Rozhovor so zaujímavým človekom Ambrózom Kozelom
Dobrý deň, pán Kozel, rád by som Vám pokiaľ budete súhlasiť, položil zopár otázok týkajúcich
sa Vášho života.
Pán Kozel ako by ste hodnotili svoju mladosť a štúdium?
Som rodák z Hodkoviec, narodil som sa 4.2.1936. Základné vzdelanie som absolvoval v Šemšanskej
škole, strednú školu som navštevoval v Košiciach na Kováčskej ulici. Tu som sa stretol s nevraživosťou
vtedajšej garnitúry, vylúčili ma zo školy, pretože môj otec pracoval v USA. Stredné vzdelanie som
ukončil na učilišti v Stavomontážach. Naša rodina v roku 1954 prišla konfiškátom o všetok majetok,
preto som odišiel ako 17 ročný a sám do Čiech. Otec stále finančne podporoval rodinu z USA, no
nebolo to bez problémov, mamk bola trikrát vo vyšetrovacej väzbe len preto, že otec pracoval u USA.
Kde ste v Čechách pracovali? Zamestnal som sa v Jáchymovských opravovniach ťažkých stavebných
strojov. Bol to pre mňa odpich do života. V roku 1955 som narukoval za vojaka Košiciach a vojenčinu
som odslúžil vo Vysokom Mýte ako pomocný letecký mechanik pre egyptských letcov. V civile som
sa zamestnal v Stavomontážach ako šofér, potom ako vodič záchranky a garážmajster. Po večeroch
som vyštudoval strojnícku priemyslovku. Od roku 1966 som pracoval vo VZŽ ako technik dýchacej
a oživovacej techniky. Od roku 1967 do roku 1982 som na čiastočný úväzok pracoval v našej obci ako
predseda MNV. Externe som pracoval ako učiteľ autoškoly, potom nastálo až do dôchodku v roku
2002. Rok 2005 som strávil v USA.
Vráťme sa ešte k vašej práci pre obec Hodkovce. Čo sa postavilo za vašej éry? V rokoch 1972 1973
sme v akcii Z postavili kultúrny dom s materskou školou, previedli sme reguláciu hodkovského potoka
a postavili vyrovnávaciu nádrž na protipožiarny účel. Robili to Pozemné stavby za finančnej podpory
vtedajšieho ONV. Starostom som bol styri funkčné obdobia od roku 1989 do roku 2004.
Posledná otázka: Aké ste mali manželstvo? V roku 1963 som sa oženil s Teréziu Kocákovou
pochádzajúcou z Gajary,bolo to šťastné manželstvo, máme štyri deti. Beatku, Evku, Juraja a Petra.
Pán Kozel, ďakujem za rozhovor a prajem Vám dobré zdravie a radosť z Vaších detí a vnukov.
Rozprával sa: Ing. Gabriel Sobota

