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Od posledného júnového vy-
dania Kozárovských novín už 
pretieklo v Hrone veľa vody 
a udiali sa v našej obci mno-
hé zaujímavé udalosti. Nedá 
sa na priestore 16-ich strán 
zachytiť všetko, ale snaži-
li sme sa priniesť čo najbo-
hatšiu ponuku článkov a foto-
grafií. Vzdali sme hold našim 
prvým ochotníckym hercom 
a ich nasledovateľom, členom 
našich speváckych skupín 
a súborov, dali sme priestor 
všetkým, ktorí aktívne zasa-
hujú do spoločenského a kul-
túrneho život v Kozárovciach, 
ktorí našu obec reprezentu-
jú v blízkom okolí i vo svete. 
Zároveň sme chceli ukázať, 
že sa k týmto aktivitám môže 
ktokoľvek pridať, či navrhnúť 
ďalšie.

Čaká nás veľmi vážna uda-
losť – samosprávne a župné 
voľby, ktoré sú tentoraz spo-
jené. Na rozdiel od predošlých 
volieb nám vydajú dve obál-
ky. Jednu bielu a k nej bie-
le hlasovacie lístky so zoz-
namom kandidátov na náš-
ho starostu a kandidátov na 
poslancov do nášho Obecné-
ho úradu. Druhá modrá obál-
ka a k nej pridelené hlasova-
cie lístky s modrými pásmi sú 
určené na hlasovanie do NSK 
na predsedu (župana) a na 
poslancov kraja. S volebnými 
lístkami do nášho obecného 
zastupiteľstva zrejme nebude 
problém, trochu komplikova-
né je to s lístkami do NSK. Na 
zozname je 11 kandidátov na 
župana a 76 kandidátov na 
poslancov do zastupiteľstva 
NSK. Bolo by dobré, aby sme 
si listiny vopred dobre prečí-
tali na nástenke pred vstu-
pom do volebných miestností, 
nech vieme, komu ideme dať 
hlas. Určite budú nápomocní 
aj členovia volebných komisií. 
Pýtajme sa, čo nevieme, aby 
naše hlasovanie bolo platné. 
Rozhodne treba ísť voliť.

Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Končí sa volebné obdobie. Blížia sa nové voľby do samospráv, kto-
ré sú tentoraz spojené s voľbami do VÚC. Je to aj chvíľa na bilanciu 
aktivít doterajšieho obecného zastupiteľstva. V dnešnom rozhovo-
re so starostom obce sme sa zmerali na túto skutočnosť, ako aj na 
ďalšie aktuálne témy.

V pondelok 26. septembra za-
sadlo obecné zastupiteľstvo po-
slednýkrát v tomto volebnom ob-
dobí. Ako hodnotíte spoluprá-
cu za posledné štyri roky? Budú 
poslanci kandidovať aj v blížia-
cich sa voľbách znovu?

Celkovo sme sa v tomto vo-
lebnom období stretli 26× na 
zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva. Účasť a aktivita končiacich 
poslancov bola výborná a mô-
žem hodnotiť našu spoluprácu 
ako úspešnú. Ani raz sa mi ne-
stalo, aby zastupiteľstvo nebolo 
uznášania schopné a v prípade 
hlasovania za projekty, ktoré sa 
týkali rozvoja obce, som sa stre-
tol iba s hlasovaním za daný pro-
jekt. Zároveň musím pripomenúť, 
že historicky bolo v našom zastu-

piteľstve viac žien ako mužov, čo 
sa tiež podpísalo na slušnom prie-
behu zastupiteľstiev. V blížiacich 
voľbách sa o hlasy voličov budú 
uchádzať iba 4 terajší poslanci, 
jeden poslanec kandiduje na po-
st starostu obce a ja sa tiež opä-
tovne uchádzam o dôveru voličov. 
Takže v novozvolenom zastupi-
teľstve budú vo väčšine zvolení 
poslanci, ktorí prvýkrát zasadnú 
do poslaneckých lavíc.

Čo sa vám spoločným úsilím 
podarilo? Čo by sa malo v naj-
bližšej dobe riešiť?

Ako som už v minulosti spome-
nul, aj napriek dvom rokom pan-
démie a obmedzovania sa, sme 
spoločným úsilím v našej obci re-
alizovali investičné akcie a chod 
obce sa zachoval bez väčších ob-

medzení. V skratke zhrniem naj-
väčšie akcie, ktoré sa podarilo do-
končiť. Úspešne sme uskutočnili 
realizáciu dostavby 720 m kana-
lizácie na Lúkach a pri mlyne, vo-
dozádržné opatrenia pri cintorí-
ne, kostole, ihrisku, na Brôdku 
a v škole, do každej domácnosti 
ste dostali nový kompostér, vy-
menili sa staré a na údržbu ná-
kladné svietidlá verejného osvet-
lenia za nové LED ‑ky, zdrenážovali 
sme časť hracej plochy na fut-
balovom ihrisku, verejne dostup-
né WIFI v centrálnej časti obce, 
nová a moderná optická sieť je 
dostupná pre všetky domácnos-
ti v obci, úprava novým asfaltom 
miestnych komunikácii pri mlyne 
a na zadnej ulici, zvýšenie hodno-
ty majetku kúpou nehnuteľnosti 
(domu) v centre obce, zachova-
ná opatrovateľská služba podpo-
rená fondami EÚ, nové chodníky 
v školskom areáli, nová bioche-
mická učebňa v základnej škole, 

K 100. výročiu vzniku prvého ochotníckeho divadla v Kozárovciach členovia DS HRON naštudovali 
komédiu Oklamaný manžel. Trikrát sme ich mali možnosť vidieť na domácej pôde, okrem toho pote-
šili divákov v Hronskom Beňadiku, Tekovských Nemciach, Dolných Obdokovciach a 26.10 ich čakajú  
v PKO Nitra.                                                                                                                                   Foto Jozef Bedej
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Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

(Pokračovanie zo str. 1)

Rokovania boli vždy pokojné a konštruktívne
rozšírená kapacita v materskej 
škôlke a mnoho menších rekon-
štrukcií a projektov v Dome kul-
túry, v škole, v škôlke a cukrárni. 
Suma investovaných financií pre-
sahuje hodnotu cez 700 000 €. 
Čaká nás rekonštrukcia kotolne, 
rozvodov tepla a radiátorov v ško-
le, očakávaná je dostavba kana-
lizácie v obci z fondov Európskej 
únie (financie máme stále viaza-
né a sú k dispozícii), rekonštrukcia 
autobusovej zastávky na námes-
tí, dostavba a rozšírenie hasičskej 
zbrojnice a mnoho ďalších akcií, 
ktoré máme rozpracované na naj-
bližšie roky.

Ako zasiahne energetická kríza 
našu obec? Na čom bude nutné 
v obci šetriť?

Ešte v roku 2020 sa nám po-
darilo zazmluvniť ceny elektrickej 
energie a plynu na 3 roky. Pre na-
šu obec je to veľká výhoda. Stále 
platíme za tieto energie v cenovej 
úrovni roku 2020. Tým pádom, sa 
nás nateraz energetická kríza do-
týka minimálne, keďže spoločnos-
ti nám musia dodávať energie za 
zmluvné ceny. Tieto zmluvy nám 
končia k 30. júnu 2023. Predpo-
kladám, že túto zimu sa nebude-
me musieť zásadne obmedzovať 
a chod obce počas zimy nebude 
zásadne iný ako za ostatné roky. 
Zároveň sme minulý rok vymenili 

staré svietidlá osvetlenia za nové 
LED ‑ky, ktoré nám tiež pomáhajú 
šetriť energiu a náklady. Dúfam, 
že do leta budúceho roku sa ceny 
energií na trhu upokoja a vrátia 
do nejakej normálnej úrovne. Ta-
kže nemusíme robiť drastické ob-
medzenia v šetrení. Ak by došlo 
k tejto situácií, napr. vypovedaním 
zmlúv, alebo krachom spoločnos-
ti, tak by sme museli hlavne začať 
vypínať verejné osvetlenie v noci 
a znížiť spotrebu plynu vo verej-
ných budovách a v škole.

Ako postupuje prístavba hasič-
skej zbrojnice?

Hrubú stavbu prístavby zbrojni-
ce sa nám už podarila zrealizovať. 
Čakáme na dodávku reziva a kry-
tiny a chceli by sme ešte v tomto 
roku prístavbu a celú zbrojnice za-
strešiť. Hlavný dôvod je, aby nám 
do nej cez zimu nepršalo a nes-
nežilo. Zvyšné práce na dostavbe 
budeme realizovať až v budúcom 
roku 2023. Dúfam, že sa nám to 
za veľkej pomoci dobrovoľných ha-
sičov podarí dokončiť a odovzdať 
do užívania.

Ako dopadlo verejné obstará-
vanie na zhotoviteľa dostavby 
kanalizácie?

V súčasnosti prebieha výbero-
vé konanie na dodávateľa stav-
by cez vestník verejného obsta-
rávania. Konanie bolo vyhlásené 
na začiatku septembra a predpo-

klad uzavretia je koniec októbra. 
Záujem stavebných spoločností je 
vcelku veľký a dúfam, že sa nám 
podarí celý proces ukončiť do zimy, 
aby sme ešte tento rok podpísa-
li zmluvu o dielo a začali realizo-
vať dostavbu kanalizácie. Peniaze 
z fondov EÚ sú stále viazané na 
túto dostavbu a môžu byť čerpané 
ako náhle začneme fyzicky stavať 
kanalizáciu.

Počas uplynulého obdobia sme 
zaznamenali zvýšenú aktivitu ob-
čanov zameranú na skrášľovanie 
obce. Určite si zaslúžia spomenu-
tie v našich novinách ako aj ďal-
šia mobilizácia ostatných obča-
nov k aktivite.

Určite áno. Aj touto cestou 
chcem verejne poďakovať ob-
čianskej aktivite, ktorá je bežná 
a normálna vo vyspelom svete. 
Po príklady takejto aktivity netre-
ba chodiť ani do zahraničia a ani 
do iných obcí. Hlavne staršie na-
rodení spoluobčania si pamätajú 
tzv. Akcie „Z“, počas ktorých sa 
v obci opravilo a vybudovalo veľa 
dnešných stavieb, ktoré nám slúžia 
do dnešných dní (napr. Dom kul-
túry). Ako náhle som sa dozvedel 
o tejto aktivite, bola z mojej strany 
podporená a môžem konštatovať, 
že tento model spolupráce medzi 
obcou a občanmi už prináša prvé 
úspechy v podobe napr. oprave-
ného detského ihriska na Brôdku. 

Je veľa vecí, ktoré treba opraviť 
a udržiavať v chode a nie všetko je 
len o obecnom úrade a starostovi. 
Každý z nás môže svojou troškou 
prispieť k obnove a údržbe. Maje-
tok obce je spoločný a každý z nás 
má v ňom svoj podiel.

Za uplynulý rok sa z celkom 
obyčajnej knižnice stal malý stá-
nok kultúry s bohatou činnosťou.

Áno. Od septembra minulého 
roku sme začali spoločne s ve-
dúcou knižnice vytvárať priestor 
a podmienky, aby sa obecná kniž-
nica stala malým kultúrnym stán-
kom v našej obci. Knižnica je kaž-
dý pracovný deň otvorená, robíme 
podujatia v spolupráci so školou 
pre naše deti, každú stredu podve-
čer máme rôzne témy a hostí, ktorí 
nám rozširujú rozhľad a vedomosti 
o cestovaní, hudbe, literatúre a pre 
tých najstarších vytvára priestor 
na stretnutia. Súbežne realizujeme 
obnovu knižného fondu a pracuje-
me na elektronizácií celej knižnice, 
aby z pohodlia domu ste si vede-
li požičať knihu domov na čítanie. 
Naozaj chcem poďakovať vedúcej 
knižnice, zamestnancom obce a ak-
tívnym občanom za pomoc pri ak-
ciách, ktoré v knižnici robíme. Dú-
fam, že nás nadšenie a elán, ktoré 
sprevádzajú tieto akcie neopustia 
a knižnica bude už natrvalo malým 
kultúrnym stánkom v obci.

Pripravila M. Nemčeková

ZOZNAM 
ZAREGISTROVANÝCH 

KANDIDÁTOV
pre voľby starostu 

obce Kozárovce

Obec Kozárovce uverejňu-
je podľa § 178 ods. 2 zákona 
č. 180/2014 Z. z. o podmien-
kach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov, 
zaregistrovaných pre voľby sta-
rostu obce:

Kandidáti:
1. Bystrík Ižold, Ing., 41 r., sta-

rosta obce, Kresťanskode-
mokratické hnutie, Sloven-
ská národná strana

2. Martin Kapsa, 41 r., robotník, 
Kotlebovci – ľudová strana 
naše Slovensko

3. Milan Záhorský, 58 r., pre-
vádzkový majster, Hlas – so-
ciálna demokracia

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Kozárovciach
Obec Kozárovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu vo-

lebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kan-
didátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

Volebný obvod číslo 1 
Vo volebnom obvode sa volia 9 poslanci. 
Kandidáti:
1. Ľubomír Benčat, 62 r., výpravca ŽSR, Hlas – sociálna demokracia
2. Igor Benčať, Ing., 63 r., dôchodca, Slovenská národná strana
3. Silvia Benčaťová, 51 r., technička digitalizácie, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Andrea Beneová, Mgr., 47 r., SZČO, nezávislá kandidátka
5. Richard Demian, Mgr., 48 r., učiteľ, Slovenská národná strana
6. Daša Ďurianová, Bc., DBA, 60 r., podnikateľka, Smer – sociálna demokracia
7. Martin Gaži, 42 r., obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát
8. Marián Chmelovics, Mgr., 44 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
9. Andrea Chorvátová Nagyová, JUDr., 40 r., advokátka, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 

(oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola
10. Tomáš Kapsa, 39 r., elektromechanik, Smer – sociálna demokracia
11. Jaroslav Kasan, 55 r., vedúci zberného dvora, Slovenská národná strana
12. Tomáš Nováček, 37 r., SZČO, nezávislý kandidát
13. Peter Rybár, 35 r., SZČO, Republika
14. Dominika Skačanová, Ing., 27 r., marketingová manažérka, Kresťanskodemokratické hnutie
15. Michal Šusták, Ing., 69 r., dôchodca, Hlas – sociálna demokracia
16. Michal Švolík, Ing., 31 r., projektant, Slovenská národná strana
17. Miroslav Švolík, Ing., 38 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
18. Marian Valach, 48 r., návestný majster, Kresťanskodemokratické hnutie



3

Dva dni, dva tímy, dve súťaže

Spoločenská rubrika
(júl – september 2022)

Narodili sa
Oskar Kovalčík, 

syn Veroniky a Tibora
Jonatán Bartko, 

syn Kristíny a Jána
Noel Stribula, 

syn Veroniky a Rastislava

Povedali si áno
Mgr. Dominika Ihradská 

a Peter Dávidík
Veronika Látečková 

a Juraj Ďurina
Miriama Tamášová 
a Ladislav Mertan

Mgr. Katarína Kuštárová 
a PhDr. Filip Šupol

Ing. Dominika Skačanová 
a Jaromír Melčík

Ing. Martina Kukoľová 
a Peter Majer

Katarína Vasarábová 
a Jaroslav Ondrejka

Opustili nás
Filip Ižold, 

vo veku 86 rokov
Alžbeta Malíková, 
vo veku 83 rokov

Jozef Boháč, 
vo veku 68 rokov
Michal Benčať, 

vo veku 68 rokov

Harmonogram 
separovaného zberu

Apríl
17. október 2022 – plasty, 

kovy
16. november 2022 – plasty, 

kovy
6. december 2022 – plasty, 

kovy

Spomienka

Uvítanie detí 8. júla • Začiatkom júla pripravil Obecný úrad v Kozárovciach v poradí už druhé uvítanie de-
tí v tomto roku. V obradnej sieni vyzdobenej farebnými balónikmi na rodičov s deťmi čakali o niečo star-
ší kamaráti s pekným programom. Pozvanie na zápis dostali: Patrik Mrozek, Matej Švolík, Lea Poláčiková, 
Jessica Kúkelová, Jozef Rafael, Hana Tošálová, Sofia Čopáková ‚Andrej Fazekáš, Eliška Uramová, Tamara 
Gogová, Dominika Haringová, Emília Bukoviarová, Patrik Havran, Martin Rafael, Miroslav Rafael, Tobias Mi-
kula, Marián Rafael, Nikola Rafaelová, Renáta Rafaelová, Sofia Tužinská, Mia Považanová, Matej Kuník, San-
tiago Rafael, Natália Rafaelová, Richard Kúkel a Olívia Mezeiová.                                   Foto: M. Nemčeková

Uvítanie detí 30. septembra • Posledný septembrový piatok patril ďalšej skupinke šťastných rodičov a ich 
najmenších pokladov. Na uvítanie detí boli pozvaní možno budúci spolužiaci: Anna Mária Sitárová, Domi-
nika Búriová ‚Barbora Rafaelová, Teo Havran, Tomáš Klement, Karolína Horniaková, Kristína Korčoková, 
Peter Rafael, Noemi Sojková, Veronika Vreštiaková, Damián Nováček, Dorota Bačová, Kristína Rafaelová, 
Natália Jančeková, Valentína Kotlárová, Rebeka Teľuchová, Emil Rafael, Renata Rafaelová, Dominik Rafael, 
Simona Dorotovičová, Oliver Mičjan, Linda Maturkanič, Lucia Švolíková, Patrok Ciriak, Eliška Hrnčiarová. 
Juraj Benčať, Oliver Líška a Oskar Kovalčík.               Foto: M. Nemčeková

Dňa 12. augusta 2022 sme si pripomenuli  
nedožité 60. narodeniny

Ing. Daniela Ďuroviča  
z Kozároviec.

Kto ste ho poznali,  
venujte mu s nami tichú spomienku.

Ďakujeme.
Smútiaca rodina

V maďarskom Oroszlány sa 3. septem-
bra konal Banícky deň – súťaž v tlačení 
banských vozíkov. Z našej obce sa súťa-
že zúčastnil 5‑členný tím chlapov ‑ Ma-
rian Valach, Štefan Ridzoň, Emil Malík, 
Peter Sitka pod vedením starostu Bystrí-
ka Ižolda. Podmienkou súťaže bolo tlačiť 
vozík s hmotnosťou 300 kg s dĺžkou tra-
te 200 m. Medzi súťažiacimi získali pek-
né 4. miesto.

Na druhý deň v nedeľu sa v Oroszlány 
už od včasného rána varilo. Vône gulášov, 
perkeltov, halušiek a fazuľovice sa šírili ši-
roko ďaleko. Kozárovskú fazuľovicu varil 
tím z KONOPY – Eva Švolíková, Júlia Maj-

lingová, Jozef Orovnický, Vladimír Majling, 
Silvia Benčaťová. Podporou nám bola aj 
p. učiteľka Beáta Sedláková. Nechýba-
lo ani dobré vínko, pálenka, či pagáčiky. 
Porota zložená z maďarských šéfkuchá-
rov si medzi seba pozvala aj francúzske-
ho odborníka. Rozhodovanie bolo ťažké, 
no víťaz môže byť len jeden, hoci všetky 
pripravované jedlá boli vynikajúce. Ochut-
návky jedál boli k dispozícii aj návštevní-
kom, ktorí si pochutili pri každom stánku.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a teší-
me sa na ďalšie takéto zaujímavé a pria-
teľské stretnutia.

S.B.
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Začiatkom štyridsiatych rokov, 
po dlhej dobe miestni ochotníci 
uviedli hru MÁRNOTRATNÝ SYN 
v réžii Alojza Turanského. Po tejto 
hre nasledovali ďalšie, ktoré potvr-
dzovali záujem ochotníkov i divá-
kov o tento druh kultúry. Novú ka-
pitolu začali písať v Kozárovciach 
v roku 1949, keď vznikol divadelný 
súbor HRON, ktorý nesie na svojich 
pleciach ťarchu i úspechy spojené 
s divadlom dodnes. Storočnej his-
tórii ochotníckeho divadla bola ve-
novaná výstava fotografií divadel-
ných predstavení zo storočnej his-
tórie, doplnená o portréty hercov, 
ocenenia súboru a divadelné kos-
týmy. Výstava sa tešila veľkej po-
zornosti divákov na oboch prvých 
vystúpeniach novej hry v podaní 
súboru HRON 11. a 18. septembra.

Pri významnom výročí sa veľa 
spomínalo, ale nechýbala ani no-
vá divadelná hra v podaní súbo-
ru HRON. Tentoraz siahli na hru 
OKLAMANÝ MANŽEL, ktorá sa hra-
la na kozárovských divadelných 
doskách už v roku 1975. Práve 
na toto predstavenie a jej hercov 
si všetci s úctou spomínajú. Boli 
to Barbora Valkovičová, Ladislav 
Mráz, Helena Lipovská, Michal Sa-
lenka, Elena Ballová, Dušan Hamar, 
Mikuláš Hlava, Cyril Beniačik.

Najnovšie naštudovaná hra s no-
vým obsadením zožala úspech už 
na dvoch spomínaných predstave-
niach. Plná sála divákov na záver 
tlieskala postojačky a bol to súčas-
ne aj obdiv voči všetkým ochotní-
kom, ktorí za dlhoročnou tradíciou 
stáli a stoja dodnes. Starosta ob-
ce Bystrík Ižold po premiére hry 
na slávnostnej recepcii odovzdal 
mnohým zaslúžilým hercom ďa-
kovné listy.

Medzi jubilujúcich ochotníkov 
zavítali aj vzácni hostia – predse-
da NSK Milan Belica, europosla-
nec Ivan Štefanec, poslankyňa 
NSK Martina Holečková, riaditeľ 
DAB Nitra Jaroslav Dóczy, primá-

100. ROKOV DIVADLA KOZÁROVCE
Potlesk pre súčasných ochotníkov 
i herecké legendy

V Kozárovciach od začiatku roka už aj vrabce čvirikali o storočnici 
ochotníckeho divadla v obci. Túto historickú udalosť zachytila obec-
ná kronika. Píše sa v nej, že v roku 1922 založil miestny farár Matej 
Buček spolok Omladina. Už v roku 1922 sa ochotníci Omladiny pred-
stavili verejnosti hrou Bludár. Od týchto vzácnych chvíľ uplynulo sto 
rokov. Divadelná činnosť spolku OMLADINA bola bohatá a trvala celé 
desaťročie. Odvtedy divadelní ochotníci prešli dlhú cestu a predsta-
vili sa mnohými nezabudnuteľnými predstaveniami. Boli roky, kedy 
v Kozárovciach pôsobilo súčasne aj viac divadelných súborov. Boli 
roky, kedy sa divadlo odmlčalo.

tori a starostovia z regiónu a ďal-
ší. Z rúk Milana Belicu prevzal La-
dislav Mráz pamätný list a zlatú 
plaketu ako najvyššie ocenenie 
osobnosti na kultúrnom poli, z rúk 

primátora Vysokých Tatier Jána 
Mokoša pamätnú plaketu a poďa-
kovanie za spoluprácu so súborom, 
z rúk starostu Kozároviec prevzal 
ďakovný list.

Ivan Štefanec nám pri tejto príle-
žitosti povedal: „Mám radosť z kaž-
dého ochotníckeho divadla, osobit-
ne z Kozároviec, ktoré mi prirástli 
k srdcu a mám tú česť byť aj ich 
čestným občanom. Z toho vyplý-
va pre mňa aj záväzok starať sa 
trošku o rozvoj Kozároviec. Do to-
ho spadá aj divadlo, tak som rád, 
že som opäť mohol prispieť aj ja 
k tejto oslave a k realizácii divadla, 
ktoré bolo oslavou storočnice. Na-
ozaj musím zdôrazniť, že nie je veľa 
obcí na Slovensku, ani v celej Euró-
pe, ktoré majú takúto úžasnú tra-
díciu. Predstavenie bolo zábavné, 
texty úplne aktuálne, jednoducho, 
pán Mráz je nielen dobrý scenáris-
ta, režisér, herec, ale aj producent, 
jedným slovom legenda ochotníc-
keho divadla v Kozárovciach. Veľký 
môj obdiv patrí tiež všetkým, ktorí 

pripravili nádhernú výstavu a oživili 
nám nezabudnuteľné spomienky.“

Je známe, že súbor Hron už dl-
hé roky spolupracuje s Divadlom 
Andreja Bagara v Nitre. Na diva-
delných doskách v Kozárovciach 
si zahrali Anton Živčic, Ján Greššo, 
Ján Hrmo i Eva Večerová. Aj preto 
ich portréty mali špeciálne miesto 
v galérii kozárovských hercov na 
spomínanej výstave. Ján Greššo 
a Anton Živčic sa dokonca pod nie-
koľko hier podpísali aj ako režiséri. 
Veľmi pekne to povedal Ján Greš-
šo, keď sme sa ho opýtali, ako sa 
mu nové predstavenie páčilo: „Ko-

zárovskí ochotníci, to je moja srd-
cová záležitosť, preto neviem byť 
ani kritický, možno ani objektívny. 
A preto vždy po každom predstave-
ní hovorím, že to bolo skvelé, také, 
že to chytilo človeka za srdce, aj za 
smiech. Tak, ako vždy, Lacko Mráz 
vie aj tú najstaršiu klasiku tak za-
ktualizovať, že všetci sa tam vždy 
nájdeme. Či sme ľaví, či sme pra-

ví, či sme strední alebo akýkoľvek. 
Lacko vie vždy udrieť na tú správnu 
strunu každému jednému z nás. Di-
vadlo nám vie ukázať, akí sme a akí 
by sme mohli byť. Aj preto mám 
veľmi rád kozárovských ochotníkov 
a držím im palce, nech ešte ďal-
ších sto rokov hrajú a spomínajú 
na svojich hercov, na Lacka Mráza, 
na Mikuláša Hlavu, Barborku Val-
kovičovú a ďalších skvelých hercov 
z Kozároviec. Chcem vyzdvihnúť aj 
skvelú výstavu, ktorá priblížila 100 
rokov ochotníčenia. Skvelá výsta-
va, ktorá je krásnou spomienkou na 
divadelné predstavenia a úžasných 
hercov, ktorí vedeli dať do každej 
divadelnej úlohy kus srdca.“

Čerešničkou na narodeninovej 
torte bolo najnovšie divadelné 
predstavenie Oklamaný manžel, 
ktoré potvrdzuje, že v Kozárov-
ciach sa s ochotníckym divadlom 
nekončí. Divadelný súbor doplnili 
nové tváre a spolu s ostrieľanými 
divadelníkmi sú zárukou, že základ 
do budúcich rokov tu je.

Monika Nemčeková, 
foto Jozef Bedej

Zľava M. Belica, L. Mráz, I. Štefanec, J. Mokoš a B. Ižold.

Hosťujúci herec Peter Kereš v 
úlohe oklamaného manžela Ju-
raja Haťapáka
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Aj tento ročník otvorila domá-
ca ženská spevácka skupina LIP-
KA, pri zrode ktorej stála aj Má-
ria Švolíková a neskôr ju aj viedla. 
V súčasnosti vedúcou skupiny je 
Silvia Brnčaťová. Speváčky spre-
vádzal František Bedej. Milým bo-
lo vystúpenie speváckej skupiny 
piatačiek z Kozároviec – Ely Báťo-
vej, Kristínky Švolíkovej, Mary Ann 
Mladej a pravnučky Márii Švolíko-
vej, Esterky.

Kozárovčanka Janka Slížiková 
patrí k stáliciam memoriálu. Ten-
toraz si vybrala pieseň Oliva, oliva, 
ktorú kedysi spievala Mária Švo-
líková. Pripojila aj jedno úprimné 
želanie: „Treba spievať, chcela by 
som poprosiť všetkých rodičov, 
starých rodičov, aby spievali svoj-
im deťom a vnúčatám ľudové pies-
ne, nábožné piesne. Pretože to 
je naša dedovizeň, naše korene. 
Doba je ťažká, rýchla, mobilová 
a v mobiloch to nenájdete.“

Ani spevácka skupina VINIČKA 
z Novej Bane nebola v Kozárov-
ciach prvýkrát. Na podpichnutie 
moderátora, prečo majú takýto 
názov, keď u nich vinice nie sú, od-
povedala vedúca skupiny Cecília 
Tencerová: „Vinice nie, ale u nás 
sa pestovali viničné jahody. Pre-
to máme aj Viničný vrch a podľa 
tohto sme si dali názov skupiny 
Vinička.“ Skupinu sprevádzal na 
heligónke Jozef Suchý.

Východniarky Ivetka a Ivetka 
Kocúnové (mama s dcérou) síce 
pochádzajú z ďalekého Čirča, ale 
už roky bývajú v Leviciach. Pri-
chádzajú v krásnom čirčianskom 

Opäť kraľovala slovenská ľudová pieseň
V Dome kultúry v Kozárovciach 25. septembra opäť kraľovala ľudová 

pieseň. Jej priaznivci sa stretli na 28. ročníku Memoriálu Márie Švolí-
kovej, ktorú pravidelne pripravuje miestny odbor Matice slovenskej 
v spolupráci s obcou. Pozvanie organizátorov tentoraz prijali Daniela 
Trňanovú predsedníčka Okresnej Rady Matice slovenskej v Leviciach, 
Miroslav Považan riaditeľ Domu Matice slovenskej, Patrícia Žáčiková 
riaditeľku Ponitrianskeho múzea, manželia Hlôžkovci, správca far-
nosti vdp. Andrej Filin a rodina Márie a Imricha Švolíkových. Speváč-
ky a spevákov sprevádzala Ľudová hudba Adama Vakoša. Podujatie 
profesionálne moderoval Peter Beniačik.

kroji a s ľudovými piesňami toho 
kraja. V kozárovskom kroji prišla 
zaspievať domáca Mária Együdo-
vá, o ktorej moderátor prezradil, 
že ako čerstvá posila JDS v Kozá-
rovciach žne športové úspechy na 
okresnej i krajskej úrovni. Okrem 
toho práve ona na prehliadku pri-
pravovala skupinu piatačiek.

Ako sólista sa predstavil Jozef 
Suchý z Novej Bane. Po ňom vy-
stúpila spevácka skupina ZLATO-
MORAVČIANKA, ktorá bola v Ko-
zárovciach po prvýkrát a veľmi sa 
na to tešila. Vedúcim je Vladimír 
Rumanko. Speváčky spievajú aj 
autorské piesne z pera vedúce-
ho skupiny. Ani na tomto ročníku 
nechýbala rodáčka z Kozároviec 
Anna Prystiaková, ktorá žije v Le-
viciach. V programe ju vystriedalo 
trio VIENOK, ktoré vytvorili Ivetky 
Kocúnové a ďalšia východniarka 
Viktória Juríková. Po nich vystúpil 
ako sólista Igor Benčať z kozárov-
ského Matičiara. Svojím spevom 
prítomných očarila mladučká štu-
dentka FF UKF v Nitre Miriam Ďať-
ková z Jedľových Kostolian. Pred 
pár rokmi bola na prehliadke ako 
gajdoška, teraz sa viac sa venu-
je spevu, spieva aj v súbor Zobor.

Potešením pre všetkých bý-
va spoločné vystúpenie gajdoša 
Dominika Garaja z Veľkej Leho-
ty a heligonkára Jozefa Suchého 
z Novej Bane. Po nich vystúpila 
mužská spevácka skupina MATI-
ČIAR, ktorú od začiatku v roku 
1990 vedie Igor Benčať a pôso-
bí pri MO MS v Kozárovciach. Na 
záver podujatia vyšli na pódium 

všetky speváčky a speváci, aby 
spoločnou piesňou urobili krásnu 
bodku za nedeľným popoludním. 
Popri ľudových piesňach zazne-
la aj tento rok na podujatí poézia 
Pavla Kopála, špeciálne napísaná 
na tému memoriálu. Verše pred-
niesla Silvia Benčaťová.

Pred malou recepciou sa účinku-
júcim ešte raz poďakoval Igor Ben-
čať, odovzdal im darčeky na pa-
miatku a pozval ich na 29. ročník 
Memoriálu Márie Švolíkovej v roku 

2023. Prihovoril sa im aj staros-
ta obce Bystrík Ižold: „Už dva ro-
ky to bolo v takom komornejšom 
prostredí, s menej vystupujúcimi, 
ale dnes, naozaj klobúk dole pred 
vami všetkými, ako nádherne vie-
te spievať. Ukončený 28. ročník 
svedčí o dlhej tradícii a verím, že 
v nej budeme pokračovať a vzdá-
vať hold ľudovej piesni a nádher-
ným spevom aj v ďalších rokoch.“

Monika Nemčeková, 
foto Jozef Bedej

Ďalší krok v tradícii odberov krvi
V našej obci sa 12. septembra 

uskutočnil ďalší odber krvi, pri 
ktorom sme ako miestny spolok 
SČK v spolupráci s Obecným úra-
dom Kozárovce, asistovali odbe-
rovému tímu NTS z Nitry. Celkovo 
na odber prišlo 38 ľudí, z toho 6 
prvodarcov. Pre každého bolo pri-
pravené malé občerstvenie a pr-
vodarcovia dostali za svoju od-
vahu aj darček na povzbudenie 
do ďalšieho pokračovania v da-
rovaní krvi.

Odberu sa zúčastnili domáci, 
ľudia z bližšieho aj širokého oko-
lia a aj jeden pán, ktorý má za se-
bou viac ako 100 odberov, čo je 
znakom toho, že nezištne pomáha 
už dlhú dobu. Na odber prišli ako 
skupina aj učitelia z našej školy 
a deťom ukázali 
pekný príklad to-
ho, že darovanie 
krvi je prejavom 
ľudskosti a malo 
by byť bežnou sú-
časťou života.

Ľudia chodi-
li postupne, po-
čas celej doby 
odberu, občas 
sa vytvorili malé 
skupinky čakajú-
cich, ale panovala 
medzi nimi dob-

rá nálada a všetci boli radi, že aj 
ich „kvapka“ niekomu pomôže za-
chrániť život.

Úprimné poďakovanie vyslovu-
jeme aj našim vzácnym sponzo-
rom, bez ktorých by občerstvenie 
a ani malú pozornosť pre darcov 
nebolo možné zabezpečiť. Verí-
me, že táto pekná tradícia odbe-
rov sa nám podarí aj v budúcnos-
ti a všetkých vás srdečne na ne 
pozývame.

Na záver by sme sa radi poďa-
kovali darcom, odberovému tímu, 
zamestnancom obecného úradu, 
pánovi starostovi a všetkým, ktorí 
sa zúčastnili alebo akokoľvek po-
mohli s organizáciou tejto akcie.

Ing. Petra Ivaničová.  
predsedníčka MS SČK Kozárovce

Skupinka darcov zo základnej školy
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Kde ste sa narodili, rástli a cho-
dili do základnej školy?

Narodil som sa v Bánovciach 
nad Bebravou, kde som aj vyras-
tal. Tam som navštevoval základnú 
školu i miestne gymnázium.

Aká bola vaša ďalšia cesta 
k rozhodnutiu stať sa kňazom?

Prvýkrát som sa nad touto mož-
nosťou začal zamýšľať po prijatí 
sviatosti birmovania. Vtedy som 
začal aj miništrovať. Keďže v ma-
turitnom ročníku som ešte nebol 
definitívne rozhodnutý, začal som 
študovať právo na Právnickej fakul-
te Trnavskej univerzity v Trnave. 
Počas prvého ročníka práva toto 
moje rozhodnutie dozrelo. Vnímal 
som to ako skutočné volanie od 

Andrej Filin: Prvotné pocity sú pozitívne
Pred pár mesiacmi prišiel do našej farnosti nový kňaz. Volá sa An-

drej Filin a od júla je správcom našej farnosti. Rozhodli sme sa ho 
krátko predstaviť a preto sme ho požiadali o prvý rozhovor.

Pána, tak som sa prihlásil na pri-
jímacie skúšky do Kňazského se-
minára sv. Gorazda v Nitre, kde ma 
prijali. Tam som strávil šesť rokov 
štúdia a formácie.

Kde ste ako kňaz pôsobili?
Po vysviacke v r. 2012 ma pán 

biskup poslal za kaplána do Far-
nosti Nitra – Dolné mesto. Strá-
vil som tam tri roky. Je to farnosť 
v centre mesta, ktorá je zamera-
ná viac na sviatostnú pastoráciu. 
Po troch rokoch ma pán biskup 
poslal na štúdiá katechetiky do 
Ríma, kde som študoval licenciát 
z katechetiky na Pápežskej sale-
ziánskej univerzite. V r. 2017 som 
štúdiá v Ríme ukončil a bol som 
ustanovený za kaplána do sídlis-

kovej farnosti v Nitre na Kloko-
čine. Tam som bol rok, z toho tri 
mesiace som bol správcom tej-
to farnosti. Zároveň som bol po-
verený pastoračnou starostlivos-
ťou o mládež v Nitrianskej diecé-
ze a začal som na popud pána 
biskupa viesť projekt Nitrianskej 
animátorskej školy. Od r. 2018 až 
do roku 2022 som bol ustanove-
ný za výpomocného duchovného 
do farnosti Nitra – Dolné mesto, 
počas tohto obdobia som absol-
voval doktorandské štúdium na 
RKCMBF UK v Bratislave a záro-
veň vypomáhal v nitrianskom Uni-
verzitnom pastoračnom centre. 
Od 1. júla som bol ustanovený za 
správcu farnosti v Kozárovciach.

Aké sú vaše prvé pocity z pô-
sobenia v Kozárovciach?

Ako ste mohli vidieť z vyššie 
uvedeného, za 10 rokov kňazské-
ho pôsobenia som bol iba v mes-
te, ktoré sa vyznačuje väčšou 
rýchlosťou života, ale zároveň aj 
väčšou dostupnosťou niektorých 
možností. Takže jedným z prvých 
„pocitov“ bolo zvyknúť si na pro-
stredie dediny (oceňujem najmä 

večerné ticho, ktoré v centre mes-
ta existovalo, iba keď pršalo ). 
V meste je väčšia anonymita, za-
tiaľ čo tu mám dojem, že sa všet-
ci poznajú. Keď som prvýkrát pri-
šiel do Kozároviec, asi dva týždne 
pred prvým júlom, prekvapil ma 
počet kočíkujúcich mamičiek po 
dedine a vtedy som si vravel, že 
tu bude zrejme veľa mladých ro-
dín. Tiež sa teším, že tu funguje 
eRko, ktoré počas leta vyvíjalo 
aktivity pre deti a mládež. Tiež ma 
teší starostlivosť miestnych ľudí 
o kostol, čo v mestskej anonym-
nej farnosti absentovalo. Počas 
uplynulých týždňov som mal mož-
nosť zistiť, že v obci je aj pestrý 
kultúrny život, čo je tiež dôležitým 
spájajúcim a formačným prvkom. 
Samozrejme, zmena kňaza vo far-
nosti vzbudzuje otázky a očaká-
vania, tak zo strany veriacich, ako 
aj zo strany kňaza, ale po štyroch 
mesiacoch pôsobenia v Kozárov-
ciach môžem povedať, že moje 
pocity sú pozitívne a miestna far-
nosť má v sebe potenciál, ktorý 
ešte môže viac rozvinúť.

Pripravila M. Nemčeková

V pondelok 15. augusta pod-
večer sa stretli obyvatelia Kozá-
roviec v strede obce, aby sa zú-
častnili na posvätní obnoveného 
súsošia Sv. Trojice. Súsošie bolo 
v obci vybudované v roku 1912. 
Niekoľkokrát bolo obnovované, 
naposledy v roku 2003. Posled-
ných takmer dvadsať rokov sa 
však opäť podpísalo na jeho vzhľa-
de. Ako povedal na úvod staros-
ta obce Bystrík Ižold, na podnet 
obyvateľov, ako aj poslancov sa 
obec rozhodla súsošie znovu ob-
noviť. Obnovu napokon mali v ru-
kách manželia Tariškovci z Veľ-
kých Kozmáloviec. Výsledok po-
tešil všetkých. Obnovené súso-
šie i upravené okolie si nemožno 
nevšimnúť.

Pobožnosť s posvätením súso-
šia celebroval nový správca far-
nosti v Kozárovciach vdp. Andrej 
Filin. Na záver poďakoval staros-

tovi a členom obecného zastupi-
teľstva za myšlienku zrealizovať 
obnovenie súsošia. Ako povedal: 
„Prežívame ťažkú dobu, ekono-
micky náročnú aj pre obce, aj pre 
domácnosti. Ale predsa, ako ho-
vorí pán Ježiš, nielen z chleba žije 
človek a popri všetkých možno aj 
finančných ťažkostiach, ktorými 
sa obec a jednotlivci boríte, ste 
si vyhradili čas, projekt i financie 
na to, aby ste v strede vašej ob-
ce obnovili toto súsošie. Sme tro-
jičnými ľuďmi, boli sme pokrstení 
v mene Otca, i Syna i Ducha sväté-
ho. A tak vždy, keď budete stáť na 
tejto zastávke, každý si povedzme, 
komu patríme, sme Božie deti po-
krstené v mene Svätej Trojice, tak 
nech nás jej ochrana sprevádza na 
našich cestách a nech nám aj vždy 
umožní šťastný návrat domov.“

M. Nemčeková, 
foto autorka

Obnovené súsošie Sv. Trojice

Poďakovanie za úrodu aj u nás
Tento rok sme sa všetci potešili sviatočnej výzdobe v našom far-

skom kostole spojenej s poďakovaním za úrodu. Urobila ju Silvia Ben-
čaťová s dcérou. Patrí jej teda za nás úprimné ďakujem, rovnako ako 
všetkým, ktorí na výzdobu priniesli úrodu zo svojich záhrad.

Erika Mrázová, foto autorka
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Už to bude pomaly rok, čo Materské centrum znovu otvorilo svoje 
vynovené priestory pre mamičky a ich malé ratolesti. Stretávanie 
sa v materskom centre má veľký význam, deti sa adaptujú v kolek-
tíve, učia sa deliť s hračkami. Štyri z nich už začali chodiť do škôlky 
‑ Natálka, Elenka, Adela a Markusko…nech sa Vám v škôlke páči…

V týchto dňoch Materské centrum privítalo už iné detičky, bolo 
aj trochu plaču…ale to 
vôbec nevadí, postup-
ne plač ustal a deti si 
zvykajú na niečo nové.

Mamičky, príďte so 
svojimi detičkami do 
materského centra, 
vždy utorok a pia-
tok od 9,00 do 12,00 
hod., na deti tam ča-
ká množstvo hračiek 
a aktivít.

LIPKA v Maďarsku
V meste Oroszlany sa 15. októbra konali oslavy 35. výročie vzniku 

Slovenského spomienkového domu. Našu obec Kozárovce reprezen-
tovala ženská spevácka skupina LIPKA. Premietal sa krátky film, 
v ktorom sme mali možnosť vidieť, aké množstvo nie ľahkej prá-
ce vykonali na obnovu starého domu. Podarilo sa im to a vytvorili 
nádherné miesto, kde stále udržujú naše ľudové tradície. Slovákov 
žijúcich v Oroszlany Lipka pozdravila a potešila darčekom uvitým 
z krásnych slovenských piesní. Dobrá nálada pokračovala aj na 
malom pohostení a na našu veľkú radosť si naše slovenské ľudové 
piesne s nami zaspievali aj naši maďarskí priatelia. V takejto úžas-
nej atmosfére sme sa cítili veľmi dobre a určite sa tam radi vrátime.

 J. Ch.Príjemné popoludnie s Lipkou
Človek občas potrebuje vypnúť od každodenných starostí, tak sme 

si s Lipkou urobili malý výlet a strávili milé popoludnie. Navštívili sme 
v ROS v Leviciach výstavu pod názvom Krása odevu ukrytá v histórii, na 
ktorej sme mohli obdivovať rôzne kroje z Tekovskej župy. Celou výsta-
vou nás sprevádzal David Hudec. Porozprával nám zaujímavosti o jed-
notlivých krásnych krojoch a čepcov. Je dobré, že sa nezabúda na naše 
ľudové tradície a krásne kroje zachované na Slovensku.

Po výstave dobre padlo malé posedenie, na ktorom sme si v uvoľne-
nej atmosfére dali kávu a dobrý koláčik. Veríme, že takýchto výletov si 
užijeme spolu aj v budúcnosti.

J. Chvojková

Tento rok sa Levické dožin-
kové slávností konali v obci Bo-
ry. Na každom ročníku slávností 
sa prezentuje iný folklórny sú-
bor. Aj na tomto 25. Ročníku to-
mu bolo tak. Pred miestnym do-
mom kultúry vyhrával harmo-
nikár a vyspevovalo tam tucet 
krojovaných chlapov. Za úžasné 
privítanie, ktoré svojím spevom 
prichádzajúcim hosťom pripra-
vili, ich „hospodár“ počastoval 
štamperlíkom. A hádajte, kto to 
vítal prichádzajúcich hostí?

Miestnosť kultúrneho domu 
sa už medzitým do posledné-
ho miesta zaplnila poľnohospo-
dármi z levického regiónu. To už 
sa spev ozýval aj vnútri. Členo-
via FS Konopa z Kozároviec pod 
vedením Márii Orovnickej si pre 
prítomných pripravili bohatý kul-
túrny program, v ktorom nechý-
bali prvky žatevných prác, mlá-
tenie obilia a množstvo spevu aj 
tanca. Vrcholom ich vystúpenia 
boli samotné dožinky. Na pódiu 
privítali hospodára. Pri odovzda-
ní dožinkového venca hospodá-
rovi zazneli mnohé priania: aby 

KONOPA na dožinkových slávnostiach

bol toľko rokov zdravý, koľko je 
v tomto venci trávy, či, aby toľ-
ko statku pásol, koľko je v tom-
to venci klasov. Za krásny vinš 
aj pripravený program odmeni-
li „žencov“ hostia v sále dlhým 
potleskom. Ohlas na vystúpenie 
folklórnej skupiny z Kozároviec 
bol veľký.

M. Švecová, 
foto autorka
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Čas letných prázdnin sa defi-
nitívne skončil a tak sme sa po 
radostných chvíľach v kruhu naj-
bližších, oddýchnutí od školských 
a pracovných povinností, opäť 
stretli a slávnostne sme otvori-
li nový školský rok 2022/2023.

Pozvanie na slávnostné otvore-
nie prijali starosta obec Kozárov-
ce Ing. Bystrík Ižold a Vdp. farár 
Andrej Filin. Úvodnú báseň pred-
niesla skúsená recitátorka Johan-
ka Oravcová.

Pred vstupom do budovy školy 
sa zišlo 216 oddýchnutých žiakov, 
27 členov pedagogického zboru 
a napätí rodičia, ktorí s úsmevom 
po prvýkrát odprevádzali svojich 
malých prvákov do školy. Škola 
tak otvorila 14 tried a tri oddele-
nia školského klubu detí.

Pani riaditeľka Mgr. Ivana Švo-
liková, PhD. pripomenula všetkým 
prítomným, aký význam má vzde-
lanie pre mladých ľudí v dnešnej 
dobe. Svet okolo nás sa rýchlo 
mení, očakáva ľudí samostatných, 
schopných postarať sa samých 
o seba, vedieť sa rýchlo zorien-
tovať, vedieť použiť vedomosti, 
rýchlo získať nové informácie. 
K tomu treba mať dobré základy 
vzdelania.

Tie prišli odovzdať aj nové mla-
dé posily v pedagogickom zbore 
a školský inkluzívny tím, kde škol-
ský špeciálny pedagóg, sociálny 

Slávnostné otvorenie školského roka v ZŠ s MŠ Kozárovce

pedagóg a pedagogické asistent-
ky budú nápomocné pri výchove 
a vzdelávaní v novom školskom 
roku.

Naša škola sa snaží byť nielen 
miestom, kde prežívajú žiaci väč-
šinu pracovného dňa, ale chce byť 
aj priestorom, v ktorom sa budú 
cítiť dobre, slobodne, tvorivo, kde 
môžu rozvíjať svoje schopnosti, 
naplno popustiť uzdu svojej kre-
ativite a zručnosti, pričom ich vý-
sledky bude mať kto oceniť.

Tak tomu bolo hneď na začiatku 
školského roka, kde boli ocenení 
40 žiaci, ktorí v predchádzajúcom 
školskom roku získali v eTwinnin-
gových projektoch Skúmaj a ob-
javuj a Veľkonočné zvyky a tradí-

cie medzinárodné ocenenie. Pod 
vedením pani učiteliek anglického 
jazyka tak budú naši žiaci pokra-
čovať v zdokonaľovaní jazykových 
schopností prostredníctvom me-
dzinárodných projektov eTwinnig 
a Erazmus+.

Riaditeľka školy zvlášť privíta-
la v školskej rodine 29 prváčikov, 
ktorým popriala veľa úspechov 
a radosti z každého dňa, ktorý 
strávia v škole. Triedne pani uči-
teľky im pripli školské odznaky 

a následne boli obdarovaní kviet-
kom od svojich starších spolužia-
kov – deviatakov, ktorí ich odviedli 
do tried.

Všetkým žiakom, pedagógom 
a zamestnancom školy úprim-
ne zaželala, aby naša škola fun-
govala ako úspešná výchovno‑
‑vzdelávacia inštitúcia. Nech vzá-
jomné porozumenie, tolerancia 
a spokojnosť sú našimi najmoc-
nejšími spojencami na spoločnej 
ceste za vzdelaním.

Dňa 27. 9. 2022 do našej ZŠ s MŠ v Kozárovciach zavítal vzácny 
hosť, ktorý zažil hrôzy vojny, je jeden z posledných žijúcich priamych 
účastníkov SNP a zároveň veľká osobnosť Banskej Bystrice. Pán Vla-
dimír Strmeň, ktorý sa v tomto roku dožil krásnych 94 rokov. Aj na-
priek tomuto úctyhodnému veku sršal humorom a optimizmom. Ne-
uveriteľný rozprávačský talent zmiešaný so spevom a hrou na har-
moniku nikomu inému nedávali šancu prerušiť jeho rozprávanie. Mal 
s deťmi neuveriteľnú trpezlivosť, vysvetľoval, usmieval sa a bol pri 
tom šťastný. Vidno, že na besedy chodí rád. Sme presvedčení o tom, 
že nás všetkých svojou energiou, múdrosťou, silnými spomienkami 
i skúsenosťami bude obohacovať ešte veľmi dlho.

Beseda s Vladimírom Strmeňom

Európsky deň jazykov trochu inak
Už od roku 2001 si celá Európa 26. septembra pripomína Európ-

sky deň jazykov. Tento rok, po dlhej pandemickej prestávke, sme si 
ho konečne mohli pripomenúť aj v našej škole tak, že sme sa v ponde-
lok 26.septembra stretli všetci spolu od 1. po 9. ročník. Žiaci druhého 
stupňa si pre svojich mladších spolužiakov pripravili zaujímavé pre-
zentácie európskych krajín, ktoré si vyžrebovali. Okrem prezentácie 
predviedli aj typické oblečenie, vlajku, naučili nás niekoľko užitočných 
výrazov v danom jazyku a nacvičili tanec, ktorý sa ich krajiny týkal. 
Aby bol zážitok dokonalý a zapojili sa všetky zmysly, druhostupniari 
pripravili aj drobné občerstvenie, ktoré ich krajinu reprezentuje. Deti 
1.–4. ročníka boli aktívne do tančekov zapájaní a mali z toho nesmier-
nu radosť. Okrem európskych krajín nám p. uč. Némethová predsta-
vila aj národ, ktorý nemá vlastnú krajinu, a to sú Rómovia. Jej pútavá 
prezentácia nám objasnila ich históriu a kultúru, zvyky a tradície. Po-
chutili sme si aj na jednohubkách s ich typickou fazuľovou pomazán-
kou. Sme veľmi radi, že sa nám náš Európsky deň jazykov tak vydaril 
a už sa tešíme na ďalšie ročníky.
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Dve víťazstvá do Kozároviec
V jedno krásne slnečné ráno 8. októbra sme sa s mladými ha-

sičmi vybrali do Žemberoviec na jesennú časť hasičskej súťaže 
PLAMEŇ 2022. Táto súťaž na trati 1500 m pozostávala zo 6 sú-
ťažných disciplín. Našu školu reprezentovali dvedružstvá a to: 
Mladší žiaci: Lucka Kabinová, Meliska Fidesová, Jakubko Kováč, 
Matúško Kotora, Andrejko Kabina Starší žiaci: Matejko Matejov, 
Matejko Švolík, Tobiáško Fabian, Danko Kupča, Dávidko Šimkovič.

Vďaka zodpovednému prístupu, pravidelným tréningom a odda-
nosti detí sa nám podarilo vybojovať 1. miesto v kategórií mladší 
žiaci a taktiež 1. miesto v kategórií starší žiaci. Veľmi sa tešíme 
z ich úspechu a držíme palce do ďalších súťaží. 

Mgr. Beáta Sedláková

Takmer na úvod tohto školského roka, presnejšie 16. septembra 
pripravila naša ZŠ v spolupráci s DHZ Kozárovce, Slovenským čer-
veným krížom a Slobodou zvierat svojim žiakom netradičné, zaují-
mavé a poučné Účelové cvičenie, ktoré prebieha v zmysle učebných 
osnov každý rok.

Zúčastnili sa ho žiaci II. stupňa, pre ktorých boli na stanovištiach 
pripravené zaujímavé aktivity spojené s odbornými prednáškami z ob-
lastí topografie, riešenie mimoriadnych situácií, zdravotná príprava, 
pohyb a pobyt v prírode. Pracovníčky Slovenského červeného kríža 
žiakom porozprávali i predviedli, ako zranenému poskytnúť prvú po-
moc, ale aj čo všetko treba robiť, pokiaľ sa dostanú do situácie, kto-
rá si ich pomoc vyžaduje.

Jedno zo stanovíšť bolo pre žiakov obzvlášť príťažlivé, pretože mali 
možnosť spoznať okrem milých a ochotným pracovníkov Slobody zvie-
rat i troch štvornohých kamarátov – Adelku, Šarlotku a Amy z útulku. 
Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o tom, ako sa starať 
o svojich domácich miláčikov, čo všetko k starostlivosti o nich potre-
bujú a podobne. Nakoniec si odniesli zopár suvenírov, ktoré im budú 
pripomínať toto podnetné stretnutie.

V závere Účelového cvičenia žiaci absolvovali prechádzku k prie-
hrade a spoločne sa vrátili do školy. Veríme, že pre všetkých zúčast-
nených to bol pestrý, príjemný a hodnotný deň.

Účelové cvičenie

Beseda s herečkou Helenou Geregovou
Dňa 28. septembra 2022 sa v našej obecnej knižnici realizovala 

ďalšia literárna streda, na ktorú prijala pozvanie herečka Helena 
Geregová. Besedy sa zúčastnili i žiačky, čitateľky a recitátorky na-
šej ZŠ s MŠ z 5. a 8. ročníka.

Hneď v úvode besedy žiačke Liane Mezeiovej – najaktívnejšej či-
tateľke odovzdal pán starosta Ing. Bystrík Ižold s p. knihovníčkou 
Janou Chvojkovou zaujímavú knihu o bylinkách. Po privítaní nášho 
hosťa žiačka Alexandra Oravcová zarecitovala báseň Kozárovce.

Rozprávanie p. Heleny Geregovej o jej začiatkoch v detskej roz-
hlasovej dramatickej družine a o televíznej inscenácii Vtákolet, 
kde si zahrala s hercami Leopoldom Haverlom a Matejom Land-
lom, zaujala všetkých prítomných. Získali sme nové informácie 
o práci v dabingovom štúdiu, tiež sme mali možnosť nahliadnuť 
a vidieť scenár dabingu a s úsmevom nám odpovedala na všetky 
naše zvedavé otázky.

S jej príjemným hlasom sa stretávame predovšetkým v dabin-
gu, kde dabuje Carmen Geissenovú, v seriáli Nemocnica si zahrala 
prísnu lekárku – psychiatričku.

Pani Helena Geregová má blízky vzťah ku Kozárovciam a krásne 
spomienky na prázdninové dni detských a študentských čias pre-
žité u starých rodičov.

Na záver žiačky Liana Mezeiová a Alexandra Oravcová nám pre-
čítali slovenskú povesť Kriváň. Beseda prebiehala v príjemnej, 
úsmevnej a priateľskej atmosfére. Ďakujeme za milé stretnutie s p. 
herečkou Helenou Geregovou.
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eRko tábor 2022
Vytúžené nedeľné ráno 10. júla, sme sa 

s deťmi vydali na táborové dobrodružstvo. 
Naša cieľová destinácia bola chata v horna-
tej obci Králiky, neďaleko Banskej Bystrice. 
Spolu s našimi eRko kamarátmi z Hronských 
Kľačian, Levíc, Veľkých Kozmáloviec a Hostia 
sme absolvovali niekoľko dní v krásnej prírode 
s bohatým programom. Téma tohtoročného 
tábora bola: „Hrdinovia Starého Zákona“. Kaž-
dý hrdina nám rozpovedal svoj 
príbeh, svoje hrdinské činy, ale 
i časy, preňho náročnejšie. Ži-
voty hrdinov sme odhaľovali po-
mocou spoločných hier, ručných 
prác, dobrodružných stanovíšť, 
zábavných aktivít a výletov. Veľa 
sme tancovali, spievali a smiali 
sa. Boli to krásne prázdninové 
chvíle, kde sme tvorili nové ka-
marátstva nielen navzájom me-
dzi sebou, ale aj s naším pria-
teľom Ježišom. Za podporu pri 
realizácii tábora ďakujeme MŠV-
VaŠ SR, obciam Hronské Kľača-
ny, Kozárovce a Hostie.

Turistický výlet
Po obede 17. júla sa naša štrnásťčlenná eR-

ko posádka vydala sa na cestu do malej de-
dinky Vrícko, ktorá sa nachádza blízko obce 
Kláštor pod Znievom. Chatka, v ktorej sme boli 
ubytovaní bola obklopená krásnou prírodou. 
Aj keď naše mobily neukazovali žiaden tele-
fónny a internetový signál, o to viac sme boli 

obdarení okolitým tichom, ktoré bolo „preru-
šované“ zurčaním potoka a zvončekmi oviec 
z neďalekého salaša. Počas týchto dní sme 
zažili veľa zábavy, prešli veľa kilometrov a vi-
deli mnoho krásnych výhľadov z kopcov Kľak 
a Martinské Hole. Obdivovali sme čaro Valčian-
skej doliny v pohorí Malá Fatra. Takmer vždy 
sme zablúdili, no vďaka tomu sme sa veľa na-
smiali a objavili ďalšie pekné miesta. Po túre 
sme šli na svätú omšu do neďalekého domu 

sv. Anny. Babičky a deduškovia sa veľmi po-
tešili, keď sme im počas sv. omše zaspievali 
a zahrali. Náš päťdňový výlet sme zakončili 
výbornou zmrzlinou v Kremnici.

Sme vďační nášmu nebeskému Otcovi za 
krásne počasie, za ochranu a za čas, ktorý 
sme spolu mohli stráviť vo Vrícku. Veľká vďa-

ka patrí Obecnému úradu Kozárovce za po-
skytnutie dopravy, Tomášovi za organizovanie 
a plánovanie všetkých výletov, Zuzke za vý-
borné jedlá a všetkým ostatným animátorom 
za skvelý program. ĎAKUJEME

Národné stretnutie mládeže T22
Na konci teplého júlového mesiaca sa 13 

eRkárov vybralo do Trenčína, mesta, kto-
ré otváralo svoje brány pre mnohých mla-

dých kresťanov z celého Slo-
venska. Organizátori pripravili 
pre nás veľmi pestrý program: 
slávnostný otvárací ceremo-
niál, n(m)oc modlitby, sväté 
omše, stretnutie s diecéznym 
otcom biskupom, popoludnie 
angažovanosti, krížovú cestu, 
expo povolaní a adoráciu. Zá-
ver celého stretnutia bol ukon-
čený pešou púťou na Skalku 
pri Trenčíne a slávnostnou 
sv. omšou. Zostanú nám krás-
ne spomienky a povzbudenia 
na radostnej ceste viery. Tak-
tiež ďakujeme, všetkým, kto-
rý sa akokoľvek podieľali na 
príprave T22. Nakoniec sa ra-

di aj s vami, milí čitatelia, podelíme o myš-
lienku od vladyku Petra Rusnáka: „Kristus 
sa chce s tebou rozprávať o tebe, o tvojom 
živote. Má záujem o teba, ako žiješ, čo ro-
bíš, nad čím rozmýšľaš, aké sú tvoje túžby, 
kam smeruješ.“

animátori

Leto je už dávno za nami, ale 
spomienky na spoločne preži-
té chvíle stále spríjemňujú dni, 
i keď sme už nastúpili do školy. 
Stretli sme a v škole cez prázdniny. 
Zvláštne. Ale bolo to tak. Niekoľko 
pani učiteliek a 16 detí v škole od 
jedenásteho do šestnásteho júla. 
Smutné oči detí, keď ráno jedenás-
teho júla kráčali po školskom dvore 
neveštili nič dobré. Toľkú krivdu, že 
musia ísť do školy počas prázdnin, 
znášali ťažko. No čochvíľa sa smut-
né tváričky zmenili na usmiate.

Letná prázdninová činnosť školského klubu detí
Prvý deň sme prežili v športo-

vom duchu a deti sa domov vra-
cali s pocitom užitočne a príjem-
ne stráveného dňa. Druhý deň by 
sme mohli nazvať „kreatívnym 
utorkom“. Pre deti bolo priprave-
ných päť tvorivých dielničiek, kde 
si každý z nich mohol nájsť aktivitu, 
ktorá sa mu naozaj páčila. Stredu 
nám spestrila naša pani učiteľka 
Viktória Juríková, ktorá si pre nás 
pripravila hudobno ‑súťažné dopo-
ludnie s kopou zaujímavých aktivít 
týkajúcich sa poznávania nášho 

krásneho Slovenska, hudby a ve-
domostných aktivít.

Pani učiteľka Mária Egyűdová 
nám vo štvrtok predstavila požiar-
nu techniku. V peknom slnečnom 
dni nám dobre padla malá sprcha 
z požiarnej striekačky…Super sme 
si zasúťažili v požiarnych disciplí-
nach a po dobrom obede sme išli 
k pani Lucke Barutíkovej na koní-
ky. Popoludnie strávené s usmia-
tou Miškou a jej koníkmi bolo pek-
nou bodkou už za predposledným 
dňom letnej prázdninovej činnosti.

Týždeň ubehol ako voda a ani 
sme sa nenazdali bol tu piatok. 
Ráno sme sa cestou do horného 
konca zastavili na nanuk a hor sa 
za dobrodružstvom s tradíciami. 
Pred desiatou hodinou sme už 
vchádzali do brány malého mod-
rého domčeka za kostolom. Snáď 
nie je človeka, ktorý by nevedel, 
kto v ňom býva. Dvor Uja Ferka 
Čaradského nás vítal otvorenou 
bránou dokorán. Hneď z príchodu 
sme si všimli kopu vecí na dvore. 
Vyzerali tak zvláštne, akoby z iné-
ho sveta…Keď sme sa zvítali a ujo 
Ferko s tetou Marienkou nás usa-

dili a pohostili vynikajúcim kolá-
čikom, vyšli zo zadnej časti domu 
dve dievčatká, vnučka manželov 
Čaradských Sabinka Klimentová 
a Desanka Hoľková. Dievčatá nám 
pomohli pomenovať veci na dvo-
re… o každom nám niečo poroz-
právali a najlepšie na tom bolo to, 
že sme si prácu s nimi mohli aj vy-
skúšať. Veď niektorí z nás dovtedy 
nedržali sekeru v ruke, nevedeli čo 
je moržovák, či česák na konope. 
Čas tak rýchlo bežal, že sme sko-
ro nestihli popozerať všetky zvie-
ratká. Snáď ešte dnes by sme tam 
boli, keby nás v škole nečakali pani 
kuchárky s dobrým obedom. Vedeli 
sme, že sa musíme ponáhľať. Veď 
sme mali popoludní hľadať poklad. 
Záhadu strateného pokladu sa po-
darilo vypátrať až ujovi Jurkovi Ma-
jerovi, ktorý nám náš poklad musel 
vyorať z kopy piesku, lebo nám sa 
to do odchodu domov nepodarilo. 
Peknou bodkou za letnou činnos-
ťou školského klubu bola vodná 
šmykľavka nainštalovaná na multi-
funkčnom ihrisku. Vykúpaní, veselí 
a šťastní sme odchádzali v ústre-
ty slnečným prázdninovým dňom.

Nezabudnuteľné prázdniny s eRkom
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HURÁÁÁÁÁÁ DO ŠKÔLKY!

Čas prázdnin vystriedal školský 
rok a aj naša škôlka otvorila svoje 
brány 5. septembra 2022. Privítala 
všetky nové aj staronové detičky, 
na ktoré už čakali čistučké priesto-
ry o ktoré sa postarali naše pani 
upratovačky Anička Žemberyová 
a Dáška Benčaťová. Pani učiteľ-
ky tiež nezaháľali a skrášlili škôl-
ku výzdobou, ktorá už naznačuje 
príchod jesene. Deti sa môžu tešiť 
aj z vynovených priestorov pred 
škôlkou, kde postupne počas leta 
pribudlo vonkajšie sedenie so sto-
líkmi a lavičkami, tabuľa a počítad-
lo ktoré budú slúžiť i na výchovno‑ 
vzdelávací proces v škôlke, aby si 
deti čo najviac užívali pobyt vonku. 
Osadené boli aj preliezky, piesko-
visko v tvare loďky a basketbalový 
kôš, ktoré spestria hry detí, či dva 
vyvýšené záhony, vďaka ktorým si 
deti budú môcť prakticky vyskúšať 
a pozorovať starostlivosť o rôzne 
rastliny počas roka. Využívať bu-
dú môcť deti aj spevnenú plochu 

na odkladanie bicyklov, kolobežiek 
či odrážadiel.

Toto všetko no i omnoho viac, 
bude tento rok využívať 73 detí, 
ktoré nastúpili do štyroch tried. 
Šestnásť detí vo veku 2–4 roky 
do 1. triedy‑ MRAVČEKOV, kde je 
triednou pani učiteľkou Alena Ba-
košová a Mgr. Lucia Jančová. De-
vätnásť detí vo veku 3–4 roky do 
2. triedy‑ TUČNIAČIKOV. Triedna 
pani učiteľka je Bc. Lucia Kuno-
vá a Mgr. Eva Báťová. Do 3. trie-
dy nastúpilo 20 detí vo veku 4–6 
rokov. Ich triedna pani učiteľka je 
Michaela Lintnerová a Mgr. Kristí-
na Víglaská. A vo 4. triede‑ MO-
TÝLIKOV je 18 detí vo veku 5–6 
rokov. Triednou pani učiteľkou je 
Mgr. Monika Majerová a asistent-

Na známosť sa všetkým dáva, celkom nová, čerstvá spáva: otvára 
sa naša škôlka, vstúpte do nej všetci zvonka. Všade hračky a smiech 
detí, slnko tu aj v zime svieti. Vôkol kvety, veľa stromov, nikomu sa 
nechce domov.

Vitajte všetci, veľkí aj maličkí, tešíme sa na vaše usmiate tváričky!

kou pedagóga Mgr. Veronika Ča-
vojcová. Sociálnou pedagogičkou 
je Mgr. Renáta Wolfová.

Celý pedagogický zbor sa už ne-
smierne tešil na vysmiate tváričky 
našich škôlkarov a zažehnané sú 
už aj slzičky z prvých dní v novom 
prostredí najmenších detičiek. Vy-
striedali ich radosť z hry, nových 
kamarátov a spoznávania nového. 

K úspešnej adaptácii a postupné-
mu zoznamovaniu sa so škôlkou, 
prostredím a ľuďmi, s ktorými sú 
deti v škôlke v kontakte, prispe-
li aj týždenné témy, ktorým sme 
sa v septembri v škôlke venova-
li, ako: Môj deň doma a v MŠ, Kto 
sa o nás v škôlke stará, Jeseň, Na 
návšteve u starých rodičov. A to 
sme sa už prehupli do mesiaca 
október, kde sa budeme venovať 
zdravej zeleninke a ovociu a hlav-
ne októbrovej téme, úcty k star-
ším. Konečne si našich „starkých“ 
budeme môcť uctiť a potešiť pek-
ným vystúpením pre nich a preto 
už usilovne nacvičujeme program. 
Detičky sa môžu tešiť aj na ďal-
šie jesenné aktivity, ako tvorenie 
z darov prírody či „Strašidielkový 

deň“. K jeseni neodmysliteľne patrí 
púšťanie šarkanov a tak sa škôl-
kari spolu s prvákmi z našej školy 
vybrali púšťať šarkanov, ktorých 
si niektorý sami vyrobili doma. Za 
kreativitu a nápaditosť sa im ušla 
malá odmena a radosť tvárach zo 
šantenia obdarila nás všetkých.

Veríme, že tak, ako sa nám na-
plno rozbehol nový školský rok 
množstvom hier, zábavy a aktivít, 
bude aj pokračovať počas nadchá-
dzajúcich mesiacov. Odmenou nám 
budú vysmiate tváričky detí, ktoré 
s radosťou prichádzajú do našej 
škôlky, aby si užili ďalší skvelý deň.

VRETIENKO na Grámore
 Na  13. ročníku Tlmačskej Grámory, ktorý sa konal 27. augusta 

sa už tradične zúčastnil detský folklórny súbor Vretienko pod ve-
dením pani Márie Orovnickej. Deti si počas letných radovánok našli 
čas a pri spoločných stretnutiach na nácvikoch pripravili  úžasné 
hravé folklórne pásmo. Hry, ktoré sa hrávali kedysi naše staré ma-
my a babky. Nechýbala hra Na Birdáša, Pánska stolica, Na Pešeka, 
Na jastraba a mnoho iných hier, ktoré sú každému obyvateľovi na-
šej obce dobre známe.

Nezabudnuteľný bol záver vystúpenia, ktoré uzavreli všetky zú-
častnené folklórne súbory spoločným spevom a tancom – piesňou 
Zlatá brána, ktorá sa v tomto prípade neuzatvára, ako sa spieva 
v piesni, ale ostáva otvorená pre všetky folklóru chtivé deťúrence, 
ktoré aj týmto spôsobom reprezentovali našu obec.

Vretienkári prežili krásnu sobotu plnú zvykov, folklóru, jedineč-
ných krojov zo širokého okolia, ktoré ponúka náš región.

Martina Oravcová 
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1972 – kronikárka
Terézia Valentíniová

Rok 1972 sa začal suchým 
a teplým januárom bez snehu. Aj 
február bol pomerne teplý. Väčši-
nou sme mali teplé dni, kedy tep-
lota neklesla pod nulu. Také boli 
aj ostatné zimné mesiace. Sneh 
napadol iba raz v novembri. Ale 
hneď sa aj roztopil. Ani cez Viano-
ce sme nemali snehu. Je tomu tak 
aj v ostatných európskych štátoch, 
o čom svedčia aj správy z novín. 
Jarné mesiace boli potom pomer-
ne daždivé a leto teplé, bez väčších 
búrok, len s občasnými dažďovými 
prehánkami. Už v októbri sa potom 
počasie zhoršilo, boli časté dažde, 
hmly, zima. Začiatkom mája boli 
dosť silné prízemné mrazíky, kto-
ré narobili veľkú škodu. Pomrzli 
orechy, jablone a najmä vinice na 
Pustej Hore. Cez zimu potom ne-
bolo v obchode dostať ani orechy, 
ani jablká. Nahrádzali sme to po-
tom južným ovocím, ktorého bolo 
hojne. Dovážali sme ho z južných 
štátov. Hlavne pomaranče, citróny, 
grapefruity, figy, banány a ananás.

V roku 1972 sa narodilo 30 detí, 
z toho 14 chlapcov a 16 dievčat. 
Zomrelo 22 ľudí, väčšinou star-
ších občanov. Časté sú úmrtia na 
srdcovú porážku. Všeobecne pa-
nuje názor, že žijeme príliš rých-
lym tempom, sme unáhlení, málo 
odpočívame a sme prepracovaní, 
unavení. Ľudia ani cez voľné sobo-
ty neodpočívajú, ale stavajú domy, 
chaty, obrábajú záhumienky a vi-
nice. Najmä stavať dom je namá-
havá práca. Často potom organiz-
mus človeka neprimeranej náma-
he v menšej alebo väčšej miere 
podľahne.

Predsedom MNV zostáva Mikuláš 
Hlava, zvolený v riadnych voľbách 
v roku 1971. Tajomníkom Michal 
Boháč, ktorý túto funkciu vykoná-
va len popri svojom riadnom za-
mestnaní. Administratívne sily sú 
Štefánia Gažiová, Michal Mráz, Má-
ria Ďurovičová a Elena Benčatová. 
Pracovníci MNV venujú pozornosť 
rozvoju obce, jej skrášleniu a vý-
stavbe. Pri skrášľovaní dediny hod-
ne pomôžu aj občania brigádami. 
Okolo starej školy bol vysadený 
živý plot z moruší. Kazil celkový 
vzhľad a bol prekážkou pre mo-
toristov. Znemožňoval im rozhľad 
na križovatke. Občania ho v rám-
ci brigády vytrhali. Dom smútku 
stavajú tiež občania zadarmo, bri-
gádnicky. Brigádnicky sa upravi-
la aj budova starej školy z vnútra. 
Najmä časť vedľa hlavnej cesty. 
Povyberali priečky, ktoré pôvodne 

oddeľovali triedy a z troch učební 
urobili jednu veľkú sálu na tanco-
vanie. V tejto miestnosti bývajú 
aj schôdze masových organizácií. 
V bývalom byte riaditeľa, v zadnom 
krídle, je zriadená kuchyňa a bar 
na podávanie nápojov, keď je zá-
bava. V kuchyni je robot na mieša-
nie cesta, rúra na pečenie, chlad-
nička a dvojplatničkový varič, tak 
aby sa tu mohli konať aj svadby. Na 
druhej strane je jedna miestnosť, 
v ktorej nacvičuje dychová hudba, 
v druhom byte kde býval pôvodne 
zástupca riaditeľa, býva teraz ob-
čan Ondrej Hudec s rodinou. Má na 
starosti upratovanie miestností po 
schôdzach alebo zábave a kúrenie 
v zimných mesiacoch podľa potre-
by. Za byt neplatí, užíva ho za tieto 
služby. Vzadu, vedľa domu Laurin-
ca Kabáta, majú jednu miestnosť 
členovia SZM. Mávajú tu schôdzky 
v Klube mladých. Takto upravenú 
budovu dostala do správy miestna 
osvetová beseda.

V roku 1971 začal nacvičovať 
dychovú hudbu v Kozárovciach Ka-
rol Valentík z obce Tlmače. Cvičil 
ich eden rok. Potom v nácviku po-
kračoval učiteľ hudby z Novej Bane 
Jozef Vojčiak. Dychová hudba má 
19 členov. Hudobné nástroje nakú-
pil MNV za 35 000 korún. Prvý krát 
vystupovala táto dychová hudba 
na slávnosti v kine Hron, pri prí-
ležitosti ukončenia Mesiaca zväzu 
Československo ‑Sovietskeho pria-
teľstva. Bolo to dňa 10.decembra 
1972. Učiteľovi hudby sa za ná-
cvik platí 24 korún za 1 hodinu 
a cestovné.

Naša obec je pomerne dlhá a ľu-
ďom z ulice Heliská a zdola od sta-
nice bolo veľmi ďaleko ráno k auto-
busu. Pôvodne bola totiž v dedine 
jediná zastávka autobusov pri kine 
Hron. MNV vyšiel občanom v ústre-
ty aj v tomto ohľade a zriadili sa 
dve nové zastávky. Jedna na uli-
ci Heliská pri dome Kupkárových 
a druhá pri píle, pred domom Mi-
chala Boháča.

MNV vykonal opravu domou 
Františka Benčata, ktorý býval na 
železničnej stanici. V tomto dome 
bude zriadená predajňa pohostin-
stva, potravín a nápojov. Má na to 
výhodnú polohu, lebo leží pri Hro-
ne na križovatke ciest od Beňadika, 
Levíc a Zlatých Moraviec. V priebe-
hu roka sa začne s jeho prevádz-
kou. Na renovovaní tohto starého 
domu sa intenzívne pracuje. Fran-
tišek Benčat prešiel bývať do domu 
Ondreja Žemberyho, ktorý zomrel 
aj s manželkou a nemali žiadnych 
potomkov. MNV súčasne odkúpil 
dom od Františka Orovnického, 

ktorý sa nachádza na križovatke 
pred parkom a susedí so záhradou 
Antona Mlynku. V tomto dome mal 
František Orovnický kedysi súk-
romný obchod s potravinami a až 
do roku 1972 v ňom býval. Potom 
si postavil nový a tento obci pre-
dal. Jednota tu chce zriadiť pre-
dajňu Technokov a Espreso ‑bufet 
na predávanie liehovín a mäsových 
výrobkov.

V priebehu roku 1972 už začali 
funkcionári intenzívne presadzovať 
požiadavku výstavby kultúrneho 
domu. Pracuje sa na investičnom 
zámere a vykúpení pozemku. Dnes 
na kultúrne účely slúži opravená 
budova starej školy a kino Hron. 
V sále kina Hron bývajú divadel-
né predstavenia. Zložka, ktorá di-
vadlo zahrá, musí za sálu zaplatiť 

približne 300 korunový poplatok 
za odohrané predstavenie. Do ro-
ka sú vyhradené 4 nedele, kedy za 
sálu netreba platiť. Filmy tu pre-
mieta Mikuláš Kotora. Túto prácu 
robí od roku 1953.

Zo strany MNV sa venuje veľká 
pozornosť rozvoju služieb obyva-
teľstvu. V priebehu roka sa zavie-
dol zber smetí. V každom dome je 
smetná nádoba, do ktorej dáva-
me odpadky z kuchyne a iné sme-
ti. V zimných mesiacoch aj popol 
z uhlia. Raz do týždňa príde z Le-
víc špeciálne upravené auto, ktoré 
tieto smeti zberá. Za takýto zber 
platí občan na jeden rok 80 korún.

Pekár Nikodém Hlava pečie vo 
svojom súkromnom dome v peci 
domáci chlieb. Sú to štvorkilogra-
mové bochníky z bielej pšeničnej 
múky. Je chutnejší ako chlieb z ob-
chodu a nie je drahší. Stojí toľko 
ako v obchode 3‚60 koruny za je-
den kilogram. Na jeho odber sa ale 
bolo treba prihlásiť a tak ho dosta-
nú iba niektorí občania. Jednodu-
cho piecť pre celú dedinu by pe-

kár nezvládol, lebo je sám a nemá 
žiadnych pomocníkov. Robí všet-
ko ručne, miesi kvas, ručne sádže 
chlieb do pece na veľkej lopate 
a ručne ho aj vyberá. V peci kúri 
veľkými drevenými polenami. Na 
jedno pečenie upečie 40 chlebov 
a za jeden týždeň upečie 6 pecí.

Začiatkom roku 1972 bola otvo-
rená predajňa zeleniny a ovocia 
Zelovoc. Nachádza sa pri hlavnej 
ceste, vedľa poštového úradu. V zi-
me sa tu predáva ovocie zavárané 
v sklenených pohároch. Zeleninu 
ako mrkvu, petržlen, zeler, kaleráb, 
cibuľu dostať aj v zimnom období 
čerstvú. Používajú ju ženy pri va-
rení domácich mäsových polievok 
v nedeľu. V zimnom období sa pre-
dáva aj mrazená zelenina zelený 
hrášok, fazuľa zelená v strukoch, 

mrazená tekvica, mrazené uhor-
ky. Aj v zimnom období tu dosta-
neme čerstvú hlávkovú kapustu 
alebo kvasenú v sudoch. Objavujú 
sa už aj mrazené jahody a zo ze-
leniny paradajky. V sezóne samo-
zrejme dostať tu zeleninu a ovocie 
čerstvé a v dostatočnom množ-
stve. Od otvorenia predáva v pre-
dajni Irena Havranová. Zelovoc je 
postavený z dreva na betonovom 
podklade.

Kultúrny život v obci riadi Osve-
tová beseda. Má 5 členov a jej 
predsedom je Gašpar Švolik. Každý 
rok chodíme do Levíc manifesto-
vať na 1. mája. Do sprievodu cho-
dia členovia JRD, žiaci a učitelia 
a folklórny súbor Praslica, ktorý je 
oblečený v krojoch a v sprievode 
tancuje a spieva. Večer je potom 
v obci tanečná zábava. V predve-
čer 1. mája zasadia chlapci v par-
ku uprostred dediny „máj“. Takéto 
„máje“ stavajú mládenci aj svojim 
dievčatám. Keďže rúbať v hore sa 
nesmie, mládenci chodia do hory 
v noci. V noci ich aj stavajú, kaž-

Predajňa ovocia a zeleniny sa nachádza vedľa pošty popri hlavnej ceste.
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dý vo dvore svojho dievčaťa alebo 
pred jej domom. Kamaráti si pri 
tom navzájom pomáhajú, je pri tom 
veselo, spev hostenie pálenkou 
a vínom. Potom ráno na 1. mája 
prídu do obce mimoriadne autobu-
sy a odvážajú ľudí na manifestáciu 
do Levíc. U nás v dedine je v tento 
deň mimoriadne veselo. Od rána 
hrá miestny rozhlas veselé ľudové 
nôty a večer sa ľudia zídu na zába-
ve. V predvečer 9. mája chodieva 
cez dedinu lampiónový sprievod na 
Skalu, kde zväzáci pripravia veľkú 
vatru. Pri nej sa potom mládež za-
báva. Ráno, 9. mája sa kladú vence 
k pomníku padlých hrdinov.

V roku 1972 nenastali v škole 
žiadne personálne zmeny. Zostal 
ten istý učiteľský zbor aj ostat-
ní pracovníci. Na konci školského 
roku 71/72 má škola 380 žiakov 
z toho neprospelo 7, ktorí mali ne-
dostatočnú známku z dvoch alebo 
viacerých predmetov. Na škole fun-
guje detská dychová hudba, kto-
rú začali nacvičovať učitelia z Hu-
dobnej školy v Novej Bani Vágner 
a Žofiak. Začali v novembri 1972. 
Hudobníkov je v dychovke 36, ná-
stroje zakúpilo MNV. Učiteľov platí 
Osvetová beseda. Hudobné nástro-
je dostali žiaci do užívania zdarma 
a za nácvik platia 25 Kčs mesačne.

V roku 1972 máme na škole 3 
oddelenia družiny pre mladších 
a jedno oddelenie (klub) pre star-
ších žiakov. Žiaci, ktorí navštevu-

jú družinu a klub zostávajú po vy-
učovaní v škole a domov chodia 
o 15.30 hod., kedy už prichádzajú 
rodičia z práce domov. V družine 
a klube sú pod dozorom vycho-
vávateliek Emílie Vajdovej, Anny 
Krajčiovej a Blaženy Švolikovej. 
Klub vedie Emília Krnčoková. Po-
byt v družine a klube je pre žiakov 
bezplatný.

V jarných mesiacoch 1972 sa 
vysádzal park okolo školy. Robili 
to brigádnicky žiaci a ich rodičia.

V budove ZDŠ je umiestnená 
materská škôlka. Má tri triedy, do 
ktorých chodia deti predškolského 
veku od 3 rokov. Pracujú tu 4 uči-
teľky a riaditeľka. Riaditeľkou je od 
roku 1956 Anna Jančeková. Škôlku 
navštevuje 70 detí, ale záujem je 
väčší ale kapacita nedostatočná.

Naša obvodná lekárka MUDr. Lý-
dia Chválová chodí do našej ob-
ce ordinovať v pondelok, stredu 
a v piatok. Vyšetrí pacienta a ak 
to povaha jeho choroby vyžaduje, 
pošle ho na odborné vyšetrenie na 
polikliniku do Levíc.

Medzi najdôležitejšie masové or-
ganizácie v našej obci patrí DO 
KSS. Táto organizácia dohliada 
na celé verejnoprospešné dia-
nie v obci. Dohliada na správny 
chod práce na JRD a MNV. V ro-
ku 1972 mala 41 členov a jednu 
kandidátku.

Slovenský zväz mládeže zdru-
žuje mladých ľudí. V tomto roku 

vyvíja dobrú činnosť. Brigádnicky 
si budujú svoj klub.

Československý zväz žien za-
hral v tomto roku pre obyvate-
ľov divadelnú hru „Ženský zákon“. 
Predsedkyňou tejto organizácie je 
Anna Jančeková. Okrem divadla 
usporiadala táto organizácia kurz 
prípravy studených jedál, výsta-
vu výšiviek a pre deti v júni det-
skú veselicu na ihrisku. Organizá-
cia združuje väčšinou vydaté ženy 
a má v tomto roku 122 členiek.

Československý červený kríž 
pracuje za spolupráce s obvodnou 
lekárkou. Počas roka usporiadali 

prednášky pre občanov. Robia ná-
bor medzi občanmi na darovanie 
krvi. Organizácia má 190 členov. 
Veľmi aktívne pracuje predsedky-
ňa Katarína Henželová.

V organizácii Slovenského zvä-
zu včelárov sú organizovaní muži, 
ktorí sa zaoberajú chovom včiel. 
Členovia pracujú aj na skrášľova-
ní obce. Usporiadali kurz pre vi-
nohradníkov a ovocinárov. V jar-
ných mesiacoch vysadili popri po-
toku lipy.

Telovýchovná jednota si vybudo-
vala na ihrisku svojpomocne prez-
liekareň a miestnosť, kde si mládež 
môže zahrať rôzne hry. Okrem toho 
majú vlastný autobus a ktorým po-
skytujú rôzne služby pre občanov.

Poľovnícky zväz je organizácia 
kde sú organizovaní ľudia nielen 
z obce ale aj z okolia. Každoročne 
konajú začiatkom decembra hro-
madnú poľovačku na zajace v po-
li okolo obce. Okrem toho majú 
výstavu poľovných trofejí. V zime 
stavajú krmelce pre zver v lesoch 
na Starých viniciach.

Okrem týchto masových organi-
zácií máme v obci ešte Zväz pro-
tifašistických bojovníkov. Sú v nej 
bývalí účastníci povstania a čle-
novia odboja. Členovia Zväzu po-
žiarnej ochrany usporiadali súťaž 
o Zlatú prúdnicu na miestnom ih-
risku.

Zo zápisu v obecnej matrike  
spracoval Miroslav Kopál

„Nezabúdajte na kultúru a tra-
dície svojich predkov, lebo to čo 
oni odovzdali Vám, môžete Vy 
odovzdať druhým“ povedal istý 
autor a myslím, že v týchto slo-
vách nie je ukryté nič iné ako krás-
na pravda o tom, ako my, ľudia, na 
seba navzájom pôsobíme a veľmi 
ľahko si odovzdávame zvyky a tra-
dície našich starých a prastarých 
mám a otcov. V posledných dňoch 
som vnímala viac, ako obvykle, že 

Som rada, že môžem patriť do rodiny Prasličiarov
je stále veľa ľudí, dokonca i mla-
dých, čo si tieto zvyky ctia a tým, 
že ich milujú, ich rozsievajú ďa-
lej a ďalej.

Folklórna skupina Praslica, kto-
rej som súčasťou, sa nedávno zú-
častnila folklórnych festivalov 
a podujatí v Dubnici nad Váhom, 
Banskej Bystrici a v Leviciach. Po 
dlhšej dobe to bolo viacero ak-
cií, kde sme mohli predviesť svo-
je talenty. Spevy, tance a zvyky 

z rodnej obce, no predovšetkým 
samotnú radosť z toho, čo robí-
me a prečo sme vlastne vznikli.

Dubnica nás privítala teplým 
slnečným počasím a milými ľuď-
mi, vďaka ktorým sme si naše 
vystúpenie veľmi užili. Po našom 
vydarenom vystúpení sme mali 
priestor aj na nasýtenie sa ener-
giou ďalších súborov a skupín, či 
na naučenie sa tradičných tancov 
z iných oblastí Slovenska.

1. septembra sme už tretí rok 
navštívili podujatie Slovenský deň 
kroja v Banskej Bystrici. V tento vý-
nimočný deň sme opäť boli i my sú-
časťou davu milujúceho svoje tradí-
cie. V plnej kráse, sile hlasov a vrtkosti 
nôh sme sa na pódiu ukázali s Pier-
kovou muzikou. Radosť z dňa strá-
veného s našou folklórnou rodinou 
sme ukázali aj v sprievode, na ktoré-
ho čele sme boli my. Nechýbali kozá-
rovské piesne, ale ani tance diovok 
a mládencov. Folklórna skupina Pra-
slica sa zúčastnila aj folklórneho fes-
tivalu Takí sme v Leviciach, kde tak-
tiež prispela svojim vystúpením. Naši 
priaznivci nás mohli počuť v rádiu, či 
vidieť v televízii.

Tieto dni boli pre mňa iba dôka-
zom toho, že história tvorí zároveň 
i našu budúcnosť. Som šťastná, 
že môžem patriť do tejto rodiny, 
do rodiny Prasličiarov, kde mi je 
vštepovaná úcta a láska k našim 
slovenským koreňom a pri kom 
mi v srdci znie: „Mama, otec, za 
všetko Vám ďakujeme, že v žilách 
mám Vaše korene a krv, čo vo mne 
drieme, je korením tejto zeme.“

Mária Kotorová,
 foto archív FSk Praslica

Poľovník Vincent Holečka pri kon-
trole krmelcov na Starých vini-
ciach
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Čo plánujeme v našej knižnici
Burza kníh si v našej obecnej knižnici našla svojich priaznivcov, 

preto ju opäť pripravujem v novembri. Ak máte doma staré knihy, 
ktoré vám zaberajú miesto a ľutujete ich vyhodiť, doneste ich do 
knižnice a dajte knihám druhú šancu. Môžete tak urobiť do konca 
októbra v čase otváracích hodín knižnice. 

V decembri pripravujeme výstavu Kozárovské Vianoce našich 
starých rodičov. Ak máte doma veci po starých rodičoch, napr. 
vianočné obrusy, výzdoby, všetko čo súvisí s Vianocami, požičajte 
to na našu výstavu. Ukážeme našim deťom ako prežívali Vianoce 
naši prastarí a starí rodičia. Všetky veci môžete doniesť do knižnici 
v priebehu novembra. v čase otváracích hodín knižnice.

V stredu 28. septembra sa v na-
šej obecnej knižnici konala beseda 
s herečkou Helenou Geregovou., 
ktorú spája s Kozárovcami naj-
mä detstvo, keď veľa času trávila 

u svojich starých rodičov. Knižnica 
sa zaplnila do posledného miesta 
a toto stretnutie si nenechali ujsť 
ani žiačky základnej školy so svo-
jou učiteľkou Ivanou Šustákovou.

Na začiatku sme využili príleži-
tosť a spolu so starostom Bystri-

Martin Kusenda v našej knižnici
V pondelok 3. októbra sa v našej obecnej knižnici konala ďalšia za-

ujímavá beseda, Tentoraz našim hosťom bol herec a riaditeľ Starého 
divadla v Nitre Martin Kusenda. Keďže táto beseda bola určená pre-
dovšetkým deťom ZŠ MŠ v Kozárovciach, došiel s ním i bábkoherec 
Matej Šiška a množstvo bábkových postavičiek. Deti sa pútavým roz-
právaním dozvedeli zaujímavosti o celej činnosti divadla, ako i o tom, 
koľko ľudí stojí za každým predstavením. Tá zaujímavejšia časť pre 
deti prišla predstavením jednotlivých bábkových postavičiek a ná-
zornou ukážkou ako sa s bábkami narába. Práve to si nakoniec mohli 
vyskúšať nielen deti, ale i dospelí. 

Celé rozprávanie 
bolo spestrené ma-
lými, vtipnými ukáž-
kami. Martin Kusen-
da je profesionál, 
ktorý dokázal zau-
jať nielen deti, ale 
i dospelých. Dôka-
zom bol smiech, 
dobrá nálada a veľ-
ký potlesk. Deti si 
pre neho pripravi-
li prekvapenie, ale 
obdaroval aj nás. 
Daroval pre obec-
nú knižnicu, ako 
i pre školskú kniž-
nicu knihu Snívajte 
s nami s osobným 
venovaním.

 J. Ch.

Malá slávnosť pre seniorov
Už pravidelne druhá streda v mesiaci patrí naším seniorom. Pri prí-

ležitosti mesiaca úcty k starším sme trochu slávnostnejším posede-
ním vzdali úctu a lásku naším starým rodičom a rodičom. Naším sel-
niorom sa na začiatku prihovoril starosta obce Bystrík Ižold, krátkym 
programom prišli starým rodičom poďakovať aj deti ZŠ Kozárovce. 
Naše pozvanie prijal a prišiel medzi nás aj náš pán farár Andrej Filin, 
ktorý sa tiež seniorom prihovoril. Starosta obce spolu s predsedom 
ZO JDS Františkom Betinom odovzdali pozvaným členom ďakovné lis-
ty za prínos a prácu v ZO JDS, zvlášť poďakovanie Františkovi Ďuro-
vičovi za dlhoročnú prácu predsedu ZO JDS.

O dobrú náladu sa svojimi piesňami a tancami postarala mužská 
spevácka skupina Matičiar spolu s folklórnou skupinou Konopa. Samo-
zrejme nechýbalo malé pohostenie pre všetkých našich hostí. Ústred-
nou myšlienkou slávnosti bolo prejaviť úctu našim seniorom, lebo

v ich šedinách je ukrytá múdrosť a v ich vráskach obrovská láska, 
ktorú nám rozdávajú. Toto bolo aspoň malé poďakovanie za ich lás-
ku a starostlivosť.

 J. Chvojková

Výstava fotografií k výročiu divadla
V týchto dňoch sme všetci žili oslavami 100 rokov ochotnícke-

ho divadla v našej obci. Súčasťou osláv bola aj výstava fotografií, 
ktorá zachytila divadelné predstavenia od pamätného roka 1922 
po súčasnosť. Výstava vzbudila veľký záujem. Po tieto dni je sprí-
stupnená v priestoroch obecnej knižnice každý deň počas otvára-
cích hodín knižnice.

Príďte sa pokochať krásnymi fotografiami a zároveň si zaspomí-
nať na vynikajúcich hercov z našej obce. 

J. Chvojková

Stretnutie s herečkou 
Helenou Geregovou

kom Ižoldom sme odovzdali malú 
knižnú pozornosť našej najaktív-
nejšej čitateľke Lianke Mezeiovej. 
Od nej by si mali brať príklad asi 
všetky deti.

Starosta obce potom privítal 
medzi nami nášho vzácneho hos-
ťa Helenu Geregovú. Žiačka Saš-
ka Oravcová si pre ňu pripravi-
la báseň o Kozárovciach a potom 
sme už všetci počúvali rozpráva-
nie Helenky o jej hereckých za-
čiatkoch v rozhlase i v dabingu. Je 
známa hlavne ako dabingová he-
rečka s krásnym hlasom, ale hrala 
aj v rôznych seriáloch a momentál-
ne ju máme možnosť vidieť v seri-
áli Nemocnica.

Dozvedeli sme sa ako sa natáča 
dabing a mali sme možnosť nah-
liadnuť aj do jej scenára. Odpove-
dala na všetky otázky, pri ktorých 
sme sa aj zasmiali. A odovzdala aj 
srdečný pozdrav od jej hereckého 
kolegu Jána Grešša všetkým Kozá-
rovčanom. Vyznala sa tiež, že má 
na prežité detské roky v našej obci 
krásne spomienky a rada sa sem 
vracia, za čo ju prítomní odmenili 
veľkým potleskom.

Na záver si pozrela výstavu his-
torických fotografií k nedávnej 
slávnosti 100 rokov ochotnícke-
ho divadla v Kozárovciach. Roz-
chádzali sme sa so želaním, aby 
sa podobné stretnutie s ňou ešte 
v budúcnosti zopakovalo.

Jana Chvojková, 
 foto M. Nemčeková

Fotografická súťaž
Do fotografickej súťaže Ko-

zárovce mojimi očami sa pri-
hlásilo desať súťažiacich. Všet-
ky súťažné fotografie posúdi 
v najbližších dňoch odborná 
porota. O výsledkoch bude-
me informovať v decembro-
vom čísle Kozárovských novín.
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Obecná knižnica v Kozárovciach 
mala vždy dobré meno a veľa či-
tateľov. Stačilo dva roky pandé-
mie a všetko sa zmenilo. Knižnica 
bola dlhý čas zatvorená, čitate-
ľov ubudlo, ľudia si odvykli chodiť 
do knižnice. Keď som pred rokom 
začala pracovať v knižnici, čakala 
ma neľahká úloha získať späť náv-
števníkov a zviditeľniť našu obec-
nú knižnicu. Nebudem klamať, na 
začiatku boli obavy, či sa mi to po-
darí. Začala som s akciami. Moja 
prvá akcia v knižnici bolo v októbri 
stretnutie seniorov s deťmi zo ZŠ 
MŠ v Kozárovciach pri príležitos-
ti Októbra – mesiaca úcty k star-
ším. Táto akcia sa podarila za po-
moci základnej školy a môjho ot-
ca Františka Ďuroviča, vtedajšieho 
predsedu základnej organizácie 
JDS v Kozárovciach. Za to im patrí 
veľká vďaka. 

Potom nasledovala burza kníh, 
kde dostalo novú šancu okolo 800 

Môj prvý rok v knižnici
kníh a pre veľký záujem sa burza 
opakovala aj v marci. Oslovila som 
Moniku Nemčekovú, aby napísa-
la o knižnici aj v novinách a vtedy 
nastal prelom. Začali sme spolu-
pracovať a spolupracujeme dote-
raz. Podľa jej nápadu sme v januári 
zrealizovali naše literárne stredy, 
tie mali hneď dobrý ohlas a zís-
kali si svojich stálych nadšencov. 
Od mája sme začali s pravidelný-
mi aktívnymi stredami. Prvá stre-
da v mesiaci je cestovateľská, kde 
nám vždy niekto iný príde poroz-
právať o zaujímavých kútoch sve-
ta v spojení s premietaním fotiek 
a videí z týchto ciest. Druhá stre-
da v mesiaci patrí našim senio-
rom vďaka spolupráci s terajším 
predsedom ZO JDS Františkom 
Betinom. Tretia streda je hudob-
ná, ktorou nás najprv sprevádzal 
Radko Kostoláni, po ňom prevzal 
štafetu náš rodák František Bedej 
a posledná streda je už spomínaná 

literárna streda. Okrem týchto pra-
videlných akcií sa konali v priesto-
roch knižnice i výstava obrazov, vý-
stava ručných prác spojená s be-
sedou s pani Helenou Hamarovou. 
Podarili sa i väčšie akcie ako be-
seda so spisovateľom a hudob-
níkom Braňom Jobusom, beseda 
s manželmi Hlôškovými a bábko-
vé divadlo ku dňu detí pod vede-
ním nášho rodáka Juraja Hamara. 
A medzi posledné úspešné akcie 
patrí beseda s herečkou Helenou 
Geregovou a hercom Martinom Ku-
sendom. Vďaka výbornej spoluprá-
ci so ZŠ a MŠ v Kozárovciach deti 
pravidelne so svojimi p. učiteľkami 
sú stálymi návštevníkmi knižnice 
a pravidelne chodí čítať našim naj-
menším Vierka Demianová.

Samozrejme knižnicu tvoria 
hlavne knihy, len vďaka nim mô-
žeme prilákať čitateľov do našej 
knižnice. Stále prebieha digitali-
zácia knižných titulov, nejde to tak 

rýchlo, ako by sme chceli, mojou 
snahou je obnova knižného fondu. 
Celková bilancia za rok je asi 200 
titulov vyradených kníh, ktoré boli 
zastaralé a poškodené. Získali sme 
však kúpou, ale aj vďaka darom 
500 nových knižných titulov. Vďa-
ka úspešnému projektu sme získali 
dotáciu z Fondu na podporu ume-
nia vo výške 150 €, ďalších 200 € 
pridal starosta Bystrík Ižold. Keď 
som preberala knižnicu, bol počet 
čitateľov 12, teraz máme 91 aktív-
nych čitateľov. Či sa darí zviditeľ-
niť našu obecnú knižnicu, nech si 
urobí názor každý sám, v pláne je 
ešte množstvo akcií a besied so za-
ujímavými ľuďmi. Všetci ste vítaní. 

Na záver mi nedá nepovedať, že 
všetky tieto akcie, ako i obnova 
knižného fondu, sa podarili aj vďa-
ka veľkej podpore a pomoci staros-
tu obce Bystríka Ižolda a Martiny 
Kováčovej Majerovej.

Jana Chvojková

Tretí ročník Behu Slovenskou 
bránou odštartovali v sobotu 
22.10. októbra detské a žiacke 
kategórie. Na štart sa postavilo 
50 mladých bežcov zo Základnej 
školy s materskou školou v Ko-
zárovciach, ale aj malí nadšení 
športovci z okolitých miest a ob-
cí. Zástupcov tu mali Domadice, 
Tlmače, Starý Tekov a Atletický 
klub Zlaté Moravce. Najmladší-
mi účastníkmi boli 4 malí škôl-
kári, ktorí si počínali veľmi dobre 
a najpočetnejšou kategóriou boli 
chlapci 3.–5.ročníka. Počasie nám 
prialo, a tak slniečko povzbudzo-
valo k vynikajúcim výkonom tých 
najmenších, povzbudzovali rodi-
čia, učitelia a športoví priatelia. 
Z rúk vzácneho hosťa, ktorým bo-
la chodecká trénerská legenda 

Tretí ročník Behu Slovenskou bránou 2022
Školáci preverili svoje bežecké schopnosti

Juraj Benčík, si prevzali medai-
ly nasledovní víťazi jednotlivých 
kategórií:

Materská škola: 1.miesto Daniel 
Belan (MŠ Kozárovce), 2.miesto 
Tomáš Nováček (MŠ Kozárovce). 
3.miesto Tobias Vasaráb (MŠ Ko-
zárovce)

ZŠ 1.–2.ročník dievčatá: 1. Ela 
Gurská (ZŠ Levice), 2. Laura Ulič-
ná (ZŠ Čaradice) 3. Adela Lintne-
rová (ZŠ Kozárovce)

ZŠ 1.–2.ročník chlapci: 1. Július 
Bartko (ZŠ Kozárovce), 2. Jakub 
Mrozek (ZŠ Kozárovce)

3. Viktor Vozár (ZŠ Kozárovce)
ZŠ 3.–5.ročník dievčatá: 1.Ema 

Šprochová (AK Zlaté Moravce), 
2.Bianka Gurská (ZŠ Levice), 3. 
Paulína Belanová (ZŠ Kozárovce)

ZŠ 3.–5.ročník chlapci: 1. Tibor 

Skačan (ZŠ Kozárovce), 2. Šimon 
Kúkel (ZŠ Kozárovce),

3. Lukáš Uličný (ZŠ Čaradice)
ZŠ 6.–7.ročník dievčatá: 1. Lu-

cia Vreštiaková (ZŠ Kozárovce),
ZŠ 6.–7.ročník chlapci: 1. Adri-

án Kabát (ZŠ Kozárovce), 2. Pavol 
Švec (ZŠ Kozárovce), 3. Leo-
nard Krajčovič (AK Zlaté Moravce)

ZŠ 8.–9.roč-
ník dievčatá: 
1.Margaréta Va-
lentová (ZŠ Do-
madice), 2. Do-
minika Kotorová 
(ZŠ Kozárovce) 
3. Natália Koto-
rová (ZŠ Kozá-
rovce)

ZŠ 8.–9.roč-
ník chlapci: 1. 
Viktor Majer 
(ZŠ Kozárovce), 
2. Martin Šusták 
(ZŠ Kozárovce) 

3.Dianiel Kabát (ZŠ Kozárovce) 
I. Švoliková

O cenné minúty bojovali 
bežci i chodci

Na štartovú čiaru sa po ško-
lákoch postavilo 31 bežcov a 7 
chodcov. Najúspešnejšou bež-
kyňou na 11 km trati bola Lu-
cia Pivarčiová. Získala pohár za 
1. miesto v súťaži, ďalej pohár 
ako najrýchlejšia Kozárovčanka 
a Putovný pohár, ktorý sa na tom-
to podujatí pravidelne udeľuje. 
V kategórii mužov zvíťazil Tomáš 
Čenger.

V behu na 4 km bola najúspeš-
nejšia zo žien domáca Emma Ben-
čaťová a Michal Šebeňa v kategó-
rii mužov. Spomedzi chodcov bola 
najrýchlejšia opäť domáca chod-
kyňa Gabriela Fazekašová. Naj-
rýchlejším chodcom sa stal Daniel 
Matis z Nového Tekova.

M. Nemčeková, foto autorka
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Muži
Futbalová jeseň sa postupne 

blíži k svojmu záveru. Po víken-
dovom zápase mužov s Hurbano-
vom sú pred nami posledné 3 kolá 
tejto časti súťaže‑ zápasy s Gab-
číkovom (doma), v Jaslovských 
Bohuniciach a v Gbeloch. Po 12. 
kole súťaže figuruje FK TJ v súťa-
ži Majstrovstvá regiónu – IV. liga 
na 8. mieste s 18. bodmi a skóre 
29:24.

Ako je na-
šim fanúšikom 
zrejmé, v tom-
to ročníku sme 
vstúpili do naj-
vyššej súťaže 
akú naše muž-
stvo hralo v ce-
lej histórii kozá-
rovského futba-
lu (doteraz bola 
najvyššou hra-
nou súťažou 
v Kozárovciach vtedajšia I.B trie-
da). Výbor, hráči a určite i naši 
fanúšikovia mali pred začiatkom 
tohto ročníka značné očakávania. 
Otázkou bolo či a ako sa s touto 
realitou vysporiadame, či sme na 
takúto súťaž všetci (hráči, funk-
cionári diváci, i samotná obec) 
dostatočne pripravení, a hlavne 
ako sa nám bude dariť súperiť 
s mužstvami, na ktoré sme sa eš-
te pred pár rokmi pozerali s pri-
meraným rešpektom.

V letnej prestávke ukončili pô-
sobenie v našom mužstve Patrik 
Marek a Patrik Borčin, a naopak, 
do prípravy sa okrem hráčov, kto-
rí hrali u nás v predošlej sezóne, 
zaradili Kristián Herc (hosťova-
nie z MFK Dukla Banská Bystrica), 
Peter Mandrák (hosťovanie z SC 
Hronské Kľačany), ako i domáci 

FUTBALOVÝ KLUB TJ KOZÁROVCE
navrátilci Lukáš Bíňovský a Ja-
kub Krajči.

Vstup do súťaže bol pomerne 
náročný. Vysoká prehra doma 
v prvom zápase s Lehotou pod 
Vtáčnikom a následná dosť ne-
šťastná prehra v Leviciach nás po-
merne rýchlo zorientovali v realite 
vyššej súťaže. Mužstvo však ne-
strácalo na svojej hráčskej a mo-
rálnej sile a v ďalších zápasoch 

potvrdilo, že so stratou domácich 
bodov sa vie vyrovnať a dokáže 
zabodovať i na ihriskách súpe-
rov, čoho dôkazom boli naše ví-
ťazstvá v Trebaticiach, Vrábľoch 
a v Marcelovej.

V tabuľke pravdy máme po 
12.kole −3 body.

Po 3.kole súťaže sa rozlúčili 
s našim dlhoročným trénerom Mi-
roslavom Reischlom, ktorý v uply-
nulých 5. sezónach viedol náš tím 
vo IV. lige. Patrí mu vďaka a uzna-
nie nielen za dosiahnuté výsled-
ky, ale aj za dlhoročnú svedomitú 
prácu s prípravou a vedením muž-
stva. Jeho ďalšie trénerské kroky 
sledujeme už v inej súťaži, keďže 
sa stal asistentom trénera doras-
tu (U19) vo ViOn ‑e Zlaté Moravce, 
ktorý práve od tejto sezóny účin-
kuje ako nováčik v I. lige.

Od 4. kola súťaže vedie mu-
žov nový tréner – Viktor Konvic-
ký, ktorému prajeme v Kozárov-
ciach veľa športových úspechov.

Miloš Ďurovič, člen výboru

Dorast
Úvodný zápas sezóny sme odo-

hrali na domácom ihrisku proti 
Starému Tekovu, v kvalitnom zá-
pase sme zvíťazili 2:1, v ďalších 
zápasoch sa nám ale nepodarilo 
nadviazať na tento vstup do sezó-
ny. Nasledovali prehra v Kolárove 
4:0, domáca remíza s Marcelovou 
2:2, prehra vo Vrábľoch 3:2, do-
máca prehra s Hurbanovom 1:3, 
prehra v Mojmírovciach 3:1, ne-
šťastná remíza doma s Kmeťovom 
1:1, prehra v Štúrove 6:0, domáca 
prehra s Nevidzanmi 1:3. Nasle-
dovali dva zápasy s tabuľkovými 
susedmi, ktoré sa nám podari-
lo zvládnuť, a to výhrou vo Veľ-
kom Mederi 0:1 a doma s Ryb-
níkom 7:3.

Momentálne sa nachádzame 
v priebežnej tabuľke na 12 mies-
te, cieľom do posledných jesen-
ných zápasov je nadviazať na po-
sledné úspešné kolá a posunúť sa 
v tabuľke vyššie.

VH.

Žiaci ‑ JESEŇ 2022
Naši žiaci po odchode 7 hráčov 

do dorasteneckej kategórie zača-
li letnú prípravu 29.júla pričom 
na tréningu sa objavili 4 mláden-
ci. Postupne sa začala účasť fut-
balistov na tréningoch zvyšovať. 
V súčasnosti už máme v kádri 22 
hráčov, z čoho je ale až 8 príprav-
károv. Neskúsenosť našich malých 
futbalistov sa na začiatku prejavo-
vala vysokými prehrami v okres-
nej súťaži. Stúpajúcou účasťou na 

tréningoch sa v posledných ko-
lách zlepšovali výsledky, ale naj-
mä herný prejav družstva a v po-
slednom kole sa nám podarilo 1. 
krát vyhrať v domácom zápase 
proti KFC Kalnej nad Hronom (A) 
4:0, čo nám zaručilo odlepenie sa 
z dna tabuľky a teraz sme na 12. 
mieste zo 14 účastníkov. Pozitívne 
je, že v základe hrajú pravidelne 
priemerne až 4 prípravkári a me-
dzi ostatnými sa vôbec nestratia. 
Negatívum je, že aj napriek naras-
tajúcemu počtu hráčov v žiackej 
kategórii, nie všetci tí, ktorí by 
už mali byť ťahúňmi družstva, sa 
pravidelne objavujú na tréningoch 
alebo aj zápasoch.

R. Demian

Prípravka
Pre deti v prípravke U‑11 resp. 

deti ročník 2011 a mladšie, sa 
snažíme pripraviť tréning 2x týž-
denne. V ideálnom prípade sú to 
utorok a štvrtok. Vyvrcholením 
tréningov sú majstrovské turnaje, 
kde sme boli zaradení do skupiny 
s N. Tekovom a V. Ďurom. Na je-
seň sme odohrali 3 turnaje, kde sa 
nám podarila bilancia zo 6 zápa-
sov‑ 3 výhry, 1remíza a 2 prehry 
s celkovým skóre 19:7.Odohrali 
sme aj prípravne zápasy s okoli-
tými dedinami, kde máme zatiaľ 
100% bilanciu. Viac ako výsledky 
potešili výkony všetkých hráčov 
a ich nasadenie. Aj napriek zhor-
šujúcemu sa počasiu pokračujeme 
v tréningoch kde sa budeme za-
meriavať na rozvoj individuálnych 
schopnosti a posilnení tímového 
ducha. Zároveň radi uvítame nové 
tváre nielen chlapcov, ale aj diev-
čat. Príďte, vyskúšate, zvíťazíte!

Viliam Katona
Foto: J. Bedej


