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Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Rozširovanie obecnej kanalizácie ide podľa plánu
Čoraz častejšie si uvedomu-

jem aké mám šťastie, že píšem 
do obecných a regionálnych no-
vín. Nemusím totiž ako moji vraj 
investigatívni kolegovia naháňať 
politikov, poslancov a iné osob-
nosti, klásť im nemiestne otáz-
ky a hľadať špinu v ich živote. 
Vybrala som si inú cestu. Písať 
o živote obyčajných ľudí, o pre-
konávaní problémov a najmä o 
pozitívnych okamihoch v živote 
našej obce je oveľa radostnej-
šie. Vidieť okolo seba šikovné 
deti, talentovanú mládež, osob-
nosti, ktoré vtláčajú pečať do sú-
časnosti našej obce, pripomínať 
v spomienkach tých, ktorí tu žili 
kedysi, je zmysluplnejšie.

Ale predsa len, dovoľte mi 
popri tejto poézii aj jednu pro-
zaickú myšlienku – v sobotu  
4. novembra sa aj v našej obci 
budú konať voľby do VÚC. Ne-
nechajte svoj hlas prepadnúť. 

Monika Nemčeková,
šéfredaktorka

Téma rozširovania kanalizá-
cie v obci zaujíma našich ob-
čanov. Darí sa dokončiť plá-
novaný úsek?

Áno, darí. Obec Kozárovce 
získala dotáciu z environmen-
tálneho fondu, vďaka čomu sme 
realizovali výstavbu vetvy C1 
(zadná ulica od pani Kabátovej 
po pani Ballovú). Aby sa mohli 
obyvatelia pripojiť, vo vlastnej 
réžii zrealizujeme výstavbu vet-
vy C0 (prívod na čističku odpa-
dových vôd) a naštartujeme vý-

stavbu vetvy C (pri Mládežníc-
kom potoku smerom ku škole 
a pošte). Aktuálne riešime fi-
nancovanie a následnú výstav-
bu takmer 5 km dlhej chýbajú-
cej kanalizačnej siete.

Podarilo sa odstrániť ne-
legálnu skládku odpadu na 
Pustej hore? 

Ešte nie celkom, ale po zís-
kaní dotácie z Environmentálne-
ho fondu sme začali s prácami, 
ktoré v novembri aj ukončíme. 
Extrémne komplikovaný prístup 

do hlbokého jarku neumožňuje 
rýchly postup prác, ale plánova-
né termíny určite dodržíme.

Čo ešte chceme stihnúť do 
konca roka?

Ukončili sme kosby, začne-
me s údržbou drevín - stromov, 
opravami chodníkov, pripravíme 
sa na zimnú údržbu. Pracuje-
me na opravách stien a výme-
ne okien školskej kotolne. Po za-
teplení a výmene okien i streš-
nej krytiny na budove obecné-
ho úradu, kde sme získali do-
tácie z Ministerstiev životného 
prostredia a financií, teraz me-
níme celú kanalizačnú prípojku 
a riešime aj výsadbu kvetino-
vých záhonov a drevín v cen-
tre obce.

Rozhovor pripravila 
M. Nemčeková

Na 12. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 25. sep-
tembra 2017 sa hovorilo okrem iného aj o rozširovaní kanali-
začnej siete v obci. Občania bývajúci v časti, kde kanalizácia 
ešte nie je vybudovaná, sa aj v diskusii pýtali, akým smerom 
sa bude pri jej budovaní postupovať. Od tohto rokovania uply-
nul mesiac, a preto táto téma nechýbala v našom pravidelnom 
rozhovore so starostom Ing. Jozefom Majerom.

Tretia premiéra hry – rok 2017. Na snímke hore zľava Jozef Berky, Patrik Kováč, Marian Krnáčik, Renáta Majerová-Šimkovičová, Anton Nehéz, Eva 
Radobická, Mária Páleníková, Martin Kabát, Zuzana Horváthová, Anton Živčic, Tomáš Herman, Peter Kereš, Ján Kunik, Viki Gregorová, Martin Pauko-
vič, Ivana Solmošiová, Juraj Švolik, Oti Daniš, Milan Hronček. Sediaci vpredu Alika Valkovičová a Ladislav Mráz. Viac sa dočítate na str. 4.

                                                            Foto Jozef Bedej

Vy krásne Tatry malebné tretíkrát v Kozárovciach



  


 


Pozvanie na slávnostný zápis do pamätnej knihy obce Kozárovce pri-
jalo takmer tridsať vrstovníkov, ktorí sa tento rok dožili významného život-
ného jubilea. Sedemdesiatnici a najmä sedemdesiatničky však svojím šar-
mom a veselosťou dokázali, že vek je len číslo. Potešili sa z kultúrneho 
programu, slov zástupcu starostu Milana Záhorského, postupne sa podpi-
sovali do pamätnej knihy a na záver spoločne zapózovali pred fotoobjek-

tívom, aby im spoločná fotografia pripomínala túto milú udalosť. Z obec-
ného úradu ich cesta viedla na miestny cintorín, aby vzdali úctu zosnu-
lým rovesníkom. Po svätej omši, ktorú pre nich slúžil vdp. P. Adam, nasle-
dovalo posedenie v Motoreste Stop, kde sa veselili a spomínali na všet-
ko, čo spoločne zažili.

Foto M. Nemčeková

Na pozvanie manželov Márie a Františka Čaradských som nedávno vkro-
čila do dvora belasomodrého domčeka za kostolom. Akoby som vkročila do 
úplne iného sveta. Do dvora starých rodičov, ako si ich pamätáme z detstva. 
Domček si rozdelili na časť s modernejšími výdobytkami pre život, ale dru-
há časť je vernou kópiou minulosti. Ferko sa snaží upravovať poškodené 
časti domu tradičnou technológiou. Vonku mi učarovala podstienka, ulože-

né drevo, tekvice, pracovné náradie. Vo vnútri zasa príjemné teplo z pece, 
posteľ so slameným strožokom, prestretý stôl, vzácne fotografie a obrazy.
Aj takto sa dá pristúpiť k tomu, čo nám zanechali predkovia. Ako sa vraví, 
klobúk dole, Čaradskí. Nech sa vám v domčeku dobre víkenduje a udržte 
v ňom to čaro minulosti aj naďalej.                                                

M.N., foto autorka

Na návšteve u Čaradských



 


 


Povedali si áno

Opustili nás

Narodili sa

Spoločenská rubrika

Miroslava Ridzoňová  
a Bartlomiej Roman Grajnert

Eva Ďubeková  
a Matej Adamov
Simona Šebová  
a Marek Hudec

Andrea Kosuková  
a Ján Havran

Miriama Králová  
a Ján Kunik

Michal Jahôdka  
a Lenka Lukáčová

Roman Priecel  
a Eliška Huostiková 

Slavomír Krajči  
a Xénia Kronová
Ľubomír Ráchela  
a Iveta Krištofová
Roderik Priebera  

a Katarína Matušková
Kristián Hagara  

a Lucia Vrbenská

Tobias Vasaráb  
syn Lucie a Ľuboša
Simona Ďurkovičová  

dcéra Miroslavy a Juraja
Bibiana Együdová 

dcéra Daniely a Jána
Nela Šebová 

dcéra Ivany a Juraja
Eliška Majerová 

dcéra marcely a Juraja
Sebastián Pašek 

syn Kataríny a Milana
Adam Havran 

syn  Zuzany a Ľuboša 
Hana Krajčiová 

dcéra Márie a Mareka 

Etela Gallusová  
vo veku 78 rokov

Imrich Kútik 
 vo veku 78 rokov
Alexander Kabát 
vo veku 78 rokov

Ondrej Hudec 
vo veku 76 rokov
Mária Švoliková 
vo veku 80 rokov
Ing. Jozef Vajda 
vo veku 85 rokov
Helena Hamarová 
vo veku 89 rokov

Termíny zberov 
triedeného odpadu

November
16. novembra 2017 – plasty
20. novembra 2017 – papier

December
20. decembra 2017 – plasty
20. decembra 2017 - papier

Sviatok sv. Michala si každo-
ročne pripomíname 29. septem-
bra. Je to však sviatok všetkých 
troch Archanjelov – Michala, Ga-
briela a Rafaela, ktorých Boh ur-
čil, aby slúžili Panne Márii. V na-
šej obci máme sochy všetkých 
týchto troch archanjelov, auto-
rom je Mgr. Art Peter Meszároš,  
a už tradične sa na Michala slúži  
sv. omša vždy pri inej soche. 

Tento rok sa 29. septembra 
slúžila sv. omša pri soche sv. 
Rafaela na miestnom cintoríne. 
Súčasne si veriaci pripomenuli   
10. výročie jej odhalenia a vy-
svätenia. Na budúci rok si spo-
ločne pripomenieme 10. výročie 
odhalenia a vysvätenia súsošia 
Zvestovania archanjela Gabrie-
la Panne Márii a tak sa tradičná 
sv. omša na Michala bude slúžiť 
pri súsoší na Brôdku.                       

       M. Benčat, 
 snímky M. Nemčeková

Jubilejná 
svätá omša

Predsedníčka komisie kultúry 
Mgr. Ivana Švoliková, PhD na 12. 
riadnom zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva v Kozárovciach infor-
movala o pripravovaných kultúrnych 
podujatiach v našej obci v novem-
bri a decembri. 

V novembri sa budú konať v 
obradnej sále obecného úradu dve 
slávnosti venované jubilantom.  Čle-
novia JDS sa stretnú 7. decembra 
v Motoreste STOP na tradičnom mi-
kulášskom posedení. Vinohradníci 
budú mať v Motoreste STOP 9. de-

Čo pripravila kultúrna komisia na posledné dva mesiace roka?

Každý si môže vybrať podľa chuti
cembra Koštovku mladých vín.

Kultúrna komisia navrhla veľmi 
zaujímavé oživenie očakávania Via-
noc v našej obci. Budú to stretnutia 
pri veľkom adventnom venci, ktorý 
bude opäť postavený v centre ob-
ce. Pri  zapaľovaní všetkých štyroch 
sviec na ňom chce komisia pripra-
viť malý kultúrny program.

3. decembra -1. adventnú nede-
ľu  sa plánuje posvätenie Betlehe-
mu a zapálenie 1. adventnej sviečky  
o 14.00 hod. V kultúrnom programe 
vystúpia folklórne skupiny.

10.decembra  - 2. adventnú ne-
deľu sa bude zapaľovať 2. advent-
ná svieca. Pripravuje sa Vianočný 
program pre dôchodcov a všetkých 
občanov o 15.00 v dome kultúry, 
v ktorom vystúpia deti zo základ-
nej a materskej školy.

17. decembra - 3. adventnú ne-
deľu  sa plánuje zapálenie 3. ad-
ventnej sviečky o 14.00 a vystúpe-
nie speváckeho zboru TEBE SPIE-
VAM 

24. decembra - 4. adventnú ne-
deľu sa bude  zapaľovať 4. advent-
ná svieca  po 2. sv. omši a vystúpia 
speváci mládežníckeho zboru.

Podľa vyjadrenia I. Švolikovej sa 
možno zmenia niektoré vystúpenia, 
ale veríme, že plán urobiť najkraj-
šie sviatky roka v našej obci tro-
chu inak, ozvláštniť ich spoločný-
mi stretnutiami pri adventnom ven-
ci,  sa napokon podarí. Všetci sme 
na tieto kratučké zastavenia počas 
vianočných sviatkov pozvaní.                                                                         

- r -



  


 


Pôvodná slovenská opereta Vy 
krásne Tatry malebné, ktorou nedáv-
no potešil všetkých milovníkov diva-
dla súbor HRON, má zaujímavú his-
tóriu. Hru napísal v roku 1940 Jarko 
Elen. Boli to vojnové roky, na jej uve-
denie vtedy nik nemyslel. Až v roku 
1949 začali v Kozárovciach s nácvi-

kom operety, ktorá bola uvedená v ro-
ku 1950. Autorom hudby bol Franti-
šek Kováčik Podmagurský a hudob-
níkov viedol talentovaný prof. Miku-
láš Košťál. Len vďaka ich priateľstvu 
a dobrým vzťahom  sa v skromných 
podmienkach dedinského divadla po-
darilo stmeliť ochotníkov, hudobníkov 
a uviesť hru. Režisérsky za pod hru 
podpísal Július Holečka. Žiaľ, z tohto 
prestavenia sa nezachovali fotogra-
fie. Okamihy skúšania a vystúpe-
ní doma i v okolitých obciach si už 
môže pamätať iba, vtedy mladá he-
rečka, Angela Žemberyová - Ková-
čová, ktorá postavu Želky hrala v ro-
ku 1950 i v roku 1969.

 Druhý nácvik hry si už dobre pa-
mätá terajší vedúci divadelného sú-
boru Hron Ladislav Mráz. Premiéra 
bola v roku 1969, vtedy ešte v starom  
kultúrnom dome a kine v jednom.  Po 
predstavení sa všetci zišli v krčme 
a tešili sa z veľkého úspechu, ktorý 
predstavenie dosiahlo. Vtedy ešte tri-

dsaťjedenročný L. Mráz pri rozhovo-
re s pánom Kováčikom a Košťálom 
dostal, ako sám spomína, význam-
né ocenenie. Ako mladý muž hral 
šesťdesiatnika továrnika a vtedy mu 
F. Kováčik povedal: „Pán kolega, vy 
ste toho továrnika hrali ešte lepšie, 
ako to bolo napísané, dali ste jeho 

postave šmrnc.“  Nepotešila ho len 
pochvala, ale dlho mu znelo v ušiach 
to, že ho také osobnosti nazvali ko-
legom. Keď obaja vyslovili očakáva-
nie, že sa táto hra ešte niekedy uve-
die v obci, ihneď vyslovil sľub: „Len 
čo bude v obci nový kultúrny dom, tak 
sa táto hra opäť bude hrať“.

 A práve tento sľub mladého her-
ca sa tento rok  podarilo  splniť. La-
dislav Mráz opäť hrá továrnika šesť-
desiatnika a veru by mali z neho pá-
ni Kováčik a Košťál ešte väčšiu ra-
dosť ako pred rokmi. Do tejto hry vlo-
žil všetky svoje sily a čas, lebo spl-
niť sľub daný vo veľkej eufórii sa inak 
ani nedalo. Vybaviť povolenia v spleti 
autorských práv, hľadať hercov ovlá-
dajúcich spev, pripraviť scénu, získať 
hudobníkov, režiséra Antona Živčica 
z DAB Nitra ...a ešte tisíc drobností, 
to ako zvyčajne zostane skryté v zá-
kulisí a diváci  budú sledovať koneč-
ný výsledok a tlieskať.

Tretia premiéra  operety sa kona-

la 24. septembra 2017, kedy sme 
v obci slávili hody. Dve vypreda-
né predstavenia zožali mimoriadny 
úspech. Diváci svoje pocity vyjadro-
vali potleskom a smiechom počas hry 
a na záver tlieskala celá sála posto-
jačky. Po večernom predstavení sa 
na záver prihovoril divákom, medzi 
ktorými boli ako tradične vzácni hos-
tia zo štátnej správy, divadiel a spolo-
čenských organizácií, starosta obce 
Jozef Majer. Poďakoval divadelníkom 
a najmä L. Mrázovi, že do tretice vrá-
til túto hru na divadelné dosky v na-
šej obci. Divadelníkom, ktorí v tejto 
hre v minulosti vystupovali, potom 
zástupcovia obce odovzdali ďakov-
né listy. Za účinkovanie v roku 1950 
a súčasne i v roku 1969 ho udelili An-
gele Žemberyovej - Kováčovej. Za 
druhú premiéru hry ocenili Barboru 
Valkovičovú, Annu Krajčiovú, Cyrila 
Beniačika, Filipa Krajčiho, hudobní-
ka Vincenta Závadského a Ladisla-
va Mráza, ktorý hral tú istú postavu 

v roku 1969 i teraz. Napriek tomu, že 
ako pán Továrnik v hre oslavoval 60. 
narodeniny, na záver hry rafinovane
prezradili jeho skutočný vek 79 rokov, 
a tak sa všetky ďakovné slová hos-
tí zmenili na narodeninové želania.  
Pridala sa celá sála a tak sme možno 
urobili aj nejaký rekord v počte gratu-
lantov k neokrúhlemu jubileu.

Za všetky želania a vyznania  ve-
dúci súboru Hron, divadelná osob-
nosť alebo slovami režiséra poveda-

né  impresário Ladislav Mráz úprim-
ne poďakoval všetkým, ktorí mu na 
dlhej ceste od myšlienky k dnešné-
mu predstaveniu pomáhali a potom 
typickým gestom dodal: „Dobrá vec 
sa podarila a to je hlavné.“ Myslel 
tým aj na svoj sľub z roku 1969.

Opereta už vycestovala aj za 
hranice Kozároviec a pripravuje 
sa jej vystúpenie v mnohých ob-
ciach okresu. Čo dodať k úžasné-
mu predstaveniu? Snáď najvýstiž-
nejšie bude citovať režiséra A. Živči-
ca: „Opereta so živou hudbou a spe-
vom v podaní ochotníkov sa môže 
zdať science fiction, ale predstav-
te si, je to tu, my sme to dokázali, 
vďaka impresáriovi  Mrázovi a vďa-
ka týmto nádherným hercom. Som 
na nich pyšný.“

Podľa vyjadrení divákov i vzác-
nych hostí po premiére právo na spo-
kojnosť má nielen režisér A. Živčic, 
pán Mráz, herci, hudobníci a všetci, 
ktorí priložili ruku k dielu, ale aj my 
Kozárovčania pociťujeme hrdosť, že 
opäť sa v regióne pochvalne hovorí 
o našej obci. Slová obdivu pripísal do 
kroniky predstavenia  aj primátor Vy-
sokých Tatier Ing. Ján Mokoš.

A ešte jedna úprimná gratulácia  
od herečky z roku 1950 i 1969 pani 
A. Žemberyovej - Kováčovej a po-
ďakovanie L. Mrázovi za opätovné 
uvedenie tejto hry. Veľmi ju poteši-
lo pozvanie na premiéru a ocene-
nie, ktoré jej odovzdali zástupcovia 
obce. Rovnako potešili tieto ocene-
nia aj ostatných pamätníkov, ktorí 
v predošlých hrách hrali.

Monika Nemčeková
snímky Jozef Bedej

Historická fotografia z roku 1969. Horný rad zľava: Filip Krajči, Katarína Ko-
torová, Cyril Beniačik, Milan Kováčik, Barbora Valkovičová, Ondrej Šmat-
lík, Jozef Žembery, Mikuláš Švolik, Oľga Plachyová, Peter Fabián. Dolný 
rad zľava: Anna Krajčiová, Pavel Ábelovský, Angela Žemberyová - Ková-
čová, Július Holečka, Helena Lipovská, Ladislav Mráz.

Ladislav Mráz a Alika Valkovičová

Opereta, ktorá rozosmeje i poteší



 


 


Memoriál Márie Švolikovej, ktorý sa každo-
ročne koná v našej obci, sa výrazne zapísal 
do  povedomia priaznivcov slovenskej ľudovej 
piesne.  Nesie meno speváčky, dlhoročnej ve-
dúcej  ženskej speváckej skupiny Lipka a ce-
loživotnej zberateľky ľudových piesní a tradí-
cií. Miestny odbor Matice Slovenskej venoval  
23. ročník memoriálu aj pamiatke na jej syna 
Imricha Švolika, ktorý dlhé roky sprevádzal hu-
dobné skupiny na harmonike a na záver minu-
lého roka tragicky zahynul.

Spomínali sme najkrajšími pesničkami

Nedeľné popoludnie 8. októbra  sa odelo do ľu-
dového kroja  a diváci v sále domu kultúry tlieskali  
a tešili sa z vystúpení speváckych skupín i jednotliv-
cov. Pozvanie organizátorov prijali hostia poslanky-
ňa NSK Emília Nichtová, predsedníčka Slovenskej 
samosprávy mesta Oroslán Alžbeta Szabóová, ria-
diteľ Domu MS v Leviciach Miroslav Považan, fo-
tograf Milan Hlôška a ďalší. Memoriál moderovala 
Nora Turancová z rádia Regina. Speváčky a spe-
vákov sprevádzala aj tento rok  ľudová hudba Po-
nitran vedená Mariánom Járekom.

Prehliadku, ako tradične, otvorila spevácka sku-
pina Lipka, ktorú vedúca skupiny Silvia Benčaťo-
vá predstavila v novom omladenom zložení. Po-
tlesk zožala aj Anna Pristyaková sólistka z Levíc a  
rodáčka z Kozároviec. Zo Šurian, presnejšie z ich 
časti Kostolný Sek, pricestovali členky speváckej 
skupiny, ktorú vedie Mária Hlavatá. Ani tento rok 
chýbali na prehliadke mama a dcéra Iveta a Ivetka 
Kocúnové. Prišli z Levíc, ale svojím krojom a spe-
vom preniesli divákov do východoslovenského kra-
ja. Michaela Hradíleková z Rybníka zasa predsta-
vila krásne ľudové piesne z repertoáru zvolenské-
ho folklórneho súboru Marína, v ktorom pôsobí. V 
tekovskom kroji sa predstavila Viktória Gregoro-
vá z Kozároviec.

K najmladším účinkujúcim podujatia patrilo trio 
žiačok z miestnej základnej školy Mária Kotoro-
vá, Zuzana Belisová a Kristína Vitkovičová. S he-
ligónkou od svojho otca prišiel zaspievať aj školák 
Sebastián Čík a po ňom jeho spolužiačka z ume-
leckej školy v Novej Bani Hanka Mániková, kto-
rá účinkuje v detskom folklórnom súbore Brežan-
ček z Brehov.

Časť programu bola venovaná pamiatke Imricha 
Švolika.  Blok otvorila báseň Pavla Kopála, ktorú 
predniesla Silvia Benčaťová. Poctu kamarátovi a dl-
horočnému muzikantovi prišli piesňou vzdať Čaj-
kovskí vincúri z Čajkova vedení Jozefom Selkom, 
spevák ľudových piesní a heligonkár Jozef Suchý 

z Novej Bane, ku ktorému sa pridal spevom 
a hrou na gajdy Dominik Garaj z Veľkej Leho-
ty. Do kytice spevu Imrichovi Švolikovi  prispe-
li s vďakou aj speváci Matičiara, ktorých dlhé 
roky sprevádzal na harmonike.

Predseda MO MS Igor Benčať poďakoval na 
záver sponzorom ako i všetkým, ktorí pomohli 
pri príprave podujatia. Divákom sa prihovoril aj 
starosta obce Jozef Majer, ocenil snahu organi-
zátorov udržiavať každoročne tradičné poduja-
tie a vyslovil prianie, aby účinkujúci i diváci za-
chovávali priazeň kozárovskej kultúre.

Záverečná pieseň Toto je ten chodník cez 
tie vinohrady spojila všetkých v sále. K spe-
vu účinkujúcich sa pridali aj diváci. Bola to mi-
lá bodka za príjemne prežitým nedeľným po-
poludním.               

Monika Nemčeková, foto autorka

Pavel Kopál

Memoriál I.
Tak to už býva, že raz sa končí
do nenávratna tá cesta života,
ľudský to zlom v svetskom kolotoči,
nájde si cestu, hoc trať je zaviata.

Oklamme čas, že znova tu je
to, čo sa ukrylo v ľudovej piesni,
znova tu v nás jej prejav vibruje,
znova sa jej portrét v obraze jasní.

Memoriál o nej a ona to vie,
že sme tu s piesňami ľudu,
i tá jej ľudová asi tu zaznie,
vďační rodáci spievať ju budú.

Už so synom z neba sa pozerá,
ako tá mlaď ľudové spieva,
veru nejednu zdobí premiéra,
v ľudovom kroji spieva ju deva.

Oklamme čas, že sa k nám vrátia,
že so synom budú si znova tu stáť,
poprosme nebo o trochu šťastia,
nech vráti život o jednu stať.

Čas sa však vzoprel, vraj len ich piesne,
ktoré nám nikdy v živote neumrú,
nech oba zostanú navždy nám v sne,
nech si sen zveční už len ich hru.

Ženská spevácka skupina Lipka

Mužská spevácka skupina Matičiar

Mária Kotorová, Zuzana Belisová a Kristína Vitko-
vičová
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Nový školský rok sme otvorili pek-
nou básňou, ktorú predniesla žiačka 
4. ročníka Miriamka Beniaková. Prvá-
čikom zarecitovali naši druháci Sam-
ko Jókay a Lucka Vreštiaková.

V školskom roku 2017/2018 je v 
základnej škole 12 tried a 2 odde-
lenia ŠKD, celkový počet žiakov je 
199.  Riaditeľom ZŠ s MŠ je Mgr. Ri-
chard Demian, zástupkyňou riadite-
ľa pre ZŠ je Mgr. Ivana Šustáková, 
pre MŠ Mgr. Eva Báťová.

Trieda 1.A má 20 žiakov, triednou 
učiteľkou je Mgr. Mária Hlavová, trie-
da 1.B má 17 žiakov, triednou učiteľ-
kou je Mgr. Mária Együdová. V 2. roč-
níku je 26 žiakov, triednou učiteľkou 
je Mgr. Beáta Sedláková. V 3. roč-
níku je 18 žiakov, triednou učiteľkou 
je Mgr. Janka Strelková. Vo 4. roční-
ku je 18 žiakov, triednou učiteľkou je 
Mgr. Zuzana Šebová. V 5. ročníku je 
18 žiakov, triednou učiteľkou je Mgr. 
Kornélia Kmeťová. V 6. ročníku je 
16 žiakov, triednou učiteľkou je Mgr. 
Lucia Tulová. V 7. ročníku je 18 žia-
kov, triednou učiteľkou je Mgr. Silvia 

Kohútová. V 8. ročníku je 16 žiakov, 
triednou učiteľkou je Mgr. Ivana Švo-
líková, PhD., v 9. ročníku je 17 žia-
kov, triednym učiteľom je Mgr. Jozef 
Majer. V špeciálnej triede pre I. stu-
peň je 7 žiakov, triednou učiteľkou je 
Mgr. Jana Záhradníková. V špeciál-
nej triede pre II. stupeň je 8 žiakov, 
triednou učiteľkou je PaedDr. Eva Mi-
cháliková. Traja žiaci  majú osobit-
né  plnenie  povinnej  školskej  do-
chádzky mimo územia SR (Nemec-
ko, Anglicko).

V ŠKD je v 1. oddelení vychováva-
teľkou Bc. Renáta Ižoldová, v 2. od-
delení p. Lucia Volfová. Vyučujúcou, 
ktorá nie je triednou učiteľkou, je Mgr. 
Beáta Ďurovská (MAT- FYZ). Vyuču-
júcim náboženskej výchovy je Mgr. 
Pavol Dubaj. V škole  pracujú tri pe-
dagogické asistentky: Diana Mrázo-
vá, Mgr. Júlia Beniačiková, Bc. Mar-
tina Balážiková.

Noví zamestnanci v ZŠ: Mgr. Pa-
vol Dubaj – vyučujúci náboženskej 
výchovy, Bc. Renáta  Ižoldová – vy-
chovávateľka v ŠKD, Bc. Martina Ba-
lážiková – pedagogická asistentka 
a Eva Hosťovecká  – nový zamest-

Začíname nový školský rok 
nanec v ŠJ.

Vykonané práce, rekonštrukcie, 
učebné pomôcky v šk. roku a počas 
prázdnin šk. r. 2016/2017: preskle-
nie skriniek vo vstupnej hale školy a 
LED osvetlenie, rekonštrukcia žiac-
kej kuchynky 2 /zakúpenie základ-

ných kuchynských pomôcok, elek-
trický sporák, nová podlaha, maľov-
ka, obklad, kuchynský drez, batéria, 
kuchynská linka/, doplnenie kabine-
tov novými učebnými pomôckami /
mapy, didaktické pomôcky, športo-
vé potreby, výukové CD, knihy /,svoj-
pomocné vymaľovanie 9. triedy, vy-
bavenie zborovne novými skrinka-
mi s poličkami na odbornú literatúru 
a knihy, vymaľovanie a oprava stro-
pu v ŠJ, obnova svietidiel, vybudo-
vanie chodníka vedľa telocvične v 
spolupráci s OcÚ, vyrovnanie antu-
kového povrchu na tenisových kur-
toch, zakúpenie nových lavíc a sto-
ličiek pre žiakov s fin. zabezpečením 
RZ, zakúpenie  nových stolov a sto-
ličiek do ŠKD - RZ, úprava vonkaj-
šieho areálu - orezávanie stromov a 
okrasných drevín, spojovacia chod-
ba - inštalácia 2 ks radiátorov, zakú-
penie nových dvier do tried.

V tomto šk. roku sa ešte plánuje: 
rekonštrukcia a modernizácia učiteľ-
ských WC, obnovenie jazierka rela-
xačného priestoru v átriu cez projekt, 
zriadenie náučného chodníka v are-
áli školy, výsadba okrasných kríkov, 

vonkajší obklad na kotolňu, oprava 
dymovodu, zmodernizovať učebňu 
biológie, dokúpiť IKT do učební a 
tried, dokúpiť stoly a stoličky do 1. 
triedy, oplotenie areálu školy a je-
ho uzavretie. 

Projekty podané v šk. roku 2016/
2017 a plán na tento šk. rok:  

Futbal to je hra /2016-2017/ - pro-
jekt vyhlásený Úradom Nitrianskeho 

samosprávneho kraja - schválený 
(dotácia na podporu kultúry a športu 
– v sume 1300 euro, za ktoré boli za-
kúpené futbalové lopty, futbalové dre-
sy pre 1. stupeň, rozlišovacie vesty, 
športové tréningové pomôcky),

Čítame si spolu /2016-2017/ - pro-
jekt vyhlásený Úradom Nitrianskeho 
samosprávneho kraja - schválený 
(dotácia na podporu kultúry a špor-
tu – v sume 900 euro),

Odstránenie stavebných bariér v 

školách, ktoré navštevujú žiaci so 
zdravotným postihnutím 2017 - ne-
schválený

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania 
v ZŠ s MŠ Kozárovce, v rámci rea-
lizácie projektu dôjde k vytvoreniu 
2 pracovných úväzkov pre pedago-
gických asistentov a k vytvoreniu in-
kluzívneho tímu – 0,5 úväzku pre šk. 
psychológa a 1 úväzku pre sociálne-

ho pedagóga – podaný,
Zriadenie modernej bio-

chemickej učebne pre ZŠ 
Kozárovce, projekt podaný 
na Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka 
SR, cieľom je zriadenie no-
vej učebne pre vyučovanie 
odborných predmetov, ob-
staranie nového nábytku, di-
daktickej techniky, učebných 
pomôcok - podaný 

Tajný život mesta 2 – pro-
jekt v spolupráci s Centrom 
environmentálnej a etickej 
výchovy Živica, občianske 
združenie. Prostredníctvom 
tohto projektu budeme ob-
javovať zaujímavé lokality 
a rastlinné druhy vo svojom 
okolí a budeme ich môcť 

prezentovať širokej verejnosti. Na-
vyše naši žiaci objavia čaro bádateľ-
sky orientovaného vzdelávania, kto-
ré je na Slovensku úplnou novinkou, 
je to v rámci výučby prírodovedných 
predmetov – environmentálny projekt 
– zapojili sme sa. 

Plán v tomto šk. roku - projekty 
zamerané na čitateľskú gramotnosť, 
cudzie jazyky, IKT, materiálne vyba-
venie školy.                                                      

  M.Balážiková

Žiaci špeciálnej triedy II. stupeň 
sa zapojili do projektu ROZDÁVA-
ME ÚSMEVY. O úspešnosti sved-
čí skutočnosť, že v septembri pat-
rili medzi tých, ktorí boli obdarovaní 
10 balíčkami ústnej hygieny od fir-
my CURAPROX. Balíček obsaho-
val: zubná kefka CS smart od 4 ro-
kov, balíček medzizubných kefiek
CPS 06, jednozväzková kefka CS 
1006, roztok na odhalenie zubného 
povlaku, maľovanka a nálepky (pre 
kontrolu hygieny).

Cieľom projektu je naučiť deti 
správnym hygienic-
kým návykom, ktoré 
nesúvisia len s umý-
vaním rúk, ale tak-
tiež dodržiavaním 
hygieny úst. 

Vďaka praktickým 
a kvalitným balíčkom 
CURAPROX pomô-
žeme šír i ť  u de-
tí správnu starostli-
vosť o zuby a ďas-
ná. Na výtvarnej vý-
chove namaľujeme 
a pripravíme pohá-
re, kam budeme kef-
ky ukladať, na vlas-

Rozdávame úsmevy 
tivede sa dozvieme, prečo je ústna 
hygiena dôležitá a na etickej výcho-
ve môžeme do diskusie zahrnúť aj 
„biely úsmev“, ako lepší nástroj ko-
munikácie. Teda, projekt Rozdávame 
úsmevy má široké využitie. Okrem 
hlavného poslania – prakticky na-
učiť deti dodržiavať ústnu hygienu, 
má i výchovný charakter.

Tešíme sa, že začiatok školské-
ho roka môžeme odštartovať takto 
pozitívne. 

 Eva Micháliková



Spoza školskej brány 


 


Zľava deti z triedy Sovičkovej, Myškovej a Žabkovej.

Naši žiaci a žiačky sa 27. septem-
bra  zúčastnili Okresného kola v cez-
poľnom behu. Preteky sa konali v 
Kalnej nad Hronom, zúčastnili sa ich 
všetky základné školy v okrese.

Ako reprezentovali našu 
školu: žiaci 3000 m - Marek 
Legíň  / 9.tr./ - 46. miesto, Ti-
motej Šimkovič /8.tr./ - 39. 
miesto, Sebastián Laurinc 
/9.tr./ - 27. miesto z 85 pre-
tekárov.

žiačky 1500 m - Nikol Pi-
varčiová /7.tr./ - 2.miesto, 
Alexandra Kupčiová  /9.tr./- 
3. miesto Dominika Chorvá-
tová /8.tr./ - 18. miesto z 90 
pretekárok

Dievčatá ako družstvo ob-
sadilo 1. miesto v Majstrov-
stvách okresu v cezpoľnom 

Cezpoľný beh

Aj tento rok naša materská škola 4.septembra 
otvorila svoje brány pre 60 detí vo veku 3 – 6 ro-
kov. Vďaka nášmu starostovi Ing. Jozefovi Majero-
vi, riaditeľovi ZŠ s MŠ Mgr. Richardovi Demianovi, 
zástupkyni pre MŠ Mgr. Eve Báťovej a mnohým 
ďalším sa materská škola počas letných prázd-
nin skrášlila a zmodernizovala. Pribudli nám no-
vé priestory, ktoré po rekonštrukcii splnili bezpeč-
nostné a hygienické požiadavky pre deti. Vytvorila 
sa štvrtá trieda spoločná s oddychovou časťou pre 
deti, nové sociálne zariadenia. Materská škola tak 
získala nové priestory s moderným detským nábyt-
kom a zariadením, ktoré denne využívame počas 
celého výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Šesť pedagogických zamestnancov (Mg. Eva 
Báťová, Bc. Lucia Kunová, p. Martin Lenard, Mgr. 
Monika Majerová, Bc. Katarína Gá-
pelová a Mgr. Paulína Tamášová) 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 
pre 60 detí rozdelených v troch trie-
dach (Sovičkovej, Myškovej a Žab-
kovej). Sovičkovú triedu navštevu-
je 19 detí vo veku 3 – 4 roky (naj-
mladšie deti), Myškovú triedu na-
vštevuje 19 detí vo veku 4 – 6 ro-
kov a Žabkovú triedu navštevuje 22 
detí vo veku 4 – 6 rokov (najstaršie 
deti predškolského veku).

Pedagogicky vzdelaný a ochot-
ný personál v kombinácii s moder-
ne vybavenou MŠ sú dobrým pred-

Vynovená materská škola
pokladom pre všestranný rozvoj detí 
predškolského veku. MŠ v našej ob-
ci je špecifická tým, že je spojená so
ZŠ a teda dieťa navštevujúce našu 
MŠ zvládne ľahšie budúci nástup do 
ZŠ, keďže mu je školské prostredie 
dobre známe.

Aj tento školský rok sme pre de-
ti pripravili zaujímavú krúžkovú čin-
nosť, ktorá sa realizuje v poobedňaj-
ších hodinách. Deťom je k dispozí-
cii krúžok anglického jazyka, folklór-
ny krúžok Vretienko, športový krú-
žok, výtvarný krúžok a krúžok koní-
ky pre deti.

Pri výchove a vzdelávaní kladie-

behu a postupujú na Majstrov-
stvá kraja. Ďakujeme za repre-
zentáciu a blahoželáme k po-
stupu.                                    

Mgr. J. Majer

me dôraz na individuálny rozvoj každého jedného 
dieťaťa, keďže každé jedno dieťa je niečím výni-
močné, špecifické a jedinečné. Prakticky neexis-
tujú dve totožné deti, dokonca ani dvojčatá. Pre-
to pri výchove a vzdelávaní detí volíme individu-
álny prístup k deťom. Z výchovných metód použí-
vame demokratickú metódu, ktorá je v súčasnos-
ti považovaná za najvhodnejšiu výchovnú metó-
du. Veríme, že aj v tomto školskom roku dokáže-
me spoločnými silami rozvíjať potenciál každého 
jedného dieťaťa v oblasti výchovy a vzdelávania 
a budeme sa tak aktívne podieľať na výchove no-
vej generácie obce Kozárovce.

Mgr. Paulína Tamášová



  


 


Narodil som sa 19. marca 1932 v 
Kozárovciach ako syn roľníckej rodi-
ny. Svoje detstvo som prežíval v mo-
jej rodnej obci, ale aj v Psiaroch u sta-
rých rodičov, odkiaľ pochádzala mo-
ja matka. Základnú školu – päť tried 
som absolvoval od r. 1938 do r. 1943 
v Kozárovciach. Na jesen – v septem-
bri 1943 som začal štúdium na gym-
náziu v Zlatých Moravciach.

Po skončení II. svetovej vojny bo-
lo južné Slovensko z okupácie Ma-
ďarska vrátené Slovensku. Pre lep-
šie vlakové spojenie sme mnohí štu-
denti z Kozároviec prestúpili v r. 1945 
na gymnázium do Levíc. Ťažké eko-
nomické povojnové pomery rodičov 
som riešil odchodom z gymnaziálne-
ho štúdia na stavebnú prax do Bra-
tislavy v r. 1948. Po pracovnej dobe 
som sa v Bratislave chodieval poze-
rať na tréningy futbalistov ŠK – Bra-
tislava. Na jednom dorasteneckom 
tréningu som sa dostal do pozornosti 
funkcionárov Dr. Karola Galbu a tré-
nera dorastu Karola Bučku. Zaradi-
li ma do tréningového procesu a po 
jeho skončení mi dali podpísať pre-
stupové lístky z našej TJ – vtedy eš-
te ŠK Kozárovce do TJ – ŠK Bratisla-
va. Tak som sa stal registrovaným do-
rastencom kádra I. – prvého dorastu 
ŠK - Bratislava, kde som pôsobil v r. 
1949 a v r. 1950. Po skončení doras-
teneckého veku v r. 1951 som aktív-
nu športovú činnosť zanechal a veno-
val som sa ukončeniu gymnaziálneho 
štúdia, ktoré som ukončil na reálnom 
gymnáziu v Bratislave maturitou v r. 
1952. V r. 1952 som začal aj štúdium 
na vysokej škole stavebnej – fakulta 
inžinierskeho staviteľstva v Bratisla-
ve. Toto štúdium som ukončil promó-
ciou 11. mája v r. 1957. Po ukonče-
ní štúdia som sa vrátil bývať do mo-
jej rodnej obce Kozárovce. 

Zamestnaný som bol od 15.5. 
1957 v podniku – Ľahké stavebné 
hmoty Bratislava – vývojové praco-
visko Levice. Toto bolo v r. 1958 pre-
miestnené  do Plaveckého Štvrtka za 
Bratislavou a ja som nastúpil do za-
mestnania u Ponitrianskych tehelní 
v Zlatých Moravciach. Tam som pra-
coval do septembra v r. 1963 ako ve-
dúci stavebného oddelenia a násled-
ne ako riaditeľ stavebnomontážne-
ho závodu. 

V septembri r. 1963 som prešiel 
pracovať – učiť na strednú odbor-
nú školu pre študujúcich popri za-
mestnaní v Leviciach, kde som vyu-
čoval stavebné odborné predmety s 
funkciou zástupcu riaditeľa. Po zá-
niku tejto školy som sa stal vyučujú-
cim stavebné odborné predmety ako 

vedúci predmetovej komisie voliteľ-
ných predmetov na gymnáziu v Le-
viciach až do odchodu na starobný 
dôchodok v r. 1990.

Popri mojich zamestnaniach som 
od r. 1957 viedol našu miestnu telový-
chovnú jednotu Lokomotívu vo funk-
cii predsedu TJ až do r. 1992 – cel-

kom 35 rokov. V tejto 
funkcii okrem zabez-
pečovania športovej 
činnosti som zabez-
pečoval aj výstavbu 
stavebných objektov, 
ktoré na štadióne v 
Kozárovciach máme, 
vrátane úpravy hracej 
plochy s novým tráv-
nikom. Športová čin-
nosť počas môjho pô-
sobenia v TJ Lokomo-
tíve bola uskutočňo-
vaná sústavne oddie-
lom futbalovým a v ur-
čitom období aj oddie-
lom hokejovým, kol-
kárskym a stolnotenisovým na úrov-
niach krajských majstrovských sú-
ťaží. Na športovú činnosť a z časti 
aj na výstavbu telovýchovných ob-
jektov som zabezpečoval finančné
prostriedky vedľajším hospodárstvom 
TJ Lokomotívy osobnou i nákladnou 
autodopravou.

Vo voľbách v r. 1964 som bol zvo-
lený za poslanca MNV (miestneho 
národného výboru) – Kozárovce. Bol 
som predsedom komisie pre výstav-
bu, priemysel a obchod 16 rokov a 
poslancom som bol 7 volebných ob-
dobí – celkom 28 rokov. 

Po odchode na starobný dôcho-
dok v r. 1990 som sa venoval od r. 
1991 znaleckej činnosti ako súdny 
znalec v odbore stavebníctvo do r. 
2009, keď som vážne ochorel. Od 

r. 2009 som sa venoval opatrovaniu 
mojej manželky Emílie.

Za moju aktívnu činnosť v telový-
chovnej oblasti a v miestnom národ-
nom výbore mi bolo udelených 12 
pamätných listov a 9 medailí od ria-
diacich štátnych orgánov. Za obeta-
vú prácu na úseku školstva a kultú-
ry mi v r. 1968 bola odovzdaná me-
daila a preukaz č. 667 odborom škol-
stva KNV (krajským národným výbo-
rom) v Bratislave jej podpredsedom 
Ing. Pichlerom. 

Po ukončení doplnkového pedago-
gického štúdia v Bratislave v r. 1971 
mi bola písomne ponúknutá spolu-
práca s Českým vysokým technickým 
učením v Prahe od Doc. Ing. Euge-
na Viktora. Odborom školstva KNV 
v Bratislave Ing. Szabom počas mo-
jej pracovnej činnosti v školstve som 
bol poverený vykonávať inšpekciu 
pedagógom na priemyselných sta-
vebných školách denného štúdia v 
Nitre, v Trnave, v Nových Zámkoch 
a v Komárne. Viackrát som bol po-
verený tým istým orgánom vykoná-
vať aj funkciu predsedu maturitnej 
komisie na priemyselnej škole sta-
vebnej v Nitre.

Počas dvoch volebných období 
som bol aj  predsedom komisie pre 
výstavbu na okresnom výbore ČSZ-
-TV (Československého zväzu telo-
výchovy) v Leviciach.

Za obetavú dlhoročnú prácu vo 
funkcii poslanca v našej obci mi bol 
udelený zápis do pamätnej knihy sta-
rostu obce 23.12.2002 starostom Da-
nielom Benčatom. 

Pri dožití mojich 80-ich narode-
nín mi bol 30.3.2012 za budova-
nie obce, budovanie a rozvoj telo-
výchovy v Kozárovciach slávnost-
ným obradom na obecnom úrade 
udelený zápis do pamätnej knihy 
starostu obce, starostom Ing. Jo-
zefom Majerom.

Dňa 1.4.2012 som bol poverený 
urobiť slávnostný výkop pri maj-
strovskom futbalovom zápase ako 
poďakovanie predsedu TJ Lokomo-
tívy Dušana Mráza za moju 35 roč-
nú prácu v TJ Lokomotíve Kozá-
rovce a boli mi odovzdané pamät-

né darčeky, ako dres s mojím me-
nom, soška futbalistu a iné.

Dňa 29.6.2012 mi bolo udelené 
čestné uznanie a soška futbalistu za 
obetavú prácu a prínos vo futbale od 
Oblastného futbalového zväzu v Le-
viciach jej predsedom MUDr. Rasti-
slavom Kubicom.

Výbor TJ Lokomotívy Kozárovce 
mi v jeseni r. 2012 udelil česť vyko-
nať aj slávnostný výkop pred priateľ-
ským futbalovým zápasom našich fut-
balistov – starších pánov s bývalými 
futbalovými reprezentantmi ČSSR a 
Slovenska na čele s Ľubošom Mo-
ravčíkom, Ladislavom Peckom, Mi-
chalom Hippom a ďalšími.

Môj rodinný manželský život sa za-
čal dňa 26. augusta v r. 1956 uza-
tvorením nášho manželského zväz-
ku s Emíliou Sedlákovou v rímsko-
-katolíckom kostole v Krakovanoch. 
Náš manželský zväzok žehnal už zo-
snulý vdp. dekan Žilinčan za prítom-
nosti aj nášho kozárovského deka-
na vdp. Müllera a vtedy ešte boho-
slovcov p. Jána Sokola a p. Ľubomí-
ra Sedláka. V našom manželstve sa 
nám narodili 3 deti.

Celý môj produktívny život som 
venoval budovaniu a zveľaďovaniu 
mojej rodnej obce Kozárovce, tak na 
úseku poslanca miestneho národné-
ho výboru, ako aj na úseku športo-
vom v telovýchovnej jednote Loko-

motíve. Dosiahnuté 
úspechy v mojej ve-
rejnej činnosti mi bo-
li vždy impulzom pre 
plodnú prácu budova-
nia a rozvoj mojej rod-
nej obce Kozárovce.

Záverom úprimne 
ďakujem mojej už zo-
snulej manželke Emílii 
za jej veľké pochope-
nie a psychickú pod-
poru pre moju verej-
nú činnosť v rozvo-
ji a reprezentácii na-
šej obce na úkor na-
šej rodiny.

Rovnako ďakujem 
všetkým mojim spo-

luobčanom, ktorí so mnou spolupra-
covali tak v oblasti budovania telový-
chovných objektov a aktívnej športo-
vej činnosti, ako aj na budovaní na-
šej obce na úseku nášho miestne-
ho národného výboru – či obecné-
ho úradu Kozárovce. Osobitne ďa-
kujem všetkým aktívnym športov-
com v oddiele futbalovom, hokejo-
vom, kolkárskom a v oddiele stolné-
ho tenisu za dobrú a rozsiahlu pre-
zentáciu dobrého mena našej obce 
Kozárovce.

Napokon, ďakujem Vám všetkým, 
ktorí ste ma prišli odprevadiť na mojej 
poslednej ceste. Prosím Vás – mod-
lite sa za oslávenie mojej duše. Zo-
stávajte s pánom Bohom a spomí-
najte v dobrom.

Váš spoluobčan – Jozef Vajda

Rozlúčili sme sa s Ing. Jozefom Vajdom
Ing. Jozef Vajda sa nezmazateľne zapísal do dejín našej obce. Zaují-

mal sa o diane v Kozárovciach aj v čase, kedy sa jeho zdravotný stav 
veľmi zhoršil a posledné obdobie svojho života trávil u dcéry a v zaria-
dení pre seniorov v Bratislave. Pri jednej z posledných návštev starostu 
obce ho pán Vajda požiadal o prečítanie svojho životopisu a rozlúčky s 
nami všetkými pri jeho pohrebe. Teraz uverejňujeme autentický prepis 
životopisu i v našich obecných novinách. Česť jeho pamiatke.

Foto: J. Bedej



 


 


 

Rok 1977 začal miernou zimou. Na 
konci marca však prišli výkyvy. Teplo-
ty vystúpili na 24 °C, ale už 29. mar-
ca klesli na 3 °C a nasledujúci deň 
snežilo. Prvé aprílové dni tiež ešte 
padal sneh. Tento pokles teploty za-
príčinil, že marhule, broskyne a če-
rešne zamrzli. Leto bolo síce teplé, 
ale upršané.

Obec mala v roku 1977 až 2295 
obyvateľov. Narodilo sa 31 detí z to-
ho 16 chlapcov a 15 dievčat. Na zá-
kladnej škole nastúpilo k 1. septem-
bru 1977 celkove 316 žiakov, kto-
rých učilo okrem riaditeľa a zástup-
cu štrnásť pedagógov. Niektoré roč-
níky mali po dve triedy. Fungovali aj 
štyri družiny a jedno oddelenie klubu 
pre starších žiakov. Žiaci sa okrem 
školských aktivít  podieľali aj na zbere 
rajčín, ktoré pestovalo miestne Jed-

notné roľnícke družstvo. Brigádnic-
ky pomáhali tiež pri výstavbe nové-
ho kultúrneho domu.

Aktívne pôsobil aj v tomto roku 
Zväz požiarnej ochrany, ktorý mal 87 
členov. Pri príležitosti 33. výročia Slo-
venského národného povstania zor-
ganizoval súťaž o Striebornú prúdni-
cu a o Pohár JRD Tekov. Požiarne 
družstvá boli úspešné na okrskovej 
súťaži v Čajkove, kde získali I. a II. 
výkonnostnú triedu. Dorastenci a do-
rastenky postúpili v Leviciach na Pr-
vé národné kolo dorastu do Micha-
loviec. Družstvo mužov absolvova-
lo súťaže v Topoľčiankach a Detve. 
Pri Slovenskom zväze žien pôsobil 
folklórny súbor Lipka. Bohužiaľ, kroni-
kársky záznam neobsahuje informá-
ciu o športových aktivitách. Uvedené 
sú len podujatia Zväzarmu a Socia-

listického zväzu mládeže.
Podľa kronikárskeho záznamu v  

obci existovalo niekoľko obchodných 
prevádzok: Technokov, Obuv, predaj-
ňa Zdroj, predajňa Potraviny v Hor-
nom konci, samoobsluha Potravi-
ny, predajňa textilu Vesna, predaj-
ňa ovocia a zeleniny, predajňa mä-
sa a niekoľko hostincov. Zaujímavý 
je záznam o cenách potravín. Mä-
sová konzerva (0,5 kg) stála v tom-
to roku podľa kvality od 6 až 12 Kčs 
(Koruna československá). Výberový 
chlieb s váhou 1,5 kg sa predával za 
6 Kčs a 50 halierov. Maslové lístkové 
cesto sa dalo kúpiť za 5 Kčs. Plno-
tučná smotana s váhou 250 g stála 
5 Kčs 90 halierov a nízko kalorická 
3 Kčs. Za 250 g plnotučného tvaro-
hu sa platilo 3 Kčs. Existoval aj me-
nej kvalitný za 1 Kčs a 60 halierov. V 
tomto roku došlo k zdraženiu kávy. Za 
100 g vrecko sa platilo 18 Kčs. Krabi-
ca čokoládových bonbónov stála 25 
Kčs. V miestnej predajni zeleniny sa 
najviac minulo banánov. Jeden kilo-
gram sa dal kúpiť po 17 Kčs.  Pozo-
ruhodné sú aj informácie o dennom 

predaji v obci. Za jeden deň sa prie-
merne predalo napríklad 40 kg mú-
ky, 150 až 200 kusov chleba, 300 až 
360 litrov mlieka, 30 kg cukru a 10 
kg masla. Mäso sa dalo kúpiť iba v 
stredu a piatok. Podľa záznamu bo-
lo v stredu do predajne dovezených 
130 kg hovädzieho mäsa a 190 kg 
bravčového mäsa. V piatok to bo-
lo po 180 kg z obidvoch druhov mä-
sa. Okrem toho sa predávala salá-
ma, slanina, párky i klobása. Vo štvr-
tok do predajne prichádzali mrazené 
kurence (110 kg), sliepky (10 kg) a 
kačky (12 kg). V hostincoch sa pre-
dávalo pol litra čapovaného piva po 
1 Kčs a 60 halierov.

V  roku 1977 bolo zriadené auto-
busové spojenie Levice – Brno, ktoré 
premávalo aj cez Kozárovce. Táto lin-
ka fungovala až do mája tohto roka, 
keď bola po štyridsiatich rokoch zru-
šená. Kozárovčania autobusom ces-
tovali hlavne do Nitry. Linka vznikla z 
iniciatívy pracovníkov vtedajších SES 
S. M. Kirova v Tlmačoch, ktorí cesto-
vali často služobne do Brna. 

Peter Ivanič

Sú spomienky, ktoré rozprávame  
svojim deťom a vnukom. Pokiaľ má-
me v rodine zachované dobové fo-
tografie, tak svoje spomienky opie-
rame o ne. Bolo by však dobré, aby 
zaujímavé spomienky a vzácne fo-
tografie prekročili prahy našich do-
mov a potešili všetkých. 

Jedného dňa sme zasadli nad jed-
nou veľmi zaujímavou fotografiou
z roku 1948. Priniesla mi ju Mária 
Furdová, ktorá sa o históriu i spolo-
čenský život v našej obci vždy zaují-
mala a neraz ma zastaví s námetom 

Nad starou  fotografiou spomíname s Máriou Furdovou

Horničania a Dolničania pred farou v roku 1948
na článok do Kozárovských novín.

Na fotografii sú zachytené deti
pred novou farskou budovou. Stav-
ba už bola dokončená, chýbala eš-
te omietka. Ako spomína M. Furdo-
vá: „ Všetko bolo vtedy vybudované 
svojpomocne. Materiál bol zrejme za-
kúpený za farské peniaze, ale ľudia 
chodili a robili dobrovoľne, či bol ma-
lý, či bol veľký, bola brigáda a všetci 
prišli pomáhať.“  Pri pohľade  na fo-
tografiu sa pýtam, či si nepamätá,
pri akej príležitosti sa deti fotografo-
vali. Je to už takmer  70 rokov. „Ne-

viem, možno chcel mať pán kaplán 
na nás pamiatku, lebo vtedy už ve-
del, že bude odchádzať z Kozáro-
viec. Podľa viacerých pamätníkov 
to bol pán kaplán Mikula. Vtedy bol 
u nás pán farár Gálik. Fotografiu  mi
zadovážil môj otec, ktorý bol aktív-
ny činovník, herec a tanečník. Je to 
vzácna fotografia, nedostali ju auto-
maticky všetky deti, určite to nebo-
la lacná záležitosť.“  Dala urobiť pár 
kópií, aby mohla urobiť radosť ešte 
žijúcim vrstovníkom. 

Mária Furdová potom ukazuje jed-

nu tváričku detí po druhej a menuje 
ich. Boli to vraj deti z Horného kon-
ca (od kostola k cintorínu) a Dolné-
ho konca (od kostola vedľa potoka 
obe strany). Horničana a Dolničania  
zrejme pomáhali v ten deň  na fare. 
Deti sú usmiate, aj keď žili vo veľmi 
skromných podmienkach, vedeli sa 
radovať z maličkostí a určite sa teši-
li aj z fotenia. Pozrite si deti a podľa 
zoznamu hľadajte svojich rodinných 
príslušníkov.

Kaplán Mikula. Chlapci v hornom 
rade: Ondrej Kováč, Jozef Švolik, 
pod nimi: Jozef Dóczi, Štefan Zoček, 
Marek Kabát, Vincent  Beniačik, On-
drej Hudec, Ján Majer, Miloš Kontra, 
Stanislav Benčať, Ladislav Smrťka, 
Jozef Straka, Pavel Kozinka, Jozef 
Majer, Cyril Smrťka

Dievčatá: tá, čo stojí, je Mária Ka-
bátová a pred ňou je jej brat  Filip Ka-
bát, Angela Sedliaková (Stracová), 
Agnesa Mrázová, Valéria Holečková, 
Júlia Lancková (Žemberyová), Mária 
Furdová (Smrťková), Anna Nemče-
ková (Krajčiová), Agneša Zočeko-
vá (Pastoreková), Katarína Záhor-
ská (Šimová), Magdaléna Gellenová 
(Žemberyová), Barbora Holečková, 
Hedviga Švoliková (Soboňová), Ire-
na Kúkoľová (Benčatová), Mária Kúti-
ková (Mrázová), Ľudmila Holečková, 
Anna Kútiková, Hedviga Václavíková 
(Holečková), Eva Lalíková (Žembe-
ryová). Meno jedného dievčaťa do-
le v strede si pani Furdová nepamä-
tá. Bola to dcéra žandára, ktorý vte-
dy v Kozárovciach pôsobil.

Pokiaľ máte rovnako vzácne foto-
grafie, budeme radi, ak sa o ne pode-
líte s čitateľmi našich novín.

 M. Nemčeková



  


 


Hodová zábava
vičová, známa z televíznej relácie 
Súdna sieň. Spevom i hovoreným 
slovom bavila ľudí do skorého rá-
na. Nechýbala ani bohatá tombola, 
chutná večera, skvelé občerstvenie. 
Hodová zábava mala veľmi dobré 
ohlasy a touto cestou chcem po-
ďakovať všetkým sponzorom, kto-
rí akýmkoľvek spôsobom prispeli a 
pomohli pri jej zorganizovaní.

Mgr. Ivana Švoliková, PhD.

Peter Stašák spieval našim seniorom

Sviatočný hodový víkend v Kozá-
rovciach odštartovala v piatok 22. se- 
ptembra 2017 hodová zábava v 
DK, ktorú pre našich občanov zor-
ganizoval miestny klub KDH v spo-
lupráci s OcÚ. Otvoriť nám ju prišli 
malé tanečníčky z TS BM Genera-
tion, ktoré naštartovali skvelú zába-
vu. Tanečnú atmosféru ďalej umoc-
ňovalo spevácke vystúpenie hos-
ťa večera, ktorým bola Petra Pale-

Na pozvanie Oroslánskej sloven-
skej samosprávy v Maďarsku, Spol-
ku pre ochranu dedinskej kultúry a tra-
dície a evanjelickej farnosti sa Ľudo-
vá hudba Javorinka z Kozároviec 12. 
augusta 2017 zúčastnila na 23. Oro-
slánskom dedinskom dni.

 Po tretíkrát sme mali možnosť zaví-
tať do takmer dvadsaťtisícového mes-
ta, aby sme pozdravili našich priateľov 
a spolu s nimi prežili tento deň. Nalo-
žili sme kufre a hudobné nástroje, na-
sadli do 9-miestneho taxíka a vyrazi-
li na cestu. Po príchode nás srdečne 
privítali predstavitelia oroslánskej slo-
venskej samosprávy, ktorej predsed-
níčkou je Alžbeta Szabóová. V sloven-
skom pamiatkovom dome bola in-
štalovaná putovná výstava o živote 
Lipetovských pastierov. Po jej pre-
hliadke sme sa zapojili do sprievodu 
smerujúceho od Pamiatkového do-
mu k slovenskému pamätníku. Tam 
za sprievodu mládežníckej dychov-
ky KRÍDLOVKA sa kládli vence, ná-
sledne sa slávnostné odhalila dre-
vená, ručne vyrezávaná tabuľa úc-
ty, ktorá nesie názov ZA OROSLÁN-
SKU KULTÚRU. Za obec Kozárov-
ce pozvanie prijali Mgr. Ivana Švolí-
ková, predsedníčka kultúrnej komi-
sie a Marián Majer, poslanec obec-
ného zastupiteľstva, ktorí svojou prí-
tomnosťou a položením venca eš-
te viac upevnili priateľstvo a druž-
bu medzi oboma samosprávami. Po 
krátkych príhovoroch tlmočených i v 
slovenskom jazyku naše kroky sme-
rovali pred evanjelický kostol, v kto-
rom sme si prezreli výstavu venova-
nú 500. výročiu reformácie.  Naše vy-
stúpenie sa konalo v dvoch častiach. 
Na javisku sme piesňami z Tekova 
a Myjavy obohatili a spestrili Národ-
nostný program, v ktorom vystúpili i 
ďalšie súbory zo Slovenska a Maďar-
ska. Okrem obrovského potlesku od 
obecenstva, ktorý bol pre nás vďač-
nou odmenou, sme prevzali od oro-
slánskej slovenskej samosprávy pa-
mätný list a upomienkové predmety. 

Ľudová hudba Javorinka 
v maďarskom Oroszlány

V dobrej nálade sa naša výprava pre-
sunula do dvora Pamiatkového do-
mu, kde sme zavŕšili naše ďalšie vy-
stúpenie. V našom podaní zneli ľudo-
vé piesne do tanca i na počúvanie až 
do neskorých večerných hodín. Ako 
spomienku na tento deň sme si urobi-
li spoločné foto pri soche Lajosa Kos-
sutha. V závere dňa, ako darček od 
nás, zaznelo  ŽIVIO pre Alžbetu Sza-
bóovú, ktorá i takto oslávila svoje na-
rodeniny. Týmto sme sa jej poďako-
vali za milé prijatie, výborné pohoste-
nie a starostlivosť počas celého dňa a 
rozlúčili sme sa. Cestu späť sme se-
be i vodičovi taxíka Peťovi Nemčekovi 
spríjemňovali spevom, preto tak rých-

lo ubiehala a vrátili sme sa bezpeč-
ne domov. Naše poďakovanie patrí i 
ostatným organizátorom a kolektívu 
ľudí, ktorí prispeli k tomu, aby priateľ-
ské puto spájajúce obe samosprávy 
bolo ešte pevnejšie. V neposlednom 
rade chceme poďakovať Ing. Jáno-
vi Jókayovi, ktorý nám počas dňa ro-
bil tlmočníka a hlavne starostovi ob-
ce Ing. Jozefovi Majerovi a Obecné-
mu úradu Kozárovce za pomoc a fi-
nančné zabezpečenie dopravy. Na 
tento priateľský deň budeme všetci s 
láskou a dlho spomínať.

Bc. Miriam Šmatlíková, 
vedúca ĽH

V nedeľu 27. augusta sa vo  Veľ-
kých Vozokanoch, pri pamätníku Vo-
zokanského leva konal 2.ročník stret-
nutia ústredia KDH s občanmi v rám-
ci prezentácie cieľov KDH. Stretnutie 
sa začalo svätou omšou z príležitos-
ti spomienky na víťazstvo  nad turec-
kými vojskami v r.1652. Po sv. omši 
vystúpil predseda KDH Alojz Hlina a 
následne stretnutie pokračovalo voľ-
nou diskusiou účastníkov a členov 
predsedníctva KDH pri guláši a ob-
čerstvení.

Z činnosti KDH

Mesiac október bol v roku 1990 vy-
hlásený Valným  zhromaždením Or-
ganizácie spojených národov za Me-
siac úcty k starším. Pri tejto príleži-
tosti sa klub KDH v Kozárovciach v 
spolupráci s obcou Kozárovce  uspo-
riadal koncert  jednej z legiend slo-
venskej populárnej hudby Petra Sta-
šáka, umelca, ktorého určite netre-
ba bližšie predstavovať. Avšak jednu 
perličku môžem spomenúť -  za viac 
než štyri desiatky rokov koncertova-
nia vystúpil na všetkých kontinen-
toch sveta okrem zamrznutej Ant-
arktídy. V nedeľu 22. októbra 2017 
so svojím hudobným programom za-
vítal k nám. 

Jeho piesne  všetkých správne 
rozpálili, priniesli dobrú náladu a roz-
jasnili upršanú nedeľu. Našim seni-
orom želám, aby zažívali pocit úcty 
nielen v tomto mesiaci, ale vo svo-
jom každodennom živote, veď si ju 
nepochybne zaslúžia.

   Ivana Švoliková

Tanečnice z BM Generation

Z Kozároviec sa ho zúčastnilo 12 
občanov na čele s predsedníčkou Klu-
bu KDH Kozárovce Martinou Holečko-
vou. Bolo pre nás cťou, že predseda 
KDH Alojz Hlina nás osobne privítal 
a povolal Martinu Holečkovu prisad-
núť si k členom predsedníctva KDH 
(vid.foto - prvá zľava)

Toto stretnutie bola vydarená akcia. 
Bude sa konať pravidelne každý rok, a 
tak už teraz na ňu pozývame všetkých 
občanov.                                   M. B.

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Kozárovciach  
už tradične organizuje stretnutie na konci prázdnin v miestnom motores-
te STOP. Príjemné posedenie spájajú s opekaním klobásy a zábavou pri 
ľudovej piesni v podaní dychovej hudby Kozárenka a speváckej skupiny 
Matičiar. Bolo tomu tak aj 1. septembra 2017.

                                      Text a foto M. Kopál

Vianočná Budapešť
Klub KDH pripravuje na 16. de-

cembra zájazd do Budapešti. Kto 
má záujem zažiť vianočnú atmo-
sféru v tomto meste, môže sa pri-
hlásiť u Michala Benčaťa.  



 


 


Rok 2017 môžem hodnotiť v športovej oblas-
ti dobrovoľných hasičov ako úspešný, pričom bo-
li do súťaží zapojené družstvá mužov, mužov nad 
35 rokov, žien a dorasteniek. 

Sezónu tradične otvárala Okresná súťaž dob-
rovoľných hasičov vo Veľkých Kozmálovciach, 
28. mája, na ktorej sa družstvá žien a dorasteniek 
umiestnili na prvých miestach a postúpili na sú-
ťaž Nitrianskeho kraja. Mužom sa ušla ,,len“ tre-
tia nepostupová priečka.

Týždeň po okresnej súťaži sa už roztočil kolotoč 
pohárových súťaží vo Veľkej Lúke 3. júna a uzav-

Úspešný rok dobrovoľných hasičov
rela ho súťaž v Novej Dedine 16. septembra. 

Družstvá súťažili v kategóriách klasika a šport. 
Prevedenie útoku s vodou je v oboch kategóri-
ách rovnaké, líšia sa od seba len použitým stro-
jom (čerpadlom) a v športovej kategórii sú pou-
žité užšie hadice. V klasickej kategórii je použitý 
stroj PS-12 bez úprav, tak, ako zišiel z výrobnej 
linky. V športovej kategórii je použitý taktiež stroj 
PS-12, ale v tomto prípade sú už povolené úpra-
vy stroja, ktoré spočívajú vo zvýšení objemu val-
cov a ďalších úpravách, ktoré robia z týchto sto-
jov výkonovo úplne niečo iné a teda aj dosiahnu-

té časy sú v porovnaní s klasikou o 5 až 7 
sekúnd kratšie. 

Súťaže v skratke: 
3. júna – V. Lúka – muži šport 3. miesto
10. júna – H. Vrbica – muži šport 2. miesto, 
muži klasika 3. miesto, ženy klasika 1. 
miesto, ženy šport 2. miesto
24. júna  – Krajská súťaž dobrovoľných ha-
sičov Solčany - ženy 3. miesto, dorasten-
ky 3. miesto.
25. júna – Kozárovce – muži nad 35, 3. 
miesto, muži klasika 1.miesto, ženy šport 
3. miesto 
15. júla – M. Ludany – muži klasika 3. 
miesto
22. júla – B. Lehôtka – muži nad 35, 3. 
miesto, muži klasika 7. miesto, muži šport 
10. miesto
29. júla. – T. Hora – muži klasika 3. miesto
5. augusta – Šalková – muži nad 35r 3. 
miesto
12. augusta – Sp. Bystré – dorastenky šport 
3. miesto
12. augusta – Vlkanová – hodnotené len pr-
vé tri miesta. Účasť.
12. augusta – H. Hámre – ženy klasika 3. 
miesto
19. augusta – Sľažany – hodnotené len pr-
vé tri miesta. Účasť.
26. augusta – Lackov – muži, klasika 3. 
miesto, muži TOHATSU CUP 3.miesto
2. septembra.– Budča – muži šport 2. 
miesto 
16. septembra – N. Dedina – muži šport 7. 
miesto, muži klasika 10. miesto, dorasten-
ky (kat. ženy) šport 7. miesto, ženy šport 
8. miesto, dorastenky (kat. ženy) klasika 4. 
miesto, ženy klasika 9. miesto.

Družstvo mužov súťažilo v zložení: Pe-
ter Majer ml., Patrik Tvrdoň, Viktor Krajči, 
Marek Tvrdoň, Milan Švolik, Matúš Ben-
čať, Gregor Benčať, Tomáš Novaček, Ja-

kub Krajči, Peter Majer.
Družstvo žien súťažilo v zložení: Ivana Maje-

rová, Michaela Kukoľová, Adriana Kasanová, Ni-
na Borošová, Kristína Ďurišová, Ema Benčaťová, 
Paula Benčaťová, Lenka Šabová. 

Dorastenky súťažili v zložení: Natália Benča-
ťová, Lucia Kostolányová, Jana Benčaťová, Hen-
rieta Valová, Simona Murcinová, Zuzana Turna-
iová, Patrícia Švoliková, Simona Kabátová, Vik-
tória Šustáková. Trénerom dorasteniek bol Vla-
dimír Valo.

Družstvo mužov nad 35 rokov súťažilo v zlo-
žení: Peter Majer, Vladimír Valo, Jozef Matuška, 
Ján Majer ml., Marián Valach, Ondrej Majer ml., 
Igor Oravec.

Ako som už v úvode spomenul, bola sezóna 
2017 pre náš Dobrovoľný hasičský zbor pomer-
ne úspešná. Vždy je však na čom pracovať a čo 
zlepšovať. Väčšiemu progresu v športovej kate-
górii nám trochu ,,bráni“ športový stroj s objemom 
1,9 , ktorý by sme potrebovali zgenerálkovať a 
zvýšiť jeho objem na 2,2 l, čo by nám umožnilo 
opäť sa vrátiť medzi špičku v kraji, kam sme dlhé 
roky patrili. Touto formou by som sa chcel obrá-
tiť na prípadných sponzorov, ktorí by nám mohli 
finančne pomôcť pri generálke stroja, nakoľko je
to dosť finančne náročná operácia.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým čle-
nom hasičských družstiev za ich vzornú reprezen-
táciu Dobrovoľného hasičského zboru, ako aj obce, 
na súťažiach a ostatným členom za prácu pri tech-
nickom a organizačnom zabezpečení súťaží. 

 Peter Majer, 
veliteľ DHZO

Družstvo mužov: Horný rad zľava Milan Švolik, Vik-
tor Krajči, Tomáš Novaček, Peter Majer. Dolný rad zľa-
va Gregor Benčať, Matúš Benčať, Peter Majer ml., Ma-
rek Tvrdoň

 Družstvo žien: Horný rad zľava Vojtech Beniačik, pred-
seda DHZ, Lenka Šabová, Ema Benčaťová, Adriana Ka-
sanová. Dolný rad zľava Nina Borošová, Ivana Majero-
vá, Kristína Ďurišová, Michaela Kukoľová

Družstvo mužov nad 35 rokov zľava Marian Valach, Peter Majer, Ondrej 
Majer ml., Igor Oravec, Ján Majer ml., Jozef Matuška, Vladimír Valo.

Družstvo mužov zľava Peter Majer, Patrik Tvrdoň, Matúš Benčať, Peter 
Majer ml., Marek Tvrdoň, Gregor Benčať.

Horný rad zľava Patrícia Švoliková, Simona Mur-
cinová, Jana Benčaťová, Nina Borošová, Kristí-
na Pastierová. Dolný rad zľava Henrieta Valová, 
Natália Benčaťová, Zuzana Turnaiová.
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Komisia kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníc-
tva vyhlásila na rok 2017 fotografickú súťaž pod názvom Kozárov-
ce mojimi očami.

Zapojiť sa do nej môžu Kozárovčania, ktorí radi fotografujú a poda-
rilo sa im zachytiť zaujímavé miesta alebo udalosti v našej obci. Do 
súťaže je možné poslať najviac 5 fotografií na e-mailovú adresu sb-
press@sbpress.sk vo formáte jpg alebo tiff.  Fotografie je možné po-
slať do konca roka 2017. Účasťou v súťaži dávajú súťažiaci súhlas 

Kozárovce mojimi očami
s ďalším zverejnením fotografií v rámci propagácie obce.

 Autori 10 najúspešnejších fotografií budú odmenení propagačnými
cenami a autor fotografie s najvyšším ohodnotením poroty získa špe-
ciálnu cenu Obce Kozárovce. Najkrajšie fotografie budú tiež uverej-
nené na obecnej webstránke a v Kozárovských novinách. 

Do dnešného dňa sa do súťaže prihlásili štyria súťažiaci. Vybrali 
sme po jednej fotografii z každého bloku a veríme, že do konca roka
sa zapoja do súťaže aj ďalší.

Miroslav Švolik Milan Kúkel

Vladimír Brieška Veronika Betinová 


