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V skautskom tábore sa tento rok stretlo 52 detí z celého Slovenska, Čiech, Nemecka a USA. Viac na str. 14

Slovo na úvod
Prežívame zvláštne dni. Od
marca sú poznačené pandémiou, ktorá sa s nami hrá ako
mačka s myšou. Prísne opatrenia sa uvoľňujú, ale obavy
sú v nás zakorenené. Už zasa
sledujeme každodenné prírastky ochorení a dúfame, že sa to
odborníkom podarí udržať tak,
aby sme mohli pracovať, chodiť
do školy, venovať sa dôležitým
veciam i svojim koníčkom.
Študentom sa nezadržateľne blíži polčas prázdnin, ale na
druhej strane ešte jeden celý
mesiac majú pred sebou. Mnohí z nás z opatrnosti zmenili cieľ
tohtoročnej dovolenky, ale o rok
si to hádam vynahradia. Nič nie
je také čierne ako sa na prvý
pohľad zdá. Optimistom patrí svet. Aj keď sa tento rok budeme menej stretávať na veľkých podujatiach, tešme sa z
toho, čo sa predsa len podarí.
Aj keď v rúškach, hlavne zdraví a s úsmevom na tvári.
Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Foto. M. Nemčeková

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Podnety od občanov riešime podľa
možností operatívne
Posledné mesiace sa uvoľňujú opatrenia spojené s epidémiou. Aj
keď sa zdá, že sa to deje veľmi pomaly, život v obci napreduje svojim tempom. O tom, čo rieši vedenie obce, sme sa opäť porozprávali so starostom Ing. Bystríkom Ižoldom hneď po 7. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo v piatok 10. júla.
Čo sa podarilo v obci zrealizovať
za posledné tri mesiace?
Aj napriek existujúcej epidemiologickej kríze ohľadom ochorenia COVID-19 sa podarilo zrealizovať vodozádržné opatrenia
v intraviláne obce a obnoviť povrch väčšej časti chodníkov okolo školy. Vodozádržnými opatreniami sa vymenili betónové a asfaltové povrchy pri kostole, futbalovom ihrisku a cintoríne za
priepustné. Boli osadené zatrávňovacie panely, ktoré povrchovú
vodu prepúšťajú do podložia. Zároveň sa spevnil jarok v lokalite
Brôdok a osadila sa zberná nádrž na povrchovú vodu. V areáli
školy sa asfaltová plocha po bý-

valom dopravnom ihrisku vymenila za trávnatú. Vznikla tzv. dažďová záhrada. Myšlienkou opatrení je zadržiavať dažďovú vodu
v teréne. Projekt je financovaný prostredníctvom fondov EÚ
a obec má len 5% spoluúčasť.
Chodníkom v školskom areáli sa
dostalo nového šatu po dlhoročnom 50-ročnom užívaní. Škola a
areál bol daný do užívania v roku 1971. Prevažne asfaltové povrchy chodníkov sa rekonštrukciou vymenili za zámkovú dlažbu. Zároveň sme vyriešili zvody
zo strechy školy. Vchod do školy a školský areál týmito úpravami dostal nový nádych.
V obci je už pomerne veľká

časť domov napojená na optickú sieť a občania si odhlasujú
káblovú televíziu. Boli sme na
nej zvyknutí na infokanál, teraz oň prichádzame. Ako to budete riešiť?
Už od decembra 2019 sa občania postupne pripájajú na optickú sieť. Dnes máme väčšiu časť
obce pripojenú. Za prvý polrok
2020 sa z káblovej televízie odhlásila približne tretina užívateľov. Takže je ešte stále dosť občanov pripojených na káblový
rozvod. Definitívne rozhodnutie bude nasledovať v poslednom štvrťroku tohto roka. Budeme mať stretnutie s prevádzkovateľom a vyhodnotíme stav
pripojenia domácností. Následne sa určí, za akú cenu by dané služby boli naďalej ponúkané občanom. V prípade zrušenia
„káblovky“ budeme hľadať iné
(Pokračovanie na str.2)
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Zastupiteľstvo v rúškach
V čase prvého uvoľňovania opatrení voči šíriacej sa epidémie starosta Ing. Bystrík Ižold zvolal riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kozárovciach na 4.mája.
Do programu boli zaradené rozhodnutia nevyhnutné pre chod
obce tak, aby sa rokovanie zbytočne nepredlžovalo riešením
otázok, ktoré nie sú časovo nevyhnutné. Pri príprave rokovania boli zabezpečené požadované opatrenia ako vstup v rúšku, dezinfekcia rúk, meranie teploty a
potrebné odstupy. Ako nás po rokovaní informoval starosta, nosnými bodmi programu bolo schválenie záverečného účtu obce za rok
2019. „Dosiahli sme v ňom prebytok 80 000 €, ktorý sme preniesli
do rezervného fondu. V našej obci by sme mali aj tento rok udržať vyrovnaný rozpočet. Dnes sme
znížili cca o 10% predpokladané
príjmy na podielových daniach, lebo určite budú nižšie a vo výdavkoch sme hľadali priestor náhra-

dy vo veciach, ktoré sa určite nebudú realizovať. Spomeniem najmä množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí naplánovaných
na máj a jún, ktoré sa nebudú konať. Ušetrilo sa niečo aj na zimnej údržbe ciest, lebo bola mierna zima. Trochu sme zoškrtali aj z
rozvoja obce, budeme v tejto oblasti riešiť len to, čo máme už zazmluvnené, hlavne z eurofondov
a ostatné utlmíme. Keď sa za pár
mesiacov otvorí ekonomika a veci sa budú vyvíjať pozitívne, určite sa k tomu vrátime a prehodnotíme naše rozhodnutia.“
Pri riešení úsporných opatrení pre vyrovnaný rozpočet sa rozhodli poslanci na čele so starostom
urobiť úctyhodný krok, gesto spoluúčasti. Poslanci sa vzdali svojich
poslaneckých odmien do konca roka. Rovnako starosta, ktorý bude
do konca roka poberať len základný plat. Napriek tomu, že opatrenia proti šíreniu pandémie zastavili kultúrne a spoločenské dianie

v obci, život tu nezastal. Ba zdá sa,
že sa zintenzívnili práce, na ktoré by pri organizovaní zrušených
podujatí bolo menej času.
Aj na ďalšom 7. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 10. júla sa rokovalo v rúškach a dodržiavali všetky nevyhnutné opatrenia. Hovorilo sa na ňom o mnohých aktuálnych úlohách, ktoré
sa budú v najbližšom období realizovať. Na niektoré sme sa spýtali po zasadnutí starostu obce a jeho odpovede sme zaradili do pravidelného rozhovoru v našich novinách. O ostatných informujeme
v samostatných článkoch.
M. Nemčeková, snímka autorka

Harmonogram
separovaného zberu
20. august - plasty, kov
22. september - plasty, kov

Zber elektroodpadu
Obecný úrad oznamuje občanom, že od 20. júla do 14. augusta bude prebiehať zber
elektrospotrebičov. Elektrospotrebiče je potrebné priniesť
na dvor Obecného úradu počas stránkových hodín. Zber
bude prebiehať aj v sobotu
1. augusta v čase od 9:00 do
14:00 hod.

Oprava cesty Kozárovce - Nemčiňany
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom poslednom minuloročnom zasadnutí vyčlenilo z rozpočtu bežných výdavkov finančné prostriedky v celkovej čiastke 7 mil. Eur na zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy. Som rada, že v rámci
tohto programu sa úprava ciest dotkne aj našej obce a to konkrétne cesty III/1582 od križovatky v centre obce smerom na Nemčiňany. Od polovičky augusta sa začne s realizáciou opravy lokálnych porúch, pokládkou ložnej a obrusnej vrstvy po hranicu okresu Zlaté Moravce smer v dĺžke 3,5km. Celková investícia je predpokladaná vo výške viac než 23 000 Eur. Oprava tohto úseku bude prebiehať zhruba do polovice októbra 2020 s čiastočnými presmerovaniami do jedného pruhu, teda s úplnou uzáverou cesty sa
neráta. S úpravou tejto cesty sa následne počíta aj v extra a intraviláne obce Nemčiňany v dĺžke 2,5 km.
Nitriansky samosprávny kraj, okrem už vyššie spomenutých
prostriedkov rozhodol aj o použití návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v sume 15 mil. Eur. na financovanie rekonštrukcie a modernizácie mostných objektov a ciest II. a
III. triedy.
M. Holečková

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Podnety od občanov riešime podľa možností operatívne
(Dokončenie zo str. 1)
možnosti poskytovania služby infokanálu cez optickú sieť.
Aké sú najčastejšie podnety
občanov adresované starostovi obce?
Medzi najčastejšie podnety adresované starostovi patria napr.
nesvietiace verejné osvetlenie
(pokazená neónka), kosenie verejných priestranstiev a cintorína,
objednávka vývozu obsahu žumpy, parkovanie v obci, vytváranie
rôznych čiernych skládok v katastri, poškodené dopravné značenie, opílenie konárov stromov,
atď. Tieto považujem za bežné,
prevádzkové, ktoré sa riešia operatívne a v krátkom časovom horizonte. Dosť podnetov je od občanov na medziľudské vzťahy a susedské spolunažívanie. Niektoré
ma vedia stále prekvapiť. Tieto

vyžadujú oficiálny postup a dosť
byrokracie. V tomto prípade nie
vždy sme úspešní a nie všetkým
vyhovieme.
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa hovorilo
o obnovení varenia obedov pre
seniorov.
Môžem týmto potvrdiť, že od
septembra 2020 obnovujeme varenie pre dôchodcov. Oproti minulosti je tu jedna zmena. Rozvoz
obedov budú zabezpečovať členovia JDS a nám tým výrazne pomôžu pri distribúcii. Cena za obed
je 3,50 eur vrátane jednorazového obalu na jedlo. Predpokladám,
že koncom augusta môžu záujemcovia kontaktovať školskú jedáleň, aby sme vedeli presné počty
stravníkov. Dúfam, že aj po ročnej
prestávke bude o daný spôsob varenia jedál záujem a seniori využi-

jú ponuku zo školskej jedálne.
Na zastupiteľstve sa tiež hovorilo o zložitom probléme začínajúcej výstavby pri priehrade, aké
stanovisko zatiaľ zaujala obec?
Danou záležitosťou sa zaoberalo posledné obecné zastupiteľstvo. Výsledkom je vytvorenie
pracovnej skupiny (komisie), ktorá určí prvotné podmienky pre
zmenu územného plánu v danej
lokalite. V komisii majú zastúpenie všetci dotknutí, vrátane majiteľov pozemkov. Následne prebehne diskusia na zastupiteľstve a
určí sa ďalší postup. Buď sa pôjde
do zmeny územného plánu, alebo
bude ponechaný daný stav. Aby
sme predišli výstavbe čiernych
stavieb, bude lepšie určiť podmienky pre užívanie danej lokality
a tým predísť zbytočným papierovým vojnám medzi obecným úra-

dom a majiteľmi pozemkov.
Všimli sme si, že v cintoríne
nám uschlo množstvo vysadených tisov, čo sa stalo?
V decembri 2019 bolo cez projekt Zelené obce vysadených 70
kusov tisu obyčajného. Začiatkom
jari sme si všimli, že v priebehu pár
dní všetky tisy vyschli. Predpokladám, že sa nenašla „dobrá duša“,
ktorá dané rastliny niečím poliala,
aby vyschli. Preto sme kontaktovali Slovenskú agentúru životného prostredia, cez ktorú bol projekt financovaný a je naším partnerom. Začiatkom júna išiel oficiálne reklamačný list. V súčasnosti čakáme na odpoveď a možnosti riešenia vzniknutej situácie.
Musíme počkať na oficiálne stanovisko. Predpokladám, že tisy budú nanovo vysadené.
Pripravila M. Nemčeková
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Spoločenská rubrika
(apríl –júl 2020)

Narodili sa
Nina Šimegová,
dcéra Lenky a Slavomíra
Matias Pastier,
syn Radky a Petra
Matej Ďurian,
syn Martiny a Petra
Mikuláš Hagara,
syn Ráchel a Dávida

Povedali si áno
Daniela Šustáková a Branislav Gajdoš
Pre pätnásť detí a ich rodičov bol 28. jún významný deň. Po uvoľnení opatrení sa mohlo v našej farnosti sláviť 1. sv. prijímanie. Deti s veľkou túžbou a radosťou očakávali príchod Pána Ježiša do svojich
srdiečok. Po prijatí eucharistickej sviatosti poďakovali Ježišovi krásnou piesňou: Láska Božia jasným
svetlom žiari v malých deťoch, čo sú pri oltári, keď v ich duši prebýva Duch Boží, keď sa Ježiš v chlebe do nich vloží. Nechajte nás, nebráňte nám, chceme byť s Ježišom, veď iba on má lásky trón, nech
je nám životom.
Ježišu ochraňuj si svoje drahé prvoprijímajúce deti.
Deti stojace (zľava): Ľubomíra Alexandra Kotorová, Ester Paulová, Veronika Švolíková, Viktória Beniaková, Desana Hoľková, Agáta Solčánska, Miriam Valkovičová, Zuzana Krajčiová, Katarína Kováčová, Bianka Wolfová. Deti sediace (zľava): Matúš Hudec, Filip Belan, Lucia Kabinová, Lukáš Hlavatý, Filip Kabát. V pozadí (zľava): pani katechétka sr. Tarzícia, správca farnosti vdp. Patrik Adam, triedna
učiteľka Janka Strelková.
M. Hlavová, foto: Dagmar Vecanová

Hlasom môžeme podporiť
jeden z troch projektov
V tomto roku Obecné zastupiteľstvo po prvýkrát vyčlenilo z rozpočtu
obce čiastku vo výške 5000 eur na projekty podané v rámci Participatívneho rozpočtu. Tento druh rozpočtu dáva možnosť občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o použití verejných financií a to hneď
dvomi spôsobmi. Každý môže podať návrh projektu, ktorý by mal verejnoprospešný účel a mal by sa v našej obci realizovať a po druhýkrát môže každý svojim hlasom ovplyvniť, ktorý z prihlásených projektov sa bude realizovať. V tomto roku kvôli pandémii, ako aj tomu,
že je to po prvýkrát, je celý proces Participatívneho rozpočtu trochu
obmedzený. Napriek tomu v týchto dňoch prebieha hlasovanie a rozhoduje sa medzi 3 projektami a to:
1. HRAJME FUTBAL AKTÍVNE PO CELÝ ŽIVOT
Využitie voľného času na športové vyžitie formou futbalu. Každú
nedeľu od 10.00 hod. v areáli TJ Lokomotíva Kozárovce, v trvaní 2
hodín. Finančné prostriedky z Participatívneho rozpočtu, budú použité na prenájom ihriska s umelou trávou a v zlom počasí na prenájom veľkej telocvične.
2. ODDYCHOVÉ ZÓNY NA BRÔDKU A V CINTORÍNE
Doplnenie lavičiek k oddychovým zónam na Brôdku a v cintoríne
(súsošie Archanjela Gabriela a Archanjela Rafaela) podľa vzoru lavíc
pri súsoší sv. Michala Archanjela.
3. DETSKÉ IHRISKO NA BRÔDKU
Zrekonštruovanie existujúceho domčeku so šmýkalou a doplnenie o
nové komponenty, aby vzniklo kompaktné ihrisko pre deti (lanová preliezka, pružinová hojdačka, prevažovacia hojdačka, preliezací tunel).
Cieľom projektu je vytvorenie adekvátneho a bezpečného ihriska pre
rodiny s deťmi s možnosťou v budúcnosti doplniť a rozšíriť ihrisko.
Každý môže svoj hlas odovzdať do schránky označenej „Participatívny rozpočet 2020“ na Obecnom úrade do 30. júla 2020. Po vyhodnotení hlasovania bude naša obec opäť o kúsok krajšia. Veríme, že v
budúcom roku sa prihlási viac projektov a preto už teraz povzbudzujem občanov, aby sa zapojili. Mnohí aj majú nápady, ktoré by stáli za
realizáciu, ale nevedia ako postupovať pri prihlásení projektu do Participatívneho rozpočtu, s čím samozrejme vieme pomôcť.
M. Holečková

Opustili nás
Štefan Krajči,
vo veku 89 rokov
Katarína Vajdová,
vo veku 74 rokov
Imrich Kúkel,
vo veku 83 rokov
Vladimír Valentíny,
vo veku 67 rokov

Vo veku nedožitých
97 rokov zomrel
Ján Gáfrik
V Senici nad Myjavou 8. mája 2020 navždy dotĺklo srdce nášho
rodáka Jána Gáfrika, narodeného 21. augusta 1923. K stovke už
tomuto veľkému kozárovskému lokálpatriotovi teda veľa nechýbalo a do okamžiku smrti bol iste jedným z najstarších žijúcich Kozárovčanov. Prakticky od konca II. svetovej vojny žil aj s manželkou
Martou a rodinou v Senici nad Myjavou, ale do rodnej dediny a do
skromného rodičovského domca s charakteristickou zelenou plechovou bránou, blízko kostola a pohostinstva, sa vždy rád vracal.
A nielen k rodičom, ale aj k viacerým súrodencom, ktorí zostali žiť
v rodnej obci. Keď už sám do rodiska cestovať nevládal, šoféra mu
rád robil syn Andrej.
Celý aktívny život pracoval na jedinom pracovisku - v Zbore národnej bezpečnosti. V tejto práci viackrát riskoval i život, najmä
keď ho ako čerstvú posilu v roku 1946 odvelili na východné Slovensko, ktoré vtedy terorizovali ukrajinskí benderovci.
Bol skvelým rozprávačom i spevákom, rovnako ako spoľahlivým
kronikárom, ktorý dokázal pekne mapovať príslušný výsek zo života obce. Keď sa pustil do rozprávania, poslucháči sedávali okolo s otvorenými ústami.
V posledných mesiacoch vojny - a isté obdobie aj po nej - strávil vo vojenskom tábore pri meste Ulm. Najprv bol v nemeckom zajatí, kam sa dostal ako vojak slovenskej armády, ktorej už Nemci
po Slovenskom národnom povstaní v roku 1944 nedôverovali. Po
porážke Nemecka čakal na repatriáciu v stredisku pod americkou
správou. Podrobnosti si v pamäti uchovával do konca života.
Na Kozárovce nedal nikdy dopustiť. Srdcom tu žil stále a na tom
sa už nič nezmení.
(jg)
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Mária Ďurovičová:
PRASLICA je môj život
V obradnej sieni Obecného úradu v Kozárovciach sa v pondelok 13.
júla konala slávnosť na počesť významného životného jubilea Márie
Ďurovičovej, dlhoročnej vedúcej folklórnej skupiny PRASLICA, spojená so slávnostným zápisom do pamätnej knihy obce.
Starosta obce Bystrik Ižold vo
svojom príhovore pripomenul najdôležitejšie medzníky v živote jubilantky. Osemnásťročná Mária
Ďurovičová začala pracovať na
vtedajšom MNV ako účtovníčka.
Na tomto poste odpracovala bez
prerušenia 38 rokov, až do odchodu do dôchodku. Zároveň bola 20
rokov členkou Okresnej finančnej komisie v Leviciach. Súčasne
sa v obci venovala práci v Zbore
pre občianske záležitosti, kde pri
jednotlivých obradoch využívala
svoju lásku k ľudovým tradíciám
a ľudovým piesňam.
V roku 1965 ako 25-ročná založila Folklórnu skupinu PRASLICA, ktorú vedie dodnes. Zozbierané ľudové piesne, tance a zvyky v
obci vložila do 18. zvykoslovných
obrázkov, tvoriacich pevnú štruktúru scénok prezentovaných členmi Folklórnej skupiny PRASLICA
na mnohých podujatiach nielen na
Slovensku, ale i v zahraničí. V repertoári folklórnej skupiny je 20
tancov a viac než 300 piesní. Pod
jej vedením folklórna skupina absolvovala viac ako 650 vystúpení. Medzi najvýznamnejšie možno
zaradiť vystúpenia na folklórnych
festivaloch Východná, Strážnica,
Myjava a na Celoslovenských prehliadkach folklórnych skupín v Žiline a v Liptovskom Mikuláši ako i
na mnohých iných. Folklórna skupina PRASLICA má za sebou nie-

koľko televíznych a rozhlasových
nahrávok, ktoré je momentálne
možné sledovať v nespočetných
reprízach v rôznych médiách. Svoju lásku k folklóru preniesla aj na
svojho syna Miloša – harmonikára, ktorý preberá vedenie skupiny,
rovnako ako aj na nevestu Zuzku
a vnuka Juraja.
Ako ďalej pripomenul starosta,
počas histórie folklórnej skupiny
sa v Praslici vystriedalo viac ako
300 členov, v súčasnosti ľudové zvyky z obce Kozárovce prezentuje jej 38 členov. Pod vedením M. Ďurovičovej získala skupina
nemalé úspechy a získala mnohé
významné ocenenia – medzi najvýznamnejšie patria: Medaila Daniela Gabriela Licharda udeľovaná
generálnou riaditeľkou Národného osvetového centra v Bratislave
kolektívom a jednotlivcom za významný podiel na rozvoji kultúrno-osvetovej činnosti pri ochrane, šírení a prezentácii nehmotného kultúrneho dedičstva v SR
a v zahraničí (2005), titul Laureát
súťažnej prehliadky na celoštátnej
súťažnej prehliadke Nositelia Tradícií v Liptovskom Mikuláši (2009),
Post Čestného člena Folklórnej
únie na Slovensku (2015).
K významným osobným oceneniam patria: čestný titul Vzorný pracovník kultúry udelený ministrom kultúry M. Válkom (1988),
Pocta generálneho riaditeľa NOC

od Národného osvetového centra v Bratislave (2010), Ďakovný list predsedu NSK Milana Belicu (2015), ako aj od vtedajšieho
starostu Kozároviec Jozefa Majera. Nedávne blahoželanie k životnému jubileu dostala aj z Kancelárie prezidentky SR.
Starosta B. Ižold vyjadril v príhovore úctu a poďakovanie jubilantke za významný podiel na zachovávaní ľudových tradícií a šírení dobrého mena obce. Úprimne jej zaželal veľa pevného zdravia, stáleho pocitu šťastia, veľa
pokoja, či spokojnosti v každej
chvíli a ešte neutíchajúci elán do
ďalšej práce.
Po slávnostnom zápise jubilantky do pamätnej knihy obce sa jej
prihovorila dlhoročná členka skupiny B. Ilavská. Aj keď 80. narodeniny vedúcej už oslávili v Praslici, ešte raz jej oficiálne poďakovala za nádheru piesní, tancov a
zvykov, ktorú chcú zachovať pre
budúce generácie. Pripomenula,
že s výrokom vedúcej „Praslica je
môj život“ sa stotožnili všetci. A
pod týmto názvom vytvorili pre
ňu fotoknihu z mnohých vystúpení a udalostí v 55-ročnej histó-

rii folklórnej skupiny. Urobili ňou
radosť nielen jubilantke, tešia sa
z nej všetci, ktorí ju dostanú do
rúk. Ako poďakovanie za podporu aktivít zo strany obce odovzdala B. Ilavská jednu fotoknihu aj do
rúk starostu.
Počas slávnosti spestrili
program tri najmladšie Prasličiarky. Na záver sa k nim pridali staršie členky, a tak jubilantka okrem kvetov dostala aj kyticu najkrajších piesní z repertoáru skupiny.
V krátkom rozhovore s Máriou
Ďurovičovou sme potom spomínali na začiatky skupiny. Na náhodu, kedy sa zo zostavenej skupiny predvádzajúcej Kozárovskú
svadbu v prvomájovom sprievode
postupne začala vytvárať folklórna skupina nazvaná Praslica. Nehovorila o svojej námahe a obetovanom osobnom voľne, hovorila o ochote starších občanov, ktorí jej veľmi pomáhali zbierať piesne, tance a zvyky už takmer zabudnuté. „Bola to Marka Švolíková, speváčka a zberateľka ľudových piesní a potom tanečný pár
– starká Evka Benčaťová a starký Lauko Smrťka, víťazi mnohých
krajských a celoslovenských speváckych, resp. tanečných súťaží.
Nemožno nespomenúť ani prvých
členov Praslice, ktorí zasvätili svoj
život ľudovým tradíciám. Sú to
pani Oľga Plachyová (Pustaiová),
Elena Ballová (Benčatová), Ján
Švolík, Cyril Beniačik. Neskoršie
pribudli Ing. Miloš Ďurovič, manželia Mária a Jozef Orovnickí, Betka Ilavská (Betinová), Alexandra
Valkovičová, Ing. Zlatica Chlpíková (Červenáková), Daniela Koláčková (Furdová). Im právom patrí
uznanie a morálne ocenenie nás
všetkých,“ povedala Mária Ďurovičová a pritom s pýchou sledovala skupinku speváčok, ako si pospevujú. Splnil sa jej totiž sen nielen o tom, aby v jej práci pokračoval syn s rodinou, ale aj o tom,
aby sa postupne omladzoval kolektív, čo je podľa nej zárukou do
budúcnosti.
M. Nemčeková, snímky autorka
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JUBILUJÚCA KONOPA
Folklórna skupina Konopa z Kozároviec
vznikla v roku 1990 na podnet Juraja Hamara pri príležitosti programu Profil obce Kozárovce, ktorý bol uvedený na FF Myjava. V súčasnosti má 25 členov a radí sa medzi seniorské súbory. Repertoár tvoria krátke pásma z
Kozároviec napríklad Fašiangová zábava, Volenie hájnika, Z jarmoku, Pijanská omša, Žatva
a dožinky, Vianočné piesne a zvyky.
Počas svojej existencie skupina absolvovala množstvo vystúpení v obci a okolí, ale tiež
po celom Slovensku (Myjava, Východná, Hrušov, Zuberec, Košice, Bratislava) a v Čechách,
Maďarsku a Slovinsku. Má za sebou nahrávky
pre Slovenskú televíziu a TV8. Medzi naj zážitky patrí účasť na 4-dňovom Medzinárodnom
dudáckom festivale v Strakoniciach v roku
2000. Bolo to zaujímavé tým, že neboli žiad-

ne skúšky a nácviky a išlo sa rovno vystupovať. Sprievod cez celé mesto mal asi 5 km a
v ňom hrali gajdoši z 15 zahraničných súborov niekedy aj 40
naraz.
Dodnes v súbore často spomíname aj na vystúpenie v maďarskom
S a r v a š i 2 0 17.
Okrem vystúpenia
s pásmom Na majeri a sprievodu s
kosami a hrabľami
na miesto, kde sa
konala pravá žatva. Každý súbor
dostal vymeraný
kus poľa so pšenicou a ten musel

pokosiť, pozberať a dať na povriesla, uviazať
snopy, spraviť hŕby a pohrabať. Potom prišla hodnotiaca komisia, ktorá všetko hodnotila (aj výšku strniska). Druhá skupina na
inom mieste varila tradičné jedlá – fazuľovú
polievku, rezance a koláče, ktoré tiež hodnotila komisia.
Veľmi radi sme po niekoľko rokov chodili ukazovať staré, pomaly miznúce dedinské
práce (tkanie kobercov, trepanie a česanie
konopí, kovanie kosy, lúpanie kukurice, fazule a hrachu ...) a vytvárať obraz života na dedine spred 100 rokov na Dni majstrov UĽUV-u
v Bratislave.
Za 30 rokov sme toho nielen veľa zažili, ale
väčšina z nás sa presunula do seniorského
veku, pribudli šediny, zdravotné problémy. Čo
nám ale zostalo, je chuť stretávať sa a ukazovať piesne, tance a zvyky z rodnej obce.
Mária Orovnická

Ľudová hudba JAVORINKA
Ľudová hudba JAVORINKA vznikla v roku
2012. V súčasnosti má osem členov. Vedúcou hudby je Bc. Miriam Šmatlíková – cimbal
a spev, Lívia Vozárová – husle, Silvia Tordová
– husle, Július Szénási – husle, Paulína Mihálová – husle , Mgr. Stanislav Titurus – akordeón a spev, Ing. Marián Torda – kontrabas a
Pavel Šmatlík – spev. Ich vystúpenia dopĺňa
a príjemným spevom obohacuje dievčenské
trio VRKOČE (Zuzana Belisová, Mária Kotorová , Krístína Vitkovičová). Spoločne sa venujú
interpretácii tradičnej ľudovej piesne predovšetkým z Kozároviec a Tekova. Svoj repertoár neustále obohacujú o nové piesne, čo im
dáva možnosť prezentovať nielen tento, ale aj
iné regióny Slovenska. Počas svojich vystúpení hudba spolupracovala a dodnes spolupracuje aj s inými muzikantami z blízkeho i širokého okolia.
Javorinka spolupracuje a pôsobí pri Obecnom úrade v Kozárovciach, ktorý jej vyšiel
v ústrety a poskytol priestory na nácviky v
priestoroch základnej školy. Počas svojho pôsobenia svoje umenie prezentovali na rôznych
rodinných oslavách, svadbách, zábavách, spoločenských a kultúrnych podujatiach ako sú
napr. Deň obce v Tekovských Lužanoch, Vinobranie v Čiernych Kľačanoch, Tlmačské Vianoce, Tlmačská grámora, oslavy dňa Sv. Urbana v Leviciach, Levický jarmok a II. Bátovský jarmok v obci Bátovce, ako aj Vianočné

trhy v Bratislave. Zavítali i medzi nemeckých
divákov v kúpeľnom meste Dudince. Fašiangy spojené s obecnou zabíjačkou obohatili svojim programom v obci Nový Tekov. Každoročne sú súčasťou programu Tradičného
kozárovského jarmoku, ako aj iných kultúrnych podujatí v obci. S jej podporou sa dostali i do maďarského mesta Oroszlány, kde v
rámci dedinského dňa zahraničných Slovákov
reprezentovali svoju obec, ktorá už niekoľko
rokov udržuje priateľstvo s týmto mestom.
V čase vianoc každý rok v spolupráci s domácim speváckym zborom TEBE SPIEVAM hudba pripravuje „Trojkráľový koncert“ , ktorým
sa snažia prostredníctvom kolied
a vianočných piesní spestriť divákom najkrajšie sviatky roka.
V tomto roku hudba plánovala
niekoľko vystúpení a koncertov,
avšak pandémia ich plány potlačila. Počas karantény spoločné nácviky prerušili a každý cvičil v rámci možností individuálne. Ak to situácia umožní, v najbližšom čase
sa chcú opäť stretávať a dobehnúť,
čo zameškali. V pláne majú nácvik
nových hudobných a speváckych
blokov zameraných na rôzne príležitosti, ktoré sa v Kozárovciach kedysi konali (svadba, fašiangy, do-

žinky, páračky). Tieto piesne budú podkladom
na vydanie CD a spevníka k nemu ako odkaz
pre ďalšie generácie.
Ich nástrojom na šírenie dobrej nálady je ľudová pieseň, preto medzi seba príjmu každého, kto si ju rád zahrá alebo zaspieva. Pevne
veria, že vydaním CD sa im podarí zanechať
u poslucháča radosť z hudby a tým vytvárať
a prehlbovať lásku k ľudovej piesni, folklóru
a ľudovému umeniu.
MŠ
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Ján Benčat:
Hlásim sa ku Kozárovciam, som tam stále doma
Naši rodáci. Narodili sa v Kozárovciach, tu vyrástli a po ukončení
základnej školy začali pomaly otvárať dvere do sveta. Mnohí z nich
sa po štúdiách usadili ďaleko od rodiska, ale puto zostáva. Ešte sa
vracajú k najbližším, k priateľom a oživujú si spomienky. V tejto rubrike sa pokúsime osloviť niekoľkých z nich, aby sme zmapovali ich
kroky po odchode z Kozároviec a krátko si ich pripomenuli. Tentoraz sme oslovili Prof. Ing. Jána Benčata, PhD. (1943)
Aké spomienky máte
na svoje detstvo v Kozárovciach?
Z dnešného pohľadu
človeka, ktorý prežil na
zážitky bohatý život,
patria spomienky na
detstvo k tým najkrajším a najčastejším. Vyrastal som spolu s bratmi v rodine s pracovitými a čestnými rodičmi, ktorí nám formovali náš budúci život a charakter. Myslím si,
že život na dedine vždy poskytoval deťom podmienky pre prežitie peknej a radostnej mladosti,
čo bolo aj v mojom prípade. Príroda Kozároviec a ich okolia bola
pomerne čistá a pestrá, predurčená na zbojnícku mladosť a s ňou
spojenými huncútstvami a športovaním. Ako deti, sme po skončení vyučovania trávili čas hlavne v prírode, kde sa hrali rôzne
zábavné hry, alebo sa hral futbal
a pod. Či to už bolo pri pasení husí alebo kráv v okolí dediny v lokalitách močiar, kucina, agáčina
a hlavne v lete pri Hrone. Nehľadiac na vtedajšie politické neduhy,
ktoré som si ako dieťa v podstate ani nevšímal, som na základnej
škole získaval vedomosti potrebné pre môj ďalší život a ktoré boli
v tej dobe jediné dostupné. Ďakujem za to mojím obetavým učiteľom, z ktorých najmä pán učiteľ J.
Valo vynikal svojím pedagogickým
umom a ktorý ma naučil základy
matematického myslenia. To mi
značne pomáhalo zdolávať matematiku aj na strednej škole.
Kadiaľ viedla Vaša životná cesta po ukončení štúdia na miestnej škole v Kozárovciach?
Po ukončení základnej 8-ročnej školy som v roku 1957 nastúpil na strednú Priemyselnú školu
stavebnú v Nitre, ktorú som ukončil v roku 1961 v odbore Pozemné stavby.
Vysokoškolské štúdium som začal v tom istom roku na Stavebnej fakulte, SVŠT Bratislava, kde
som absolvoval prvé dva ročníky.
Po ich ukončení som bol fakultou
vyslaný na zahraničné štúdium
na Politechniku Krakowsku (Poľsko), tiež na stavebnú fakultu na

V rámci svojej publikačnej činnosti som opublikoval viac než 230 vedeckých článkov v domácich
(cca 50) a zahraničných
(cca 180) časopisoch, kongresoch a konferenciách.
Rovnako som vykonal značné množstvo výskumných
správ (18), expertíz (cca
65) a odborných posudkov (195) z oblasti mostného staviteľstva, staveb- Pri preberaní ceny S. Mikovínyho, udenej dynamiky a životného ľovanej za celoživotné dielo v oblasti veprostredia (účinky vibrá- dy a techniky
cií na budovy, ľudí a životné
rodný delegát stredoeuropského
prostredie a iné). V oblasti
knižných publikácí som vypraco- združenia pri IMECO: Danubia –
val 12 titulov výučbových textov, z Adria Symposium on Experimentoho knižne vyšlo 5 titulov. Medzi tal Methods in Solid Mechanics
významné knižné tituly s odbor- (DAS), (1995 – 2006). IIAV – The
ným a vedeckým zameraním po- International Institute of Acousvažujem 2 knihy (vyd. ELSEVIER tics and Vibration, USA (2012 –
Oxford, 48 str. a InTech London, doteraz) a iné.
44 str.) Knihy dosiahli cca 6500
Ako som sa dočítala vo Vašom
ohlasov, stiahnutí a citácií.
podrobnom životopise v Oxford
Na tomto mieste treba spome- Encyklopedii, tak v oblasti vedecnúť aj viaceré členstvá v spoloč- kého výskumu ste boli od roku
nostiach, sú to najmä: Slovenská 1974 zodpovedným riešiteľom
spoločnosť pre seizmické inžinier- 5 vedecko-výskumných úloh, 3
stvo – SSSI (1993 doteraz);. Člen úloh vedecko - technického roz– v zahraničí: EASD – European voja a od roku 1990 vedúcim 7
Association for Structural Dyna- projektov grantových úloh VEGA
mics (1998 – doteraz). PAN – Ko- MŠ SR. K praktickým prínosom
misia Inžinierii Budowlanej (1996 možno zaradiť aj 14 realizova– doteraz). EUROMECH – Euro- ných unikátnych projektov, ktoré
pean Mechanics Society (1994 našli uplatnenie v technickej pra– doteraz). IABSE (1994 – dote- xi. Môžete nám ich priblížiť?
raz). Člen vedeckého výboru a náIde najmä o zavedenie impuzno-seizmickej metódy (ISM), ktorá sa uplatnila pri dynamickej diagnostike základových pôd a hornín, zavedenie spektrálnych súčiniteľov v diagnostike základových
pôd a stavebných konštrukcií od
účinkov technickej (dopravnej)
seizmicity. Uvedené postupy boli uplatnené pri projektoch komplexnej prognózy dynamických
účinkov novobudovanej podzemnej železnice (tunel) v rámci výstavby medzinárodného koridoru TEN-T a metra v Bratislave, na
existujúce budovy (Terminál letiska M. R. Štefánika, SND, VÚB v
Bratislave a iné) a projektované
významné objekty v blízkom okolí koridoru TEN-T (dátové centrá
IBM,T-COM, Lenovo,).

štúdijný odbor Teória
konštrukcií, kde som
pokračoval v štúdiu.
Štúdium som ukončil
obhajobou diplomovej
práce, za ktorú som
dostal cenu ministra
školstva PĽR. Po nostrifikácii diplomu a titulu na SVŠT Bratislava mi bol uznaný titul
Ing. na území ČSSR.
Po návrate zo zahraničia som
začal pracovať na vtedajšej Vysokej škole dopravnej (VŠD) v Žiline, (neskôr Žilinská univerzita
v Žiline), kde som pôsobil od roku 1967 ako vysokoškolský pedagóg do roku 2014. V období rokov 1984 – 1993 a 2002 – 2010
som bol vedúcim Katedry stavebnej mechaniky a v rokoch 1993 –
1999 dekanom Stavebnej fakulty
na Žilinskej univerzite (ŹU). V roku 1977 som obhájil titul kandidát vied (CSc / PhD) a v roku 1995
mi ministerstvo školstva SR udelilo titul profesor (prof.).
Počas svojej pedagogickej a vedeckej kariéry som značnou mierou prispieval k rozvoju vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti Stavebnej fakulty, ako aj Katedr y stavebnej mechaniky. I napriek
tomu, že som v roku 2014 skončil pracovný pomer so Žilinskou univerzitou v
Žiline ako jej riadny
profesor, naďalej na
fakulte aktívne pedagogicky i vedecky
pôsobím ako emeritný profesor. Okrem
toho sa zapájam do
výskumnej činnosti
na Výskumnom centre ŽU a Ústave konkurencie a inovácií
ŽU dodnes.
V období rokov
1998 – 2002 som
bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR), kde som
pracoval v zahranič- V predsedníctve medzinárodnej konferencie,
J. Benčat na snímke vpravo.
nom výbore NRSR.

Za vedeckú a výskumnú činnosť Vám boli udelené viaceré
ocenenia, spomeňme aspoň tie
najvýznamnejšie.
Ocenenie rektora Politechniki
Krakowskej za dlhodobú odbornú
a vedeckú spoluprácu. Ocenenie
Bolonskej univerzity, medzivlád-
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Kde žijete a čomu sa venujete?
Žijem v Žiline a blízkej Tepličke
nad Váhom, kde aj bývam s manželkou Annou. Manželka ešte stále
aktívne pracuje v oblasti mikrobiológie (MUDr.) a teda aj virológie.
Tak ako ja, neznáša COVID – 19

vírus a teda prispieva aj k jeho likvidácii. Mám dcéru Zuzanu (vnuci Michal a Matej) a syna Mareka (vnúčence Melánia a Amália).
Rád pracujem v prírode (záhrada pri dome a v Kozárovciach vinohrad). V mojom veku už ďalšie
aktivity nestíham.
Ako často chodíte do rodnej
obce?
Do rodných Kozároviec chodím
pomerne často, pretože môj vinohrad potrebuje pravidelnú údržbu, takže vďaka tomu som v častom kontakte s rodákmi z Kozároviec. (Pozn. red.: Je členom Vinohradníckeho spolku a každoročne
ho podporuje 2 %)
Na čo cítite ako náš rodák hrdosť, čo sa Vám u nás páči?
Je toho viac, čo vyvoláva vo mne
hrdosť. Na tomto mieste by som
však uviedol predovšetkým to, že
Kozárovčania sú hrdí ľudia, oddaní
foklóru, divadlu a spevu. To je dlhá tradícia, ktorú si stále udržujú
a kde dosiahli významné výsledky nielen v rámci Slovenska, ale
aj v zahraničí. Treba tiež pripomenúť mladej generácii, že vďaka
tejto tradícii a získaným výsledkom stojí v Kozárovciach kultúr-

Prvýkrát história v tomto čase
v dvadsiatich rokoch v našom storočí
poznala čo ťaží srdcia naše,
koronavírus nám život nivočí.
Príbeh z ničoty, čo má otáznik
a ľudstvo, len nádej si chová.
Kto môže za to, či azda nik?
Básnik len básňou burcuj tu znova.
Nuž, ľudstvo zmierni svoje chovanie,
a utrať pýchu vo svojich vzťahoch.
Zapri sa a povedz rázne tak nie!
Neži neľudsky, súdiť ťa bude Boh.
Či až tak sme tu zrazu v zlom práve,
či až tak viníme v reči iných?
Veď vraj vždy máme právo v hlave,
až tak, že lovíme ho z množstva kníh.
Bude nám sudcom história sama,
prečo ten vírus zrazu zmutoval,
veď je to zdvihnutý prst, či dráma,
tak sa zomknime zastavme jeho cval.
V duchu je pravda a v slove Eléison,
pre nádej ľudstva množ tu jej moc,
ten čo z kríka vravel: ,,Som ktorý Som,“
Ten všetko urovná na Veľkú noc.

Rodičia - mama Irena, otec Peter a bratia - zľava Peter a sprava Juraj

Kozárovské folklórne poklady
V regionálnych novinách Slovenská brána vyhlásili v marci súťaž Poklady v kroji. Súťaž bola určená pre najmladších folkloristov
v našom regióne, ktorí tancujú, spievajú alebo hrajú na hudobné nástroje vo folklórnych
zoskupeniach. Postupne sa na stránkach novín objavovali fotografie s krátkym popisom
o aktivite súťažiacich. Súťaž mala desať kôl.
Za Kozárovce sa prihlásilo deväť folkloristov.
Postupne od začiatku súťaže do redakcie prichádzajú hlasovacie lístky, na základe ktorých
bude vyhlásený víťaz súťaže. Hlasovať sa dá
do konca augusta, hlasovacie kupóny uverejňujú v každom čísle Slovenskej brány.
Kto reprezentuje mladý folklór Kozároviec?
V zozname sú deti zoradené podľa súťažného
čísla a za menom majú svoj vek:
13. Johanka Oravcová (7)
25. Mary Ann Mladá ( 7)

DY V K RO
J
LA

II .

Nádej

Čo je pre Vás v živote nezabudnuteľné?

Nezabudnuteľné pre mňa bolo štúdium v Poľsku, spoznanie
manželky, narodenie detí a vnúčat, spoluúčasť pri založení Stavebnej fakulty na Žilinskej univerzite v roku 1993 a ďalšie pôsobenie na fakulte. V živote je
potrebné si zvoliť správne ciele. Ja som si volil tie náročnejšie ciele, ktorých splnenie si vyžadovalo cieľavedomosť a vytrvalosť. Najdôležitejšie pre mňa
je dotiahnuť rozpracované veci do konca.
Pripravila Monika Nemčeková,
foto archív J. Benčata

I

Pavel Kopál

ny stánok – Kultúrny dom, ktorý
bol postavený s prispením štátnej dotácie, ako výraz ocenenia
dosiahnutých výsledkov Kozárovčanov v oblasti kultúry a folklóru
v danej dobe.
Teší ma tiež, že naša dedina sa
rozvíja všestranne, tak kultúrne,
ako aj vytváraním lepších životných podmienok pre občanov.
Vďaka všetkým starostom a poslancom, ktorí sa o to pričinili. Rád
sa hlásim ku Kozárovciam, ja som
tam stále doma.

POK

neho výboru Danubia – Adria a
Ministerstva zahraničia Talianska za spoluprácu pri organizovaní medzinárodných kurzov Design for Quality. V roku 2013 mi
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR udelil za mimoriadny vedecký prínos pri návrhu a rozvoji pôvodných diagnostických metód v oblasti analýzy
prognózovania účinkov technickej seizmicity na stavebné konštrukcie, životné prostredie a ľudí
Veľkú medailu Samuela Mikovíniho, udeľovanú za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky. Klub
vedecko–technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov mi udelil v rámci oceňovania „Vedec roka SR 2009“ Čestné uznanie za rozvoj a uplatnenie
nedeštruktívnych dynamických
diagnostických metód v oblasti mostného staviteľstva a technickej seizmicity a iné.

26. Filipko Belan (9)
27. Daniel Belan (3)
28. Paulínka Belanová (6)
33. Viktória Švolíková (14)
37. Stanka Švolíková (3)
39. Livka Vozárová (14)
42 Ester Švoliková (8)
V najbližšej Slovenskej bráne, ktorá vyjde
13. augusta bude rekapitulácia súťažiacich a
bude pripojený hlasovací kupón. Posledný hlasovací kupón bude aj v ďalšom augustovom
čísle 27.8. Podporte hlasmi naše deti a tým
aj detský folklórny súbor Vretienko, ktorý tieto deti reprezentujú. Noviny si môžete zakúpiť v oboch predajniach COOP Jednoty v našej obci. Spomedzi hlasujúcich bude na slávnostnom vyhodnotení vyžrebovaný jeden lístok a jeho majiteľ získa darčekový kôš , ktorý
venuje COOP Jednota Levice.

Pripravované kultúrne podujatia
Po ukončení mimoriadnej situácie spôsobenej
epidémiou ochorenia COVID-19 a po uvoľnení
opatrení 2. júla zasadala kultúrna komisia. Na
tomto zasadnutí sa prehodnotil plán podujatí a naplánovali sa nasledovné aktivity a
akcie na mesiace júl až október 2020:
• 27.-31. júl denný skautský tábor – organizátor SO Orol Kozárovce
• 15.august – Aj 21 schodov – beh a rýchla
chôdza (9 km, 3,5 km) - štart a cieľ v skautskom tábore
• 19.-20. september – Víkend so SĽUKom

19.9 – MDD v Rusovciach žiaci ZŠ Kozárovce
20.9. - Vystúpenie SĽUKu v DK v Kozárovciach – 15.00 pre deti Gašparko, o 18.00
pre dospelých
• 27. september – Memoriál Márie Švolíkovej
• organizátor MO MS a MSSk Matičiar
• 11.október – Cigánski Diabli
• 17.október – Beh Slovenskou bránou
V prípade zhoršenej situácie so šírením koronavírusu sa podujatia môžu termínovo odsunúť alebo zrušiť.
I.Švoliková
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Otvorenie základnej školy 1. júna 2020
Obec Kozárovce, zriaďovateľ ZŠ
s MŠ Kozárovce, zastúpená Ing.
Bystríkom Ižoldom po dohode
s riaditeľom ZŠ s MŠ Kozárovce
Mgr. Richardom Demianom obnovili prevádzku a výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ.
Škola bola v prevádzke denne
9 hodín od 7.00 – 16. 00, vrátane ŠKD. ZŠ zabezpečila každý deň
ranný zdravotný filter (dezinfekcia, meranie teploty, kontrola rúšok a hygienických potrieb).

Žiaci 1. – 5 . ročníka nastúpili na základe dobrovoľného rozhodnutia rodičov, záujem o nastúpenie do školy bol realizovaný prieskumom cez portál EDUPAGE. Počet žiakov v 1. ročníku 18,
v 2. ročníku 10, v 3. ročníku 9, vo
4. ročníku 19, v 5. ročníku 17 a v
ŠT 4. Spolu nastúpilo 77 žiakov,

čo predstavuje 55% z celkového
počtu žiakov.
Žiaci prichádzali do školy v časovom harmonograme od 7,10 hod.
– 7, 50 hod. Stretli sa na určených
vonkajších stanovištiach jednotlivých tried, aby dochádzalo k minimálnemu kontaktu s inými žiakmi. Do budovy školy prichádzali v

sprievode triedneho učiteľa vchodom D, pretože sa v škole realizuje
rekonštrukcia chodníka pred hlavným vchodom do ZŠ s MŠ.
Výchovno- vzdelávací proces
prebiehal podľa špeciálne upraveného rozvrhu hodín v 1. – 5. ročníku a v špeciálnej triede. Žiaci
špeciálnej triedy a 1.-3. ročníka sa
učili 4 vyučovacie hodiny denne,
žiaci 4. a 5. ročníka sa učili 5 hodín denne, v 5. ročníku prebiehalo blokové vyučovanie. Žiaci, ktorí nenastúpili do ZŠ s MŠ sa naďalej vzdelávali dištančnou formou – zasielanie pokynov a cvičení k učivu prostredníctvom portálu EDUPAGE.
V areáli školy boli vyčlenené
priestory pre jednotlivé triedy na
vonkajšie vyučovanie, hry a popoludňajšie pôsobenie detí v ŠKD
(stoly a lavice zapožičané z OcÚ
Kozárovce). Skupiny žiakov jednotlivých tried mali medzi sebou
minimálny kontakt. Pedagogický
dozor nad žiakmi tried bol zrealizovaný v trojčlenných a štvorčlenných skupinách pedagógov, počas
celého obdobia výchovno- vzdelávacieho procesu sa nezmenil.
Stravovanie pre žiakov bolo za-

bezpečené v ŠJ dodržiavaním aktuálnych hygienických a epidemiologických nariadení. Žiaci obedovali v stanovenom časovom harmonograme v skupinách podľa
ročníkov v sprievode ich pedagogického dozoru. Po vyučovaní začínala popoludňajšia činnosť ŠKD
do 16, 00 hodiny, realizovaná v
príslušnej triede v ročníkových
skupinách, alebo vo vyčlenených
vonkajších priestoroch s pani vychovávateľkami a učiteľkami.
Žiaci 6.- 9. ročníka sa naďalej vzdelávali dištančnou formou
podľa rozvrhu vyučovania. Do
školy opäť nastúpili 29. júna, kedy mali triednické hodiny a odovzdávali učebnice.
Školský rok 2019/ 2020 sme
ukončili 30. júna na triednických
hodinách vyhodnotením správania, prospechu, dochádzky, predmetových olympiád, športových
súťaží, mimoškolských aktivít,
zberu papiera a plastových uzáverov a poučením o bezpečnosti počas prázdninových dní. Žiaci
1. – 5. ročníka od triednych učiteliek dostali spomienkový odznak na netradičný školský rok –
„ZVLÁDLI SME TO !“

Biblia očami detí

Na fotke sú prváci zo ZŠ s MŠ Kozárovce. Vznikla, keď sa deti vrátili do školy po dlhom čase, ktorý museli stráviť doma pre pandémiu koronavírusu. Na tvárach detí môžete vidieť radosť z toho, že
môžu byť spolu a nemusia sa pozerať na seba cez obrazovku monitora ako to bolo pri online vyučovaní. Tento školský rok bol iný
ako predošlé. Z tried sme prešli do sveta online hodín, elektronickej komunikácie, či pracovných listov. Žiaci sa po dlhšom čase vrátili naspäť do škôl a dnes si prišli po vysvedčenie. Som veľ mi rada,
že sme tieto náročné mesiace všetci spoločne zvládli. Myslím si,
že je práve teraz vhodná príležitosť na poďakovanie všetkým učiteľ om, rodičom aj žiakom za ich nasadenie, vytrvalosť a spoluprácu v týchto mesiacoch.
Školstvo sa teraz môže konečne ľahšie nadýchnuť a počas prázdnin či dovoleniek môžeme všetci nabrať silu a energiu do nového
školského roka.
Mgr. Mária Hlavová, foto Lucia Volfová

Tento rok prebiehal už 19. ročník výtvarnej časti Biblickej olympiády
- Biblia očami detí. Pravidelne sa do tejto súťaže zapájajú aj žiaci našej
školy a mnohým sa podarilo získať aj pekné umiestnenia. Nebolo tomu
inak ani tento rok. Medzi ocenené práce v 5. kategórii (7. - 9. ročník
ZŠ a príslušné ročníky 8-roč. gymnázií) bola zaradená aj práca našej žiačky s názvom Záchrana
Izraelitov. Lucia Lukácsová,
žiačka 9. ročníka, získala cenu
poroty. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Súťaž
na škole koordinovala sr. Tarzícia - vyučujúca
náboženskej výchovy.
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Otvorená hodina
pre predškolákov
Do našej školy 24. júna zavítali budúci prváci z MŠ Kozárovce s pani učiteľkou M. Lintnerovou a pánom učiteľom M. Lenardom. Pre deti
bolo trošku zvláštne, že prišli do prázdnej prváckej triedy, no bolo to
kvôli výnimočnej epidemiologickej situácii, museli sme dodržať nariadené hygienické opatrenia, aby sa skupiny nemiešali. A keďže budúci
prváci nemohli zažiť ani tradičný zápis do prvej triedy, tak sa rozhodli
p. učiteľky zo ZŠ, že im ukážu prvácku triedu a tiež aj to, ako to vyzerá počas vyučovacej hodiny v škole. Deti si zasadli do školských lavíc
a jednu vyučovaciu hodinu absolvovali ako veľkí školáci. Hodina bola
pre deti netradičná, zábavnou formou venovaná - cirkusu. Predškoláci počas celej vyučovacej hodiny pomáhali zvieratkám s úlohami.
Podarilo sa im spočítať a vyfarbiť brušká na stonožke, rozlíšiť geometrické tvary, priradiť čísla k bodkám, roztriediť zvieratká, nakresliť
seba k usilovnej včielke Maji. Spoločne sme si zaspievali piesne Daj
pravú ruku vpred, či Zlatú bránu. A našli sa aj odvážlivci, ktorí smelo
vystúpili a zaspievali, či dali hádanky napr.Uhádnite, čím budem keď
budem veľký? (výpravca, baletka, smetiar... )
Na rozlúčku pani učiteľky predškolákom darovali obrázky a záložky
od prvákov. Predškoláci, ste veľmi šikovní, tešíme sa na Vás!

Príjemné dopoludnie v prírode
Počas dobrovoľného vyučovania v mesiaci jún sme sa žiakom tretieho ročníka snažili spestriť program cyklotúrou smer Psiare – ihrisko, kde sme sa rozhodli stráviť jedno teplé, slnečné dopoludnie.
Vyrazili sme na bicykloch, s batohmi na chrbte, plní elánu a radosti
stráviť pár hodín na čerstvom vzduchu a v prírode. Na ihrisku sme sa
venovali najmä športovým aktivitám ako futbal, hry s loptou, spoločenské hry, ale príjemne osviežilo aj oblievanie vodou . Pri tej príležitosti sme využili aj príjemnú prechádzku popri Hrone. V Kozárovciach nás čakala sladká odmena v podobe zmrzliny za zvládnutú cyklistickú túru. Do školy sme sa vracali síce unavení, ale plní zážitkov z
príjemne strávených chvíľ v prírode.
JS

eRko počas celého roka
„Radostnou cestou svedectva
viery kráčame spolu malí i veľkí.“
Toto je motto eRka, ktoré funguje ako hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Erko organizuje kolednícku akciu - Dobrá novina. Koledovanie počas vianočných sviatkov, kedy deti prinášajú
do rodín radostnú zvesť o Ježišovom narodení, v našej obci funguje už niekoľko rokov. A práve preto vznikla myšlienka organizovať
pravidelné stretnutia detí a mládeže v našej obci nielen počas
Vianoc, ale aj počas celého roka.
Oficiálne eRko začalo u nás svoju
činnosť 15. februára 2020 prvým

stretnutím s deťmi. Stretnutia detí, už dlhšiu dobu úspešne fungujú aj v okolitých dedinách. Ich úlohou je prostredníctvom diskusií,
zaujímavých aktivít, hier, piesní,
zábavnou a nenútenou formou,
pomáhať vzdelávať a viesť deti
a mládež k duchovnému rozvoju, úcte k životu, zodpovednosti,
láske k Bohu a blížnemu.
Hnutie eRko organizuje aj rôzne
tábory, nezabúda ani na vzdelávanie animátorov, dokonca vydáva aj jediný detský katolícky časopis Rebrík.
Téma tohto ročníka bola: „Aj
ty hrdinom“, a preto sme sa po-

čas uplynulých mesiacov, aj napriek zlej epidemiologickej situácii, snažili viesť deti podľa tohto
hesla. Rozhodli sme sa na základe
záujmu zo strany mládeže, venovať čas deťom a mladým aj počas
letných prázdnin. Stretká bývajú
pravidelne v klubovni, prípadne vo
farskej záhrade. Počas leta budú
bývať s deťmi dvakrát do mesiaca a s teenagermi raz do mesiaca. Navyše cez prázdniny plánujeme aj zaujímavé výlety do prírody, kde sa spolu zahráme či zaspievame a veríme, že tak spoločne plnohodnotne prežijeme požehnaný čas.
A čo hovoria o eRku deti?
„Erko je super, sú tu super hry.
“

„Mám rada eRko preto, lebo je
tu veľmi dobrý kolektív a mám tu
veľa kamarátov. Je tu sranda.“
„Na eRku sa mi veľmi páči. S radosťou sem chodím. Najviac sa mi
páči, že je to kresťanské spoločenstvo, moji priatelia, hry... Je tu veľa skvelých vecí a nikdy sa tu nenudím. Teším sa, keď sa tu stretne veľa detí. Odporučila by som ho
všetkým deťom na svete.“
Na facebooku nájdete našu
stránku: „eRko a Dobrá novina
Kozárovce“, kde vám prinášame
aktuálne informácie a zároveň,
tak môžete sledovať aj naše aktivity. Prípadne vám radi poskytneme informácie aj osobne. Tešíme sa na stretnutie s vami.
animátori z eRka
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Znovuotvorenie materskej školy

Tak odchádzate...
Práve toto slovo vnáša do našich sŕdc spomienky na všetko, čo sme
spolu prežili. Pretože všetky veľké kroky v živote sa skladajú z malých
krokov, aj vy ste sa malými krôčikmi v podobe ročníkov dostali až k tomuto kroku.... odchodu zo základnej školy. Zo školy, ktorá sa na deväť
rokov stala vašim druhým domovom. Opúšťate miesto, kde ste si postavili základy vašich životov, kde ste zažili prvé lásky a s nimi aj prvé bolestivé sklamania. No každý koniec v sebe nesie nový začiatok a
vy sa naň už určite nesmierne tešíte.....Takže sa s vami, naši milí deviataci, lúčime a chceme vám zaželať, aby ste sa v tom veľkom svete
nestratili a aby sa vám podarilo dosiahnuť vaše vytúžené ciele...

Umiestnenie žiakov deviateho ročníka na stredné školy
Balogh Samuel: Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce
Červenák Dávid: Obchodná akadémia, Zlaté Moravce
Dean Mark Julius: Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
Demian Gabriel: Športové Gymnázium, Nitra
Egyudová Kristína: SOŠ techniky a služieb /ochrana osôb a majetku/, Nitra
Egyudová Michaela: Hotelová akadémia, Levice
Horváthová Laura: Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
Hudecová Sofia: Hotelová akadémia, Nitra
Janovický Damián: Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
Kabátová Jarmila: Hotelová akadémia, Levice
Krištof Timotej: SPŠ strojnícka a elektr., Levice
Krivočenko Samuel: SPŠ strojnícka a elektr., Levice
Lukácsová Lucia: ŠUP, Trenčín
Mihál Ľuboš: SPŠ strojnícka a elektr., Levice
Pivarčiová Nikol: Športové gymnázium, Banská Bystrica
Slížiková Soňa: SOŠ pedagogická, Levice

Entuziazmus - najkrajšie
slovo na svete
Všetko sa to začalo bežnými aktivitami v ŠKD po opätovnom nástupe žiakov do školy. Niektoré z detí si precvičovali šikovnosť a zručnosť s logickými skladačkami, iné sa hrali s hračkami prinesenými z
domu alebo skladali lego, len Tomáško usilovne čosi kreslil na tabuľu. Výsledok jeho umeleckého prejavu – krásny rozprávkový robot. A
tak stačilo tú hŕstku detí „naťuknúť“, rozdúchať detskú fantáziu a chuť vytvoriť si spoločného robota bola na svete. Popri
jeho realizácii sme si s chuťou
zaspievali, zopakovali básne na
písmenká abecedy, vypočuli si
veselé príhody, ktoré deti zažili počas „nútených prázdnin.“
Bolo tu cítiť priateľstvo a spolupatričnosť. A čo bolo výsledkom prebudených schopností
detí ? No predsa krásne spoločné dielo, ktoré prinieslo radosť všetkým, ktorí sa oň pričinili. Výsledok našej snahy, ktorý dnes krášli vestibul našej ZŠ,
vytvorili šikovné ruky prvákov
Tomáška, Tamarky, Kvetky, Betky, Lenky a Deniska.

Po nečakaných a neplánovaných prázdninách sme 1. júna znovuotvorili priestory našej materskej školy. Museli sme sa však riadiť nariadeniami z ministerstva a regionálneho úradu verejného
zdravotníctva a tak do materskej školy mohol nastúpiť iba obmedzený počet detí. Deti a celý kolektív materskej školy novú situáciu v našej materskej škole veľmi dobre zvládali, deti i rodičia boli disciplinovaní, trpezliví, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Taktiež
by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať i všetkým rodičom, ktorí
počas prerušenia prevádzky materskej školy boli s nami v kontakte a tak nám umožnili naučiť deti niečo nové aj z priestorov domova. Naši pedagógovia sa snažili deťom posielať každý deň tvorivé
a nápadité vzdelávacie materiály, aby deťom v takejto neštandardnej situácií urobili radosť. Taktiež im patrí veľká vďaka.
Od 1. júla mali možnosť do našej materskej školy nastúpiť i ďalšie
deti počas otvorenej letnej prevádzky. Dúfam, že takáto situácia,
ktorá nás v tomto školskom roku postretla sa už nikdy nezopakuje a my budeme môcť vítať naše deti každý deň s láskou a otvoreným náručím v priestoroch našej materskej školy.
Bc. Monika Žemberyová

Rozlúčková slávnosť
s predškolákmi

Posledný deň školského roku
2019/2020 patril našim predškolákom, ktorí sa lúčili s materskou školou v motoreste Stop.
Spolu s pani učiteľkou M. Lintnerovou a pánom učiteľom M. Lenardom si pripravili pre rodičov
krátky program. Ešte pred ním
sme si vypočuli príhovor riaditeľa R. Demiana a starostu B. Ižolda, slávnostne sme „ostužkovali“ deti, ktoré zložili sľub predškolákov a podpísali sa do našej
škôlkárskej kroniky ako úspešní
absolventi materskej školy. Súčasťou pripraveného programu
našich predškolákov bola taktiež pieseň, ktorou sa deti roz-

lúčili so škôlkou, a aj odovzdanie diplomu a darčekov pre deti,
ktoré určite využijú v prvom ročníku. Na záver si všetci predškoláci spolu so svojimi rodičmi pochutili na torte, ktorú pripravila
pani Hegedušová, za čo jej veľmi
pekne všetci ďakujeme.
Hoci nám bude za nimi smutno, veríme, že sa im bude vo veľkej škole páčiť, že z nich budú usilovní žiaci, z ktorých bude mať radosť nielen nová pani učiteľka, ale
aj ich rodičia. V neposlednom rade, ďakujeme rodičom za ich spoluprácu, za to, že nám zverili svoje krehké poklady.
Martin Lenard

„Opäť sa jún s júlom stretá a nás máta v mysli veta: Školský
rok sa končí zas a nastane prázdnin čas. Zase je jeden školský
rok za nami, myšlienok tisíc víri nám hlavami. Čakajú nás prázdniny plné krás, tak vitaj leto a zostaň v nás.“
Všetkým deťom i rodičom prajeme krásne prázdniny, plné slnečných dní a radostných chvíľ. Tešíme sa na vás v novom školskom roku 2020/2021.
Kolektív materskej školy
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Deň slovenského kroja aj v našej obci
Na počesť krásy a jedinečnosti ľudového odevu, ktorá spočíva v
regionálnej variabilite krojov, sa v Banskej Bystrici od roku 2018 začiatkom septembra organizuje podujatie s názvom Slovenský deň
kroja. Pod dohľadom autorky podujatia, Márie Rehákovej, má za sebou 2 úspešné ročníky, no plány ďalšieho ročníka 2020 boli, podobne ako u väčšiny kultúrnych podujatí, zasiahnuté súčasnou kritickou situáciou.
Keď však človek chce, riešenie
sa vždy nájde. Preto sa organizátori rozhodli naložiť techniku do áut
a vycestovať za kultúrou a tradíciami po obciach Slovenska, aby
nám tak - prostredníctvom médií
-sprostredkovali krásu a jedinečnosť slovenskej kultúry. Jednou z
obcí, ktoré organizátori navštívili,
boli aj Kozárovce. Vzácnych hostí medzi Prasličiarmi privítal starosta obce Ing. Bystrík Ižold. Bolo
nám cťou prezentovať, ako sa kedysi spevom a tancom zabávali kozárovské dievky so zeleným kvetovaným venčekom vo vlasoch, symbolom čistoty a slobody: „Ešte sa
nevydán ešte si ja počkán, ...“ No
príde deň, kedy venček zvädne,
kvietky odkvitnú..., dievka sa stane manželkou a odvtedy jej hlavu

zdobí čepiec. Svadba je životným
medzníkom dvoch ľudí, ktorých
však v minulosti nie vždy spájala
láska, ale boli to aj majetkové záujmy rodín. Hoci odobierka nevesty
od rodičov bola veľmi emotívnou
chvíľou lúčenia sa s rodičovským
domom a dievockým životom, na-

priek tomu na každej svadbe nechýbala hudba a spev svadobčanov či dedinčanov, ktorí sa zapojili
do radostného svadobného sprievodu. Ten sprevádzal nevestu a ženícha nielen cestou do kostola, ale
aj po sobáši k svadobnej hostine.
Bolo zvykom, že svadba trvala aj

niekoľko dní. Malebný starodávny
dvor pána Ferka Čaradského a jeho
manželky tak aspoň na pár hodín
ožil spevom a tancom Prasličiarov.
Ďakujeme im za takúto možnosť,
vďaka ktorej sme mohli prezentovať našu kultúru a zvyky.
V období od 1. - 12. septembra
bude televízia TA3 vysielať pripravované ukážky programov zozbieraných počas natáčaní z navštívených obcí Slovenska. Týždenník
Slovenka, ponúka na svojich stranách pre čitateľov časť venovanú
aj nahrávkam týchto programov.
Okrem toho na stránke www.zenskyweb.sk môžete nájsť aktuálne
zábery z nášho natáčania.
Veronika Betinová
členka FSk PRASLICA
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Rok 1940 a 1950
ROK 1940

Kronikár Milan Beniak zachytil
situáciu v Kozárovciach v tomto roku nasledovne: „Túto zimu
(1939-1940) napadlo veľa snehu.
Tento trval až do konca februára
roku 1940.
Podľa vládneho nariadenia bol
doterajší správca školy Vojtech
Petráss pozbavený úradu a vykonávania funkcie na rímsko-katolíckej cirkevnej škole a preložený
bol do Bratislavy. Na jeho miesto
bol menovaný nový riaditeľ školy, Valach, ktorý prišiel zo Zlatých
Moraviec.
Dňa 13.marca zúčastnila sa naša obec slávnostného aktu na železničnej stanici, keď o 15. h. prechádzal stanicou alegorický vlak
vezúci prezidenta Dr. Jozefa Tisu
a celú vládu na oslavy vzniku slovenského štátu do Banskej Bystrice. Sprievod sprevádzala dychová hudba. Na stanici prehovorila k vláde delegácia činiteľov obce.
V tomto roku začal predávať v
plnom prúde František Orovnický, ktorý založil malú predajňu s
kramárstvom na obecnej parcele Pri Trojici, v pravom uhle utvorenom cestou vedúcou do Nemčinian s hradskou.
Funkciu duchovného zastáva
dp. Anton Vácval, ktorý dochádza
do Kozároviec z Hronského Beňadika bicyklom. Mnohokrát prespáva aj vo farskom zborenisku.
Tu sa schádza mládež na prevádzanie rôznych hier, z ktorých vyniká hlavne volejbal. Na farskom
dvore sú dve ihriská,lebo mládež
sa delí na starších - kružkárov a
mladších – Alojziánov a tak každá
skupina má svoje ihrisko.
Vo februári bola založená v obci skupina Hlinkovej mládeže, ktorá zahrala v tomto roku divadelnú hru Petrolejový král. Hercami
boli prevažne mladí študenti, kto-

Petrolejový král

rí pracujú ako vodcovia v Hlinkovej mládeži.
Divadelnú hru Za Kristom zahrala Hlinkova Garda. Je to hra
zo života a prenasledovania kresťanov.“
Správca železničnej stanice pán
Slávik píše o roku 1940 takto: „V
roku 1940 sa osobná a nákladná doprava stále vzmáha. Taktiež aj preprava na priľahlej autolinke, osobnej aj nákladnej, je
na vzostupe.
Pre mimoriadne silnú zimu a
snehové fujavice doprava v mesiacoch január a február viazla. Na
autolinke bola doprava zastavená
pre nepriechodnosť ciest.
V septembri sa začala výstavba
ciest v okolí, a štrk na tíeto cesty
sa nakladal na nákladnej vlečke
Légiolomu, denne 40-45 vozňov.
Preto bola daná žiadosť na obsluhovací rušeň a čatu, s ktorou by
sa Légiolom obsluhoval.
Dňa 28.apríla prevzal stanicu
nový správca Slávik, ktorý sem
bol preradený z Biskupíc. Nehody
ani vykoľajenia neboli žiadne.
Dňa 18.decembra cestoval cez
Kozárovce zvláštnym vlakom prezident republiky Dr. Jozef Tiso.
Vlak u nás menil rušeň a počas
výmeny bolo prezidentovi podané hlásenie za prítomnosti obecných predstavených a správcu
stanice.“
Z tohto obdobia máme k dispizícii aj články, ktoré boli uverejnené v celoslovenskej tlači. Noviny Slovák uverejnli16. júla článok
o potrebe vybudovať na železničnej stanici čakáreň. Táto požiadavka vznikla na základe sústredenia dopravy (nákladnej aj osobnej) z celého bývalého Pukanského okresu do Kozároviec (keďže
Levice už vtedy patrili Maďarsku).
Počet cestujúcich niekoľkonásobne vzrástol a malá stanička už náporu cestujúcich nestačí. Tento

istý článok vytlačili tieto noviny
aj v októbri a táto vytrvalosť sa
oplatila. Noviny Slovák uverejnili
19.novembra krátky oznam o tom,
že na jar 1941 sa začne s výstavbou prijímacej budovy a colného
skladiska v Kozárovciach v hodnote 600 000,- Ks.

ROK 1950

V roku 1950 bol kronikárom
stále pán Milan Beniak a rok opísal nasledovne: „Začiatok roka
je mrazivý. Mrzne iba na sucho,
bez snehu. Vo februári zavítala k
nám skupina bratislavskej mládeže, ktorá usporiadala zábavný večierok. Dňa 5.marca sa konala v Zlatých Moravciach súťažná prehliadka divadelných súborov, na ktorej sa zúčastnili aj divadelníci z Kozároviec. Prezentovali hru A. Pavloviča Čechova
Konské priezvisko, ale nepodarilo sa im postúpiť ďalej.

árendovaná a bolo na nej vytvorené Jednotné roľnícke družstvo.
Toto má 32 členov, ktorí obhospodarujú 69 ha. Hospodárom je
Vincent Soboňa.
Na Kvetnú nedeľu bola predvedená hra „Slovenská sirota“,
ktorú predviedla Marianska kongregácia, za úzkej spolupráce s
MS ČSM.
Súčasne snahy ochotníkov v
divadelnom ochotníckom krúžku Hron dosiahli vrcholu, keď
konečne prišlo vybavenie javiska a síce „čierny horizont“ v cene
6000,- Kčs, dve skupiny stromov
za 4300,- Kčs a 4 skupiny kríkov
za 1780,- Kčs. Na novom horizontálnom javisku bola zahraná 9. a
16.apríla Urbánkova hra Kamenný chodníček.
Veru nie jednému občanovi
správne to mysliacemu s divadlom
od radosti vyhŕkli slzy potešenia,
keď videl, že snaha mladých nezo-

Konské priezvisko

Kamenný chodníček
Na fašiangy predviedol Sokol
operetu Vy krásne Tatry malebné.
Hasičský zbor usporiadal zábavu
v Potravnom družstve.
V marci bol zvolený nový predseda MNV, ktorým sa stal Vincent
Soboňa, dlhoročný pracovník v
KSS. Vincent Soboňa sa narodil
26.septembra 1903 v Kozárovciach. Pracoval v Bratislave na
stavebných prácach a v roku 1939
v Nemecku na poľnohospodárskych prácach. Od roku 1945 je
predsedom organizácie KSS.
Podľa vládneho nariadenia, bola skonfiškovaná pôda patriaca
cirkevnému majetku, ktorá bola

stala iba prázdnou túžbou a frázou, ale že sa i splnila. Hneď po
uplynutí času žatvy bola zahraná
hra Belie sa plachta osamelá.
Nastáva akési súťaženie o vyťaženie viacej produktov z pôdy než
doteraz. Úroda obilia bola pekná, ale napriek dosť priaznivému
ročnému počasiu krmovín bolo
opäť málo.
Po skončení žatvy bol prevedený rýchly výkup obilia. Pretože je
plánované uskladnenie obilia aj
v kultúrnom dome, bola zahratá
vyššie spomenutá hra 2.augusta. Obilie skutočne bolo v kultúr(Pokračovanie na str.13)

13
(Dokončenie zo str.12)
nom dome aj uskladnené za dobu troch mesiacov. Po odvezení
bola vybudovaná v zadnej časti
kultúrneho domu kabína pre fil-

mový aparát a v obci bolo zriadené štátne kino Hron. Filmy sú
premietané v sobotu, v nedeľu
a v každý štátom uznaný sviatok. Spravcovia kina boli Michal

Kino Hron v roku 1972

Demian a Karol Benčat, pokladníčkou bola Terézia Šmatlíková
a zriadenci Helena Soboňová a
Štefan Dóczy.
Roľnícke skladištné družstvo
vykupuje krmoviny a slamu na lúkach pri malej stanici Močiar.
Pri Tlmačoch začalo sa vo veľkom stavbou továrne Levická kotláreň, ktorá zamestná skoro všetko naše robotníctvo, ktoré takto
má prácu pri domove.
V decembri bolo usporiadané
divadelné predstavenie Hollého
hry „Kubo“, s ktorou divadelný
ochotnícky krúžok „Hron“ dosiahol neobyčajných úspechov. V
obci boli usporiadané 4 predstavenia. S hrou sa robili zájazdy do
Rudna nad Hronom a do Tekovských Lužian a tieto zájazdy významne prispeli k rozvoju nášho

divadelníctva.“
Železničiari tento rok opísali
ako vcelku úspešný, pretože preprava bola na vrchole aj vďaka
výstavbe nového podniku v Tlmačoch. Bohužiaľ, ale zaznamenali aj dve nehody k jednej došlo v júli, kedy vlak narazil medzi Kozárovcami a Volkovcami
do povozu ťahaného kravami a
celý ho zničil a kravky zabil. Pohoničovi, pochádzajúcemu z Kozároviec, sa asi nič nestalo lebo
záznam o jeho zraneniach nepíše.
K druhej zrážke došlo v septembri. Medzi Kozárovcami a Veľkými Kozmálovcami narazil vlak do
osobného auta, v ktorom boli tri
osoby. Jedna osoba bola usmrtená a dve zranené.
Z miestnych kroník spracoval
Miroslav Kopál

Naše vína na tohtoročných súťažiach
Na prelome jari a leta už tradične na stránkach Kozároveckých novín informujem členov vinohradníckeho spolku a spoluobčanov o tom, ako sa darilo kozárovským vinohradníkom a vinárom na vinárskych súťažiach. Posledné roky sme absolvovali 7 až 9
súťaží za jednu výstavnú sezónu.
V tomto ročníku, kvôli pandémii,
len dve, čo nás ochudobnilo nielen o zážitky zo stretnutí s našimi
vinohradníckymi priateľmi, ale aj
o ocenenia, na ktoré sme sa pripravovali a tešili.
Po minulé ročníky sa nám súťaže otvárali vždy vo februári v
Žitavanoch. Tohto roku to bolo v
Rybníku už 9. februára zasadnutím odbornej degustačnej komisie a 15. februára vyhodnotením
výsledkov na verejnej degustácii. Za náš spolok sa zúčastnilo
15 členov a dvaja členovia spolku
Ing. Juraj Benčať a Milan Švolik sa
po prvýkrát zapojili do hodnotenia vín ako členovia degustačnej
komisie. Samotné výsledky súťaže potvrdili dobrú kvalitu našich
vín. Celkovo bolo udelených 17

zlatých medailí, z toho pre Kozárovce sme získali štyri.
V Žitavanoch sa konala degustácia 29. februára. Tu mali kozárovskí vinári najväčšie zastúpenie
na súťaži (mimo domácich vystavovateľov). Zúčastnilo sa 16 členov spolku a získali sme 9 zlatých medailí. Z toho Ing. Viktor
Sitár a Lukáš Betin získali po dve
zlaté medaile. Celkovo na oboch
súťažiach je možno konštatovať,
že zhruba jedna štvrtina udelených zlatých medailí bola pre členov Vinohradníckeho spolku Kozárovce. Na tomto úspechu majú
podiel naši členovia Mikuláš Betin, Lukáš Betin, otec a syn Fabiánovci, Gaži a syn, Ján Majer, Milan Švolik, Ing. Viktor Sitár a Milan Záhorský. Poďakovanie patrí
všetkým účastníkom tohtoročných súťaží, ktorí sa zúčastnili a
získali ocenenia, vrátane strieborných a bronzových medailí. V
našom spolku je vidieť, že snaha
dopestovať kvalitné hrozno a vyrobiť z neho dobré víno, neochabuje. Desať rokov činnosti spolku posunulo Kozárovce medzi vi-

Striebro v Rybníku získali (zľava) F. Betin, J, Majer V. Sitár, V.Hlava, P.
Fabian
Foto: M. Nemčeková

Ocenení zlatou medailou v Rybníku (zľava) M. Záhorský, Š. Gaži. L. Betin, M.Švolik
Foto: M. Nemčeková
nohradnícke obce s dobrou kvalitou vín. Škoda len, že dopyt po
nich, medzi našimi spoluobčanmi
je zatiaľ malý. Aj toto je výzva do

ďalšieho obdobia pre vedenie vinohradníckeho spolku.
Štefan Gaži,
predseda VS Kozárovce

A opäť ľadovec
V piatok 24. júla, krátko pred treťou hodinou popoludní, sa nad
našimi vinohradmi na Pustej hore prehnala silná búrka. Prívaly vody tiekli cez vinice a zlievali sa na obe prístupové cesty, kde sa následne zliali pri kaplnke do jedného prúdu, ktorý bral so sebou po
ceste ku priehrade štrk, kusy rozmáčanej hliny a zvyšky pokosenej
trávy. A aby toho vyčíňania nebolo dosť, ťažké šedé mraky, ktoré
prišli ako vlani, priam cez Slovenskú bránu, sa spojili s mrakmi, čo
dohnal silný vietor od Inovca a na celú Pustú horu sa spustil ľadovec. Trval osem až dvanásť minút. Krúpy neboli veľké, najväčšie
snáď ako väčší hrach, ale zlovestná bola jeho intenzita a to, že ho
vietor krútil a udieral na vinič chvíľu z východu, potom od západu
a nakoniec od severu.
Škody na úrode hrozna možno zatiaľ predbežne odhadnúť na 2040% predpokladanej úrody. Mesiac a jeden deň nás delil od výročia
ľadovca, ktorý padol nad Kozárovcami a Pustou horou 25. augusta
vlani. Žiaľ, tohto roku ľadovec, aj keď v podstatne menšej miere, zasiahol aj severnú časť Starých viníc. Škody, ktoré hlásia vinohradníci v tejto oblasti sú však omnoho menšie ako na Pustej hore.
Chcem len veriť, že ťažko skúšaní pustohorskí vinohradníci poškodený vinič náležite ošetria, aby si zachovali nádej vyrobiť z neho dobré víno.
Štefan Gaži
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Otvorenie skautského tábora
V pondelok 27. júla bol slávnostne otvorený v poradí už tretí skautský tábor v našej obci. Zúčastnili sa na ňom podpredseda NSK Igor
Éder, poslankyňa NSK Martina Holečková, starosta obce Bystrík
Ižold a poslanci obecného úradu.
Súčasťou slávnostného nástupu chuť medzinárodného podujadetí bolo vyvesenie vlajky, štát- tia dodli deti z Nemecka, USA
na hymna a príhovory starostu a a Česka. Sú to zväčša deti, či
podpredsedu NSK, ktorí deti po- príbuzní rodákov z Kozároviec,
zdravili a zaželali im slnečné dni ktorí si dovolenku naplánovaplné zaujímavých aktivít a nové li tak, aby ich deti mohli prežiť
priateľstvá
týždenný skautský tábor. V táTentoraz sa v tábore zišlo 52 bore od prvého okamihu panodetí z celého Slovenska, ba prí- vala pravá skautská nálada, ra-

I. Éder a M. Holečková (NSK)

dosť a veľké očakávanie sršalo
zo všetkých.
„Napriek tomu, že je to už 3.
ročník skautského tábora, ja som
na jeho pôde po prvýkrát. Ak mám
správne informácie, je to jediný
svojho druhu v okrese a aj v kraji.
Veľmi sa teším, že tábor je práve
v blízkosti môjho rodného mesta. Prekvapilo ma, že sú tu detičky nielen zo Slovenska, ale že je
to taký mini medzinárodný tábor.
Pevne verím, že si tento týždeň
pod dozorom svojich vedúcich
užijú v zdraví, že sa veľa naučia,
že budú mať čo najmenej skautských trestov, a že sa k nám o rok

opäť vrátia,“ povedal po nástupe
I. Éder, ktorý neprišiel s prázdnymi rukami. Priniesol deťom sladkosti, ktorými si budú môcť osladiť svoj prvý deň v tábore.
Ako nám prezradila Dominika
Skačanová, dnes je na programe vodný futbal v ZŠ, v stredu
by chceli ísť na celodenný výlet
do Zveroparku v Revišťskom Podzámčí, pripravené sú rôzne kreatívne aktivity, pohybové hry, proste z každého rožku trošku. V piatok na záver tábora prídu za deťmi rodičia a spoločne si urobia záverečnú opekačku.
M. Nemčeková

Aktivity DHZ Kozárovce v prvom polroku
Po úspešnom vstupe do nového roka, sme svoju činnosť v roku
2019, zhodnotili na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 7.marca v Hasičskej zbrojnici. Naplánovali sme si aj nové úlohy a ciele, ktoré by sme chceli v priebehu roka 2020 plniť. Nosnými bodmi sú každoročne Kozárovský jarmok, naša súťaž o Striebornú prúdnicu Pohronia a po novom aj súťaž vo varení držkového guľášu- Kozárovský
kotlík. Okrem toho, neustála príprava, či už teoretická, alebo praktická na zásahovú činnosť, účasť na pohárových súťažiach a asistenčná služba pri rôznych spoločenských podujatiach.
Všetky tieto plány nám však
skomplikoval nový fenomén roku
2020 - korona vírus Covid 19. Tak
ako sa pandémia ,,dotkla“ každého z nás v súkromnom živote, odrazila sa aj na činnosti našej organizácie. Po vypuknutí pandémie a
zasadnutí krízového štábu obce,
bolo na tomto zasadnutí rozhodnuté, že Obecný hasičský zbor sa
bude podieľať na riešení situácie v
obci, podľa ďalšieho vývoja pandémie. Jedným z prvých rozhodnutí, ktoré padli v úvode pandé-

mie, bolo rozhodnutie vedenia obce, o zrušení verejných podujatí a
akcií, usporadúvaných pod záštitou obce Kozárovce. Bola zrušená
oslava Dňa detí, Tradičný kozárovský jarmok a aj súťaž o Striebornú prúdnicu Pohronia, čo sa nás
vo veľkej miere dotklo, nakoľko
na všetkých týchto akciách rôznou mierou participujeme.
Päť členov OHZ 19. apríla zabezpečovalo technickú a personálnu pomoc pri testovaní ob-

čanov miestnej rómskej komunity na Covid - 19. pri motoreste Stop. Následne 21. apríla sme
vykonávali na pokyn starostu obce Ing. Ižolda, kompletnú dezinfekciu priestorov rómskej osady
Domky. V čase pandémie boli každý týždeň od 6. apríla v nepretržitej pohotovosti, štyria členovia
zboru, podľa rozpisu služieb.
Okrem činnosti v čase korona vírusu, sme vykonávali aj zásahovú činnosť na pokyn Operačného strediska HaZZ Zlaté Mor avce, keď že Kozárovce, napriek tomu, že patria do
okresu Levice, spadajú pod hasebný obvod Zlaté Moravce. To len na
margo toho, že dostávam častú
otázku: Prečo chodia na zásahy
do Kozároviec hasiči zo Zlatých
Moraviec a nie z Levíc.
- 5.februára to bol zásah, keď
sme boli privolaní k úniku plynu

a malému požiaru.
- 26. marca planý výjazd k požiaru v osade Domky
- 8. mája výjazd k požiaru trávnatého porastu v záhrade.
Z ďalšej činnosti od začiatku roka by som chcel spomenúť pravidelnú prípravu hasičského družstva mužov na športové súťaže.
Keďže korona, zasiahla aj túto oblasť, ako som už spomenul vyššie, boli mnohé súťaže zrušené,
ale príprava musí neustále pokračovať, veď rýchlosť a zručnosť je
vždy potrebná pri zdolávaní požiarov.
Tréningy okrem iného, prebiehajú aj v našom areáli na Brôdku,
ktorý sa snažíme neustále vylepšovať. Dokončili sme výstavbu základne na športové útoky. Vykopali sme studňu, nakoľko výdatnosť potoka v blízkosti areálu je
slabá a nestačila nám na dopĺňanie vody, potrebnej na požiarny
útok. Ešte nás čaká vybudovanie
elektrickej prípojky, potrebnej na
chod čerpadla a dokončenie zemných prác okolia studne a základne. Staráme sa tiež o stromy, ktoré sme na vlastné náklady nasadili
popri potoku, aby sme mali v budúcnosti tieň v čase letných horúčav. V pláne máme ešte vybudovanie altánkov v priestore pri
unimobunkách.
Peter Majer, veliteľ DHZ
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Do súťaže chceme preniesť kvalitnú prípravu
a chuť víťaziť
Pred úvodným kolom jarnej časti 4. ligy skupiny Juhovýchod sme
my všetci, hráči, funkcionári a s určitosťou aj naši fanúšikovia, očakávali útok Lokomotívy na popredné priečky. Zimná príprava bola kvalitná, odohrali sme viacero veľmi dobrých zápasov, trénovali
sme naplno. Počas prípravy sa nám na dlhú dobu zranili dvaja naši
kľúčoví hráči, ale aj na tento výpadok dokázalo vedenie klubu zareagovať a tím doplnilo o nemenej zaujímavých hráčov.
V prvom jarnom kole sme nastúpili proti Šuranom, súperovi patriacemu v našej súťaži k najlepšie
pripraveným. Po prvom polčase
sme prehrávali 0:2 a cez prestávku mal v šatni tréner Reischl značne emotívny príhovor. Do druhého polčasu sme išli s cieľom získať v Šuranoch body, čo sa nám
po remíze 2:2 podarilo. Po zápase sme spoločne celý tím obsadili trénerovu „obývačku“, aby sme
sa spoločne povzbudili v tom, že
môžeme dosiahnuť v každom zápase dobrý výsledok, keď každý
z nás na ihrisku odovzdá zo seba všetko a prepotí dres za Kozárovce.
O niekoľko dní bola sezóna z veľmi dobre známych dôvodov prerušená a čakalo sa na verdikt, čo
bude ďalej. Po prvých dvoch od-

vtedy nevedela nájsť priestor a
čas. Telovýchovná jednota Lokomotíva Kozárovce využila časový priestor na vybudovanie drenážneho systému severovýchodnej tretiny ihriska, ktorá bývala tradične po každom silnejšom
daždi premočená a na niekoľkých miestach pravidelne stála
voda aj niekoľko dní. Projekt vybudovania drenážneho systému
bol spolufinancovaný z finančných prostriedkov Slovenského
futbalové zväzu, na ktorého výzvu mohli reagovať všetky futbalové kluby na Slovensku. Významným spoluinvestorom projektu bola naša obec Kozárovce
a vďaka patrí aj jej predstaviteľom, na čele so starostom Bystríkom Ižoldom, ktorí tento projekt podporili.

gového procesu po dlhodobých
zraneniach a pribudli aj noví hráči, ktorí by mali prispieť k väčšej
konkurencieschopnosti Lokomotívy Kozárovce v novom ročníku
4. ligy Juhovýchod.
Problémy, ktoré zrejme každý
amatérsky klub už tradične prežíva počas skladania kádra na
nadchádzajúcu
sezónu, sa Lokom o t í ve n e v yhli ani tentokrát. Obnovujúce sa zranenia, odchádzanie do sveta
za prácou alebo ambície presadiť sa v inom
futbalovom klube, aj toto sú reálie, s ktorými
sa na poli amatérskeho futbalu
zložito zápasí. Gro kádra však naďalej zostáva pohromade a ako
sa už viackrát potvrdilo – rozhoduje kvalita. V Kozárovciach sa

Muži po zápase s Nevidzanmi, foto J. Bedej
ložených kolách bolo jasné, že dohrať súťaž bude zložité. Na konci
mesiaca, presne 26. marca, vydal
Západoslovenský futbalový zväz
mimoriadnu správu o tom, že celá sezóna 2019/2020 je zrušená a
všetky výsledky sú anulované.
Deväťmesačná práca všetkých
ľudí v našom futbale vyšla navnivoč. Úsmevné bolo iba to, že sme
sa zrejme ako jediný tím v súťaži rozlúčili so sezónou spoločným
posedením, ktorým sme oslávili
bod zo zápasu v Šuranoch.
Nasledovala niekoľkomesačná
prestávka, ktorú väčšina z nás
využila na aktivity, na ktoré si do

Po uvoľnení reštrikčných pravidiel sa začiatkom júna začala
nezvyčajne dlhá letná príprava
všetkých našich futbalových tímov – mužov, dorastu, žiakov a aj
našej prípravky. Aktuálne sa nachádzame v poslednej fáze prípravy a „ladíme formu“ na ostré
súťažné zápasy. Prvé kolá sa odohrajú cez víkend 8. a 9. augusta.
So začiatkom každého súťažného ročníka je spojený prestupový kolotoč. Kozárovský „A“ tím
nastúpil do prípravy s 19 hráčmi.
Na prvom tréningu sa objavilo niekoľko starých známych tvárí, niekoľko hráčov sa vrátilo do trénin-

podarilo udržať nášho najlepšieho strelca z predchádzajúcej sezóny Daniela Drienovského (prestup zo Žitavian), motorovú myš
Lukáša Štefanku (prestup z MFK
Žarnovica) a chlapca s tromi pľúcami Patrika Borčina (prestup zo
Žitavian). Do zostavy pribudli dve
úplne nové tváre – Dean Páchnik
(prestup z OFK Veľký Ďúr) a Milan
„Miňo“ Chudý (prestup z Hontianskej Vrbice). Chlapcom prajeme
veľa šťastia v novom pôsobisku.
Zostavu rozšírili aj šikovní mladíci z dorastu – Juraj Šabo, Anton
Búry, Marek Brenkus a Sebastián Laurinc.

Samuel Chorvát - teba už medzi
dorastencov nepočítam, 3 roky
hráš za mužov a ešte stále máš len
18 rokov (pozn. redakcie). Medzi
najvýraznejšie odchody z kádra
možno zaradiť odchod Petra Hlaváča a prerušenie futbalovej kariéry Jakuba „Čambi“ Krajčiho z

pracovných dôvodov.
Zápasová príprava na novú sezónu sa pre „A“ tím začala z ostra
prípravným zápasom s Kalnou
nad Hronom (3. liga, 2:0, Víglaský, Brenkus), nasledovali zápasy vo Veľkom Lapáši (5. liga, 1:1,
Borčin), v Nových Zámkoch (3. liga, 3:3, Páchnik 2, Štefanka), vo
Veľkých Ludinciach (3. liga, 1:1,
Drienovský), s Nevidzanmi (5.liga, 1:2, Drienovský). Generálku
pred začiatkom jesennej časti súťaže Lokomotíva odohrá 1.augusta na pôde Marcelovej (3. liga).
Zaujímavý fakt je, že sme v prvých štyroch prípravných zápasoch päťkrát trafili konštrukciu
brány (tyčku, brvno). Veríme, že
kvalitné výsledky z prípravy prenesieme aj do súťaže a budeme
našim fanúšikom robiť radosť počas celej sezóny 2020/2021.
Letná príprava dorastencov je
taktiež v plnom prúde. Do zostavy
pribudli ex-žiaci David Červenák a
Damián Janovický, na hosťovanie
prišli chlapci z Tekovských Nemiec
– Ondrej Ďurovič, Ivan Martin, Pavol Škvarek a Ľuboš Valkovič.
Dorastenci odohrali počas prípravy zatiaľ 4 prípravné zápasy - doma s Kmeťovom (4. liga,
3:3, Mareček, Laurinc, Ďurovič),
dva zápasy s Novou Baňou doma a vonku (4.liga, 6:0, Ďurovič
3, Mareček, L. Valkovič, A. Valkovič, resp. 3:1, Ďurovič, Červenák, Ivan), na domácom ihrisku
s Dudincami (4.liga, 6:1, Búry 2,
Ďurovič, Šimkovič, Brenkus, Mareček)
Gener álku pred začiatkom
(Pokračovanie na str.16)
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Nedeľná škola pre psov
Každú nedeľu o 10.00 hod. sa stretáva skupinka nadšencov so svojimi psíkmi na Brôdku a pod dohľadom cvičiteľa robia prvé kroky v ich
výcviku. Na siedme stretnutie som zašla aj ja, i keď je o mne známe, že
mám panický strach zo psov. Čuduj sa svete, našla som tu deväť pokojných psíkov rôznych rás, ktorí sa nedali ničím rušiť a snažili sa plniť príkazy cvičiteľa. Chrt, vlčiak, vyžla, staford, labrador, korgi... ako som sa
dozvedela, s každým psom sa dá cvičiť. Na lavičkách sa usadili rodinní
príslušníci i diváci a sledovali sme, ako to cvičenci zvládajú.
Po výcviku mi cvičiteľ Vladi- úplne najlepší spomedzi tých, čo
mír Krupa povedal, že priestor nám obec ponúkala. Chceli by sme
na Brôdku majú poskytnutý na v prvom rade zistiť záujem a povýcvik len na dva mesiace. Bo- tom založiť občianske združenie.
li by radi, aby toto miesto získa- Zatiaľ je záujem primeraný, dnes
li na dlhšie. „Je pre našu aktivitu je tu 9 psov, ale minule ich bolo

15. Ako vidíte, zišli sa rôzne rasy
psov, vôbec na seba nereagujú,
pokojne plnia pokyny.“
„Môže prísť kedykoľvek aj nový
pes a zaradiť sa do výcviku. Treba
skúsiť, ak agresívny pes štekajúci za bránou prejde výcvikom, socializáciou, mnohé sa naučí, najmä nebyť taký agresívny. Rasa nie
je dôležitá, ale každý pes by mal
byť odčervený a zaočkovaný proti
besnote,“ dopĺňa Patrik Hadobáš,
ktorý stál pri zrode myšlienky na
výcvik psov v Kozárovciach spo-

Do súťaže chceme preniesť
kvalitnú prípravu a chuť víťaziť
(Dokončenie zo str.15)
jesennej časti súťaže odohráme
2.8.2020 o 10:00 hod s ViOn Zlaté Moravce U16.
Viacerí chlapci z dorastu majú
prípravu obohatenú o tréningy a
zápasy v prvom tíme, niektorí sú
už jeho pevnou súčasťou. Chceli by sme aj touto cestou naším
mladíkom z dorastu dať na vedomie, resp. pripomenúť, že každý
z nich má (úplne rovnakú) príležitosť presadiť sa v mužskom tíme Lokomotívy Kozárovce. Vyžaduje to „len“ chuť, ambície a istú
formu tréningovej morálky. Zakladáme si na tom a je naša priorita, aby naši odchovanci prichádzali do prvého tímu a aj naďalej sa futbalovo rozvíjali a futbalom bavili seba a fanúšikov v našom klube. Lokomotíva Kozárovce je jeden zo svetlých príkladov
v 4. lige a sme patrične hrdí na

to, že v takto kvalitnej súťaži máme v aktuálnom kádri aktívnych
9 odchovancov (t. j. hráčov, ktorí si prešli aspoň jedným z našich
mládežníckych tímov). V 4. lige je
to skôr rarita.
Žiaci a naša prípravka taktiež
zarezávajú. Na rozdiel od predchádzajúceho ročníka, v ktorom
v okresnej žiackej súťaži pôsobilo iba 8 tímov, sa súťaž rozrástla
na 13 účastníkov. Chlapci a dievčatá budú mať väčší priestor, viac
zápasov a súťaž bude určite zaujímavejšia. Žiacky káder sa mierne
pozmenil po predchádzajúcej sezóne. Štyria chlapci prerástli vekovú kategóriu a dvaja z nich pokračujú v doraste. Žiaci odohrali v príprave zatiaľ dva zápasy. V
Starom Tekove prehrali 9:3 a náladu si napravili výhrou v Čajkove 10:1.
Kozárovskí žiaci a prípravka do-

sahujú dlhodobo vynikajúce výsledky, čo sa (žiaľbohu, alebo
chvalabohu, že žiaľbohu) prejavuje tak, že viacerí sú veľmi rýchlo
„skautovaní“ okolitými okresnými klubmi. Pre našich najmenších
je to veľmi dobrá vizitka, rovnako
aj pre FK TJ Lokomotíva Kozárovce, ktorý sa na ich nielen futbalovom vývoji spolupodieľa. Preto
ak chcete, aby vaše deti jedného dňa hrali za Real Madrid, začiatok v Kozárovciach tomu môže napomôcť... 
Na záver tohto textu chcem poďakovať všetkým podporovateľom
kozárovského futbalu, všetkým ľuďom na svete popriať veľa zdravia,
Lokomotíve veľa športových úspechov a dúfam, že sa čoskoro vidíme na našom futbalovom štadióne, na jednom z najkrajších športových areálov v okolí.
Miloš Ďurovič, ml.

lu s Vladimírom Krupom. Moju námietku, že sa výcvikom môže zničiť, či znečistiť tento priestor, obaja odmietajú. Kosia porast, majitelia psov vedia presne ako psa
na výcvik pripraviť a ak by náhodou došlo k znečisteniu, miesto
vyčistia. Po každom výcviku zostáva plocha taká, aká bola pred
výcvikom. Môžete sa presvedčiť
už najbližšiu nedeľu o 10.00. Na
Brôdku sa bude opäť konať nedeľná škola pre psov.
M. Nemčeková, foto autorka

...AJ 21 SCHODOV
Tak originálne sa volá
pripravovaný beh,
ktorý sa uskutoční

15. augusta 2020
v Kozárovciach.

Prezentácia bežcov
je v skautskom tábore
v čase 11.00-12.45.
Štart beh 3,5 km a 9 km
je o 13.00 h
Štart chôdza 3,5 km
je o 13.01 h
Štart, cieľ, vyhodnotenie,
tombola a občerstvenie
je v skautskom tábore.
Štartovné 10 €
(v cene je čelenka,
diplom, štartovné číslo,
guláš, nápoj a tombola)
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