 
MSSk Matičiar

• 18. september – Klub rekreač-
ných bežcov a chodcov - Beh 
alejami venovaný spomienke na 
našich starostov M. Hlavu a D. 
Benčata

• 19. september – Výročie po-
sviacky kostola sv. Filipa a Ja-

kuba - hody
• 19. september – koncert Cigán-

ski Diabli v DK v Kozárovciach
• 25. september – 320.výročie 

príchodu Slovákov do Oroszlá-
ny – podpísanie Memoranda 
o spolupráci medzi obcou Ko-
zárovce a Slovenskou samo-
správou v Oroszlány – účinko-
vala FSk Praslica

• 26. september – Memoriál Má-
rie Švolíkovej – 27. ročník pre-
hliadky speváckych súborov 
i jednotlivcov

• Svoje aktivity pravidelne vyví-
jali Kynologický klub Kozárovce 
(spoločné tréningy na Brôdku), 
eRko Kozárovce a Klub rekre-
ačných bežcov a chodcov Ko-
zárovce.
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Po dlhom čase pre nás senio-
rov sme sa mohli konečne stretnúť 
a naplánované akcie aj splniť. Tra-
dičný guláš s príležitosti Cyrila 
a Metoda sme spojili s členskou 
schôdzou a uskutočnil sa 5. jú-
la aj s pozvanými hosťami. Spe-
vácka skupina Matičiar zabávala 
prítomných už aj svojimi novými 
piesňami.

Druhou veľkou akciou boli 
Okresné športové hry, ktoré sa 
po viacerých odkladoch nakoniec 
uskutočnili dňa 20. júla na futba-
lovom ihrisku za prítomnosti kraj-
skej predsedníčky A. Oťapkovej, 

Aktivity seniorov ZO JDS Kozárovce
poslankyne NSK M. Holečkovej, 
okresnej predsedníčky JDS Levice 
E. Nichtovej. Športové hry otvoril 
starosta obce a privítal v Kozárov-
ciach všetkých súťažiacich i hostí. 
Potešilo nás, že naši hostia a sú-
ťažiaci boli priestorom a celkovou 
prípravou podujatia veľmi milo pre-
kvapení. Zo 16 organizácií sa sú-
ťaží zúčastnilo približne 90 senio-
rov. Naši súžiaci Ľ Černý, Ľ.Beňo, 
J. Demian, F.Štrbík, J. Orovnický, 
P. Krnčok, M.Šusták, M. Együdo-
vá, H. Valentínyová a J. Hudecová 
získali krásnych 8 medailí. Touto 
cestou sa chcem poďakovať všet-

kým zamestnancom Oú Kozárov-
ce, na čele s pánom starostom, 
M. Holečkovou a M. Hlavovou za 
skvelú organizačnú prípravu, po-
hostenie a hudobný doprovod pod 
vedením J. Kunika. Poďakovanie 
samozrejme patrí celému výboru 
JDS Kozárovce a O. Majerovi a M. 
Egydovej. J. Demianovi ako aj TJ 
Lokomotíva za poskytnutie priesto-
rov športového areálu. Vďaka pánu 
bohu nám prialo skvelé počasie. 
Ocenenie a pochvalu sme dostali 
od krajskej aj okresnej organizá-
cie JDS.

Treťou akciou, ktorú sme si 
n a p l á n o v a -
li a uskutočnili 
10. augusta bol 
výlet do Nitry 
a Poľného Ke-
sova. V Nitre 
sme sa zamera-
li na prehliadku 
hradu. Sprevá-
dzala nás sprie-
vodkyňa, kto-
rá nám podala 
podrobnú infor-
máciu o histórii 
katedrály - Ba-
ziliky sv. Eme-
ráma. Návšte-
vu sme ukon-
čili prehliadkou 
diecézneho mú-
zea. Po krás-
nom kultúrnom 
zážitku sme sa 

išli okúpať do Poľného Kesova. 
Počasie bolo krásne, ozaj na od-
dych vo vode, seniori boli spokoj-
ní, nakoľko tam bola možnosť ob-
čerstvenia.

Štvrtá akcia sa konala opekač-
ka v motoreste Stop 7.  septem-
bra. Pre chutné jedlo, blízkosť ak-
cie, dobré počasie a dobrú zába-
vu pri speve Matičiara bola účasť 
veľmi dobrá.

Na okresnom pikniku seniorov, 
ktorý sa konal 17. septembra vo 
Veľkom Ďure, sa zúčastnilo 7 na-
šich členov. Bolo to ozaj bohaté 
a vydarené posedenie. Kultúrny 
program zabezpečili deti MŠ ľu-
dovým pásmom a do tanca a na 
počúvanie hrala výborná kape-
la z Levíc. Medzi seniorov pri-
šiel aj podpredseda NSK I. Éder, 
poslankyňa NSK M. Holečková, 
predsedníčka OV JDS E. Nich-
tová a ďalší hostia. Piknik otvoril 
a zúčastnených seniorov privítal 
predseda ZO JDS a starosta ob-
ce Veľký Ďur. Naša Maťka neza-
prela svojich spoluobčanov, prišla 
nás pozdraviť a dokonca sa s na-
mi odfotila, čo nás veľmi poteši-
lo. Na tejto akcii sa stretli priatelia 
z rôznych organizácií pri dobrom 
guláši, pagáčoch a ako dezert sa 
podávali makové perky domácich 
kuchárok. Prítomných privítali do-
mácou slivovicou.

Za výbor ZO JDS Kozárovce  
Viera Demianová

Foto: Erika Mrázová

V hasičskom areáli na Brôd-
ku v Kozárovciach sa v sobotu  
28. augusta rozhorelo pod trinás-
timi súťažnými kotlíkmi. O chvíľu 
už doširoka voňali najrozmanitej-
šie guláše. Nedočkaví návštevníci 
obchádzali kuchárov a povzbu-
dzovali ich. Najhladnejší nemuseli 
čakať na guláše, o rozmanité ob-
čerstvenie sa postarala skupinka 
BORORO, ktorá ponúkala sladké 
i slané pochúťky, najdlhší rad bol 
na palacinky a vynikajúce osúchy. 
Deti všetkých vekových kategórii 
šantili na veľkom priestranstve, 
vyskúšali vynovené preliezačky 
a mnohé si dali maľovať na tvár 
Emke Benčaťovej.

O najvyššie ocenenie sa uchá-
dzali: VINÁRSKY SPOLOK KOZÁ-
ROVCE, HASIČI Kozárovce, KABÁT 
tím, DHZ Tlmače, LOPTOŠI, REN-
KITKA tím, SITŇAN tím, BORORO 
tím, KORMORÁN, OÚ Kozárovce, 
MONTYNKO tím, MAJER tím, DHZ 
Kozárovce. V hodnotiacej porote 

Sobota voňajúca po guláši a dobrej muzike
zasadli Vincko Pivarči, Jozef Pi-
varči a Michal Benčať.

Najcennejšie trofeje napokon 
získali: prvé miesto LOPTOŠI za 
divinový guláš, druhý skončili DHZ 
Tlmače rovnako s divinovým gulá-
šom a tretie miesto získal maďar-
ský guláš z kot-
líka SITŇAN tí-
mu. Veľký po-
tlesk však pat-
ril všetkým sú-
ťažiacim, ktorí 
sa tiež nemali za 
čo hanbiť. Práve 
naopak o kvali-
te svedčili rých-
lo sa vyprázd-
ňujúce kotlíky. 
Za organizáto-
rov, ktorým bol 
Obecný úrad 
v spoluprá-
ci s DHZ Kozá-
rovce sa tímom 
a všetkým zú-

častneným poďakoval starosta 
Bystrík Ižold.

Kultúrny program podujatia 
otvorila skupina HEĽENINE OČI, 
ktorá si razom získala priazeň 
divákov všetkých vekových ka-
tegórií a celkom spontánne s nimi 

nadviazala kontakt. Predstavenie 
domácej folklórnej skupiny PRA-
SLICA bolo už z iného súdka, ale 
rovnako potešilo divákov. Do ne-
skorých hodín divákov zabávala 
aj skupina MIX DM.

M. Nemčeková
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Stalo sa už tradíciou, že na pre-
lome augusta a septembra sa 
stretávajú členovia Vinohradníc-
keho spolku Kozárovce na seminá-
ri organizovanom výborom spol-
ku pod názvom Ako vyrobiť dobré 
víno. Každý rok požiadame iného 
prednášajúceho, skúseného viná-
ra, aby sa s nami podelil o svoje 
skúsenosti so spracovaním hroz-
na. V tomto roku to bol nestor vi-
nárstva nášho regiónu pán Jozef 
Nízl. Na úvod jeho prednášky nás 
oboznámil s vývojom slovenské-
ho vinohradníctva za posledných 
30rokov a o tom, ako sa z roka na 
rok znižuje hektárová výmera na-
šich viníc, ale aj o tom, že napriek 
tomuto nedobrému vývoju kvalita 
našich slovenských vín na sveto-
vých prezentáciách stúpa.

Základom kvality vína, okrem 
zdravého a dobre vyzretého hroz-
na, je aj dodržiavanie správnych 
technologických postupov a vy-
soká hygiena počas celého pro-
cesu spracovania hrozna. Oberač-
ky sú len raz do roka a je dobré 

Kozárovskí vinári sa školili

Stolní tenisti na zápasoch zbierajú skúsenosti

si pripomenúť aj úskalia, ktorým 
sa treba vyvarovať, aby sme ce-
loročnú namáhavú prácu vo vinici 
neznehodnotili. Svoje celoživotné 
skúsenosti z výroby bielych, ru-
žových a červených vín, prezen-
tované pánom Nízlom sme si po-
zorne vypočuli a myslím, že nám 
môžu byť návodom v spracovaní 
tohtoročnej úrody.

V ďalšej časti som prítomných 

oboznámil s možnosťou zakúpiť si 
prípravky kvasnej chémie – kva-
sienky, živné soli – aj v obchode 
v Kozárovciach, čo najmä star-
ším vinárom padne vhod, nemu-
sia kvôli tomu cestovať. Novinkou 
na trhu s vinárskou technikou je 
produkt firmy Natura Kolíňany – 
chladič muštu ako súčasť riade-
ného kvasenia pre malovinárov.

Záverom nášho stretnutia sme 

si spoločne zaželali, aby nám sl-
nečné počasie ešte pár týždňov 
vydržalo, aby sme vypočuté rady 
pretavili do ambície vyrobiť pekné 
prívlastkové vína, ktoré dúfam, že 
11.decembra v motoreste STOP 
ochutnáme na spolkovej koštov-
ke mladých vín, na ktorú už teraz 
pozývam všetkých našich vinárov.

Štefan Gaži
Predseda VSK

1. LIGA MUŽI ZÁPAD
9. 10. 2021 o 10:00 

STO KOZÁROVCE - Keraming 
Trenčín 6:8

Domáci: Páleník (0/1,5), Tonko-
vič (1/2,5), Budinský (3/0,5), Tru-
báčik (1/2,5), Petrlík (1/1)

Hostia: Bučko (2,5/1), Marous-
ková (1,5/2), Gieci (1,5/2), Janík 
(2,5/1)

Domáci mali zlý štart do zápasu 
po prehrách v oboch štvorhrách. 
Dvojbodové manko prakticky do-
ťahovali celý zápas. Domáci vo 
vyrovnaných zápasoch jednotliv-
cov nedokázali vyťažiť body, keď 
prehrali 4 z 5 päťsetových bitiek. 
V dvoch z nich bol blízko víťaz-
stva Trubáčik Tomáš avšak ani pri 
dobrom výkone nedokázal využiť 
machballové šance, posledný zá-
pas prehral Tonkovič. Najlepším 
hráčom domácich jednoznačne 
Budinský Daniel, ktorý po nevy-
darenej štvorhre, v zápasoch jed-
notlivcov súperom nedal šancu.

9. 10. 2021 o 16:00 
STO KOZÁROVCE - ŠK PARA Hlo-

hovec B 4:10
Domáci: Páleník (1/2,5), Tonko-

vič (1/2,5), Budinský (0/3), Trubá-
čik (1/0,5), Petrlík (1/1,5)

Hostia: Flóro (3,5/0), Doubek 
(3,5/0), Behul (1,5/2), Jaššo 
(1,5/2)

Priebeh poobedného zápasu 

bol praktický podobný zápasu 
z rána. Dva - nula pre hostí po 
štvorhrách, v jednotlivcoch do-
máci opäť ťahali za kratší koniec 
vo vyrovnaných päťsetových du-
eloch, keď vyhrali 2 takéto zápasy 
a 4 prehrali. Potešil výkon Pálení-
ka, ktorý v tomto stretnutí mohol 
bodovať aj naplno… Diametrál-
ne odlišný výkon podal Budinský 
Daniel, ktorý, žiaľ, vzišiel z tohto 
stretnutia bodovo naprázdno. Bo-
jovný duel odohral Trubáčik, ktorý 
z lavičky nastúpil proti Behulovi 
a v rozhodujúcom sete odvrátil 
nepriaznivý stav 6:10.

Domáci si napriek sľubným vý-
konom pripisujú do tabuľky dve 
prehry. Zápasy z ktorých sa však 
dalo vyťažiť viac… Ďalšie kolo 
odohrajú chalani vonku:

23. 10. 2021 o 10:00
STO Veľké Úľany - STO KOZÁ-

ROVCE 12:2
Domáci: Konrád (2,5/1), Jaslov-

ský (3,5/0), Bohuš (3,5/0), Kolář 
(2/1), Somogyi (0,5/0)

Hostia: Páleník (1/2,5), Bu-
dinský (0/3,5), Trubáčik (1/2,5), 
Chorvátová (0/3,5)

Hostia pricestovali na zápas 
s neveľkými očakávaniami a nie 
najsilnejšou zostavou a navyše 
proti zvučným menám ako Jaslov-
ský alebo Konrád. Po štvorhrách 
prehrávali 2:0. Celý zápas patril 

jednoznačne domácim, aj keď Pá-
leník vo svojom prvom zápase jed-
noznačne zabodoval proti Kolářo-
vi. Budinský prehral v náročnom 
zápase proti skúsenému Konrádo-
vi 2:3. Potom domáci rýchlo na-
dobudli vysoké vedenie. Budinský 
nebodoval. Na pozíciu 4-ky hos-
tia postavili netradične Dominiku 
Chorvátovú, ktorá zbierala skúse-
nosti a kryla absenciu Tonkoviča 
a Petrlíka. Potešil výkon Trubáči-
ka, ktorý sa aj za stavu 1:12 pre 
domácich nevzdal a bojoval v zá-
pase proti bývalému extraligistovi 
Konrádovi a nakoniec ho aj vyhral 
a tak upravil celkový stav zápasu 
na 12:2 pre Veľké Úľany.

23. 10. 2021 o 16:00
STK Elastik Trnava - STO KOZÁ-

ROVCE 5:9
Domáci: Flóro (3,5/0), Doubek 

(3,5/0), Behul (1,5/2), Jaššo 
(1,5/2)

Hostia: Páleník (1/2,5), Tonkovič 
(1/2,5), Budinský (0/3), Trubáčik 
(1/0,5), Petrlík (1/1,5)

 
Kozárovčania prišli do Trna-

vy s posilnenou zostavou av-
šak vstup do zápasu im opäť ne-
vyšiel – prehraté obe štvorhry. 
Chalani tak museli zabrať v dvoj-
hrách. Tonkovič proti Vejmelkovi 
pomerne rýchlo a „pekne“ pre-
hrával 2:0 a 10:4 no zápas však 

nevzdal a zvrátil stav na 2:1 a 8:10 
avšak nedokázal využiť setbalové 
šance a zápas nedotiahol do pia-
tej sady. Avšak bojovnosť v jeho 
zápase podporila celý tím. Pále-
nik na vedlajšom stole dominoval 
proti Kučerovi, Budinský preval-
coval Kubalu vo vyrovnanom sú-
boji a Trubáčik prekvapil obranára 
Mišelnického… a obrat sa začal. 
Na 4:4 však vyrovnal Kubala proti 
Páleníkovi. Avšak po tomto bode 
hostia ukázali svoju dominanciu 
v tomto zápase, keď vyhrali všet-
ky zvyšné zápasy, okrem jedného 
skreču pri už rozhodnutom sta-
ve. Najlepším hráčom zápasu bol 
Trubáčik Tomáš, ktorý sa postaral 
o 3 body hostí, pričom porazil aj 
skúseného „kapitána“ domácich – 
Vejmelku. Vyzdvihnúť však treba 
výkon celého tímu, ktorý si pri-
pisuje do tabuľky prvé víťazstvo. 
GRATULUJEME

 
Ďalšie kolo odohrajú chalani na 

domácej pôde v Kozárovciach, sr-
dečne pozývame všetkých priaz-
nivcov:

20. 11. 2021
o 10:00 – SK Polstrav Bystri-

čany
o 16:00 – ŠKST Topoľčany

Ďakujeme všetkým sponzorom 
a divákom za podporu

Markus Tonkovič
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Každoročne na športových 
hrách seniori dokazujú, že im nie 
je cudzí pohyb. Napriek veku, či 
zdravotným ťažkostiam. Najskôr si 
merajú sily a schopnosti na okres-
ných športových hrách a napokon 
najlepší z nich chodia reprezento-
vať okres na krajskú súťaž. Minu-
lý rok im takéto aktivity zamedzili 
pandemické opatrenia. Tento rok 
sa situácia zlepšila, a tak sa stretli 
na futbalovom ihrisku v Kozárov-
ciach. Domáci seniori aktívne pod-
porovaní vedením obce sa na toto 
podujatie dobre pripravili. Podu-
jatiu prialo aj počasie a spoločne 
si mohli užiť zápolenie i vzájomné 
priateľské stretnutia po takmer 
dvoch rokoch.

Okresné športové hry JDS v Kozárovciach

Kozárovčania sa osvedčili ako dobrí hostitelia i športovci
Na podujatie prijali pozvanie 

poslankyňa NSK Martina Holeč-
ková, predsedníčka KO JDS v Nitre 
Anna Oťapková a podpredseda KO 
JDS Pavol Drienovský. Prítomných 
športovcov i hostí privítal starosta 
obce Bystrík Ižold. Hlavným roz-
hodcom a riaditeľom športových 
hier bol aj tentoraz Jozef Chudý. Vo 
svojom stane mali ochranné ruky 
pripravené členky SČK, našťastie 
nemuseli vôbec zasahovať.

Do súťaží sa zapojili športovci 
zo 17 ZO JDS okresu Levice- Ko-
zárovce, Tlmače, Levice 2, Ryb-
ník, Čajkov, Hronské Kľačany, Veľké 
Kozmálovce, Pukanec. Nový Tekov, 
Kalná nad Hronom, Nová Dedina, 
Dolná Seč, Horná Seč, Želiezovce, 

Jur nad Hronom, Malé Kozmálovce 
a Kukučínov.

Presne 129 športovcov nastúpilo 
v rôznych disciplínach v troch ka-
tegóriách. Muži súperili v stolnom 
tenise, v behu na 60 m, hode gra-
nátom na cieľ, hode granátom na 
diaľku, kope do bránky cez prekáž-
ku a streľbe zo vzduchovej pušky. 
Ženy v stolnom tenise, behu na 
50 m, hode granátom na cieľ, hode 
granátom na diaľku, hode váľkom 
a streľbe zo vzduchovej pušky. 
Okrem stolného tenisu, ktorý sa 
hral na šiestich stoloch v školskej 
telocvični v silnom zastúpení vy-
še 20 hráčov, sa všetky ostatné 
disciplíny konali na futbalovom ih-
risku. Rozhodcovia to nemali ľahké, 
mnohí seniori športovali vo via-
cerých disciplínach a museli im-
provizovať, aby dostali všetci svoj 

priestor. Seniori brali súperenie 
s plnou vážnosťou. Z jednotlivých 
skupín sa ozýval potlesk, veselá 
vrava a srdečný smiech.

Nakoniec padli posledné športo-
vé body a nasledovalo slávnostné 
ukončenie športových hier a od-
menenie najúspešnejších. Vďaka 
poslancom NSK, ktorí v požadova-
nej výške finančne podporili toto 
podujatie, nikto z účastníkov ne-
odchádzal bez vecnej ceny a upo-
mienkových darčekov. Predsedníč-
ka E. Nichtová im na záver poduja-
tia úprimne za túto podporu poďa-
kovala, rovnako starostovi Kozá-
roviec a zamestnancom obecného 
úradu, miestnemu výboru ZO JDS, 
rozhodcom i kuchárom za chut-
ný guláš.

Monika Nemčeková, 
foto autorka

V poradí už 26. ročník súťaže 
hasičských družstiev Striebor-
ná prúdnica Pohronia sa konal 
v rámci víkendu „Rozlúčka s le-
tom“ v Kozárovciach v hasič-
skom areáli Brôdok, 29. augus-
ta. Do súťaže sa prihlásilo dva-
násť mužských a šesť ženských 
družstiev. Vrásky na čele orga-
nizátorom robila predpoveď po-
časia, ktorá sľubovala prehánky 
a možnosť búrky.

Po prezentácii a nástupe druž-
stiev otvorili svojim pokusom sú-
ťažnú časť domáci muži s ča-
som 15,93 s. Čo sa týka počasia, 
predpoveď sa v priebehu prvé-
ho kola naplnila, a to sa výraz-
ne podpísalo pod „slabšie“ časy 
dosahované v požiarnom útoku 
s vodou. Po krátkej prestávke 
po prvom kole sme museli okolie 
základne, ktoré bolo rozbahne-
né, upraviť tak, aby trať v dru-
hom kole bola spôsobilá a v pr-
vom rade bezpečná pre všetky 
družstvá, Potom sa už naplno 

Strieborná prúdnica Pohronia 2021
rozbehli „boje“ o čo najlepšie 
umiestnenie.

Mužom z Kozároviec sa poda-
rilo v úvode druhého kola vylep-
šiť čas na 15,38 s, pričom ten 
lepší čas na ľavom prúde bol 
14,88 s. Výsledný čas, ktorý si 
zapísali do konečného poradia 
bol 15,38 s a zaradili sa ním na 
priebežné prvé miesto. Svoje ča-
sy si vylepšili aj súperi a na dru-
hom mieste boli priebežne hasi-
či z Turčianskeho Jasena s ča-
som 15,48 s. Konečným pora-
dím však zamiešali hasiči z Hrn-
čiaroviec nad Parnou. Prišli na 
súťaž neskôr, a tak absolvovali 
obidva svoje pokusy v druhom 
kole. V prvom pokuse dosiahli 
čas 14,52 s a v druhom 14,29 s. 
Bol to celkovo najlepší čas a ob-
sadili prvé miesto v konečnom 
poradí. Na ďalších miestach sa 
už nič nezmenilo, druhý skonči-
li muži z Kozároviec a tretí muži 
z Turčianskeho Jasena.

Súťažné družstvá žien súpe-

rili okrem požiarneho útoku aj 
s počasím. Napriek tomu dosiahli 
dobré výsledky. V kategórii žien 
sa najviac darilo ženám z Tur-
čianskeho Jasena (čas 18,41 s), 
na druhom mieste sa umiestni-
li ženy z Rapoviec (čas 19,43 s) 
a tretie skončili ženy zo Zbrojník 
(čas 21,47 s).

Napriek nepriaznivému poča-
siu si myslím, že súťaž sa vyda-
rila. Diváci videli kvalitné výko-
ny hasičských družstiev a my sa 
už tešíme na budúci 27. ročník, 
ktorý sa bude konať vo svojom 
tradičnom termíne na konci júna.

Peter Majer
veliteľ DHZ

Kozárovskí medailisti zľava F. Štrbík, J. Demian, M. Együdová, J. Orov-
nický, P. Krnčok a M. Šusták. Na snímke chýbajú Ľ. Beňo a Ľ. Černý.
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Hosťujúcich 
bežcov i chod-
cov privítali do-
máci vo veľ-
mi zaujímavom 
prostredí na Ilo-
na Majeri, kde 
sa už stretávajú 
častejšie. Pre-
kvapením podu-
jatia bola účasť 
chodca Mirosla-
va Úradníka, dr-
žiteľa bronzu zo 
Svetových vojenských hier 2019 
vo Wu -chane. Pod jeho vedením sa 
pretekári kvalitne rozcvičili. Na štart 
nastúpilo 25 bežcov a 28 chodcov. 
Bežci bojovali o cenné minúty na 
9 km trati a chodci merali 4 km trať.

Najrýchlejšia z bežkýň bola Ka-
tarína Došek (39:30), druhá skon-
čila Renáta Balková (45:27) a tre-
tia Andrea Christova (49:16). Pri 
hodnotení mužov trochu zamie-
šal karty vekový koeficient, ktorý 
sa používa pri pretekoch s men-
ším počtom pretekárov. Veľkým 
prekvapením (aj pre samotné-
ho pretekára) bolo víťazstvo Ján 
Hazuchu (32:14), pred Marekom 
Vidličkom (34:05) a Miroslavom 
Ťapušíkom (35:17). Pri udeľova-

Beh Slovenskou bránou s hviezdnymi športovcami

ní Putovného 
pohára 2. roč-
níka už rozho-
doval zabehnu-
tý čas a ten mal 
najlepší Marek 
Vidlička. Práve 
on si z rúk starostu B. Ižolda pre-
vzal putovný pohár.

K hviezdnym bežcom patril Ján 
Hazucha, 78-ročný veterán, ma-
ratónec, ktorý mal ešte v nohách 
nedávnu maratónsku trať z Lon-
dýna, kde skončil vo svojej ka-
tegórii na druhom mieste. Bol to 
jeho 117. maratón. Na prvý sa po-
stavil ako 45 ročný. Pred desiatimi 
rokmi dokázal do roka zabehnúť 
aj desať maratónov, teraz už toľ-
ko nie. Napriek tomu, pre mno-

Pred dvomi rokmi zažili bežci v Kozárovciach na 
1. ročníku Behu Slovenskou bránou veľmi pek-
né úvodné preteky, na ktoré chceli organizátori 
nadväzovať každý rok. Vlani pre pandémiu si však 
museli dať pauzu. Tento rok Obecný úrad Kozá-
rovce v spolupráci s Klubom rekreačných bežcov 
a chodcov pripravil 2. ročník behu. Konal sa síce 
v komornejších podmienkach, ale mal rovnako ne-
opakovateľnú atmosféru.

hých je veľkým vzorom a navyše 
mimoriadne kamarátskym spo-
ločníkom.

Po vyhlásení výsledkov a odo-
vzdaní cien oficiálnu časť prete-
kov uzavrela bohatá tombola, kto-
rá potešila mnohých, bez rozdie-
lu na dosiahnutý čas. Potom sa 
k slovu dostalo malé občerstvenie 
a priateľské posedenie pri kávičke 
a úžasných Dominikiných zákus-
koch. Pohodu podujatia podporilo 
aj slnečné počasie.

Mnohých nás mrzelo, že pokiaľ 
sme zdolali 4 km chôdzu, Miroslav 
Úradník už v tábore nebol. Do-
zvedeli sme sa však, že na druhý 
deň zvíťazil v chôdzi na 35 km na 
Majstrovstvách Slovenskej re-
publiky v Banskej Bystrici a stal 
s Majstrom Slovenska. Blahoželá-
me a s úsmevom dodávame, že mu 
určite pomohla rozcvička a chô-
dza v Kozárovciach.

M. Nemčeková, 
foto autorka

Klub rekreačných bežcov a chodcov v Kozárov-
ciach nezaháľal ani v uplynulom období. Takmer 
pravidelne pripravuje pre svojich priaznivcov za-
ujímavé podujatia. Len na vymenovanie je potreb-
ný poriadny priestor v novinách a ak by sme chceli 
povedať o každom niečo viac, to by bolo už poma-
ly aj na knihu.
5. júla. Bazilika Hronský Beňadik,10. júla 2. roč-

ník Aj 21 schodov - beh a chôdza, 29. augusta - 
77. výročie SNP pri pomníku neznámeho vojaka na 
druhej strane Hrona, 5. septembra Hronsek a kláštor 
v Sampore, 12. septembra dedinský kros po slepých 
uličkách, 18. septembra Beh alejami - Memoriáĺ sta-
rostov Mikuláša Hlavu a Daniela Benčata, 3. októbra 
chotárna turistika Na západnej fronte kľud, 16. ok-
tóbra 2. ročník beh a chôdza – Beh Slovenskou brá-
nou, 24. októbra Tour de kráter - po stope krátera 
neďaleko obce z r. 1976 po výbuchu plynu.

Chodci objavujú zaujímavé miesta v okolí Kozároviec

Chodci po absolvovaní trate Na západnom fronte kľud.                   Foto: M. Nemčeková

Rozcvičku pretekárov viedol Miroslav Úradník, Majster SR v chôdzi (vpravo).

Ján Hazucha


