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Slovo na úvod
Po dvoch mesiacoch držíte
v rukách opäť Kozárovské noviny.
Redakčná rada sa pri ich tvorbe
snažila zachytiť všetko dôležité,
čo sa u nás za uplynulé obdobie
stalo. Veríme, že sa stretne s rovnakým ohlasom ako číslo minulé.
Ak máte pocit, že sme na niečo
zabudli, treba nás na to upozorniť, prípadne napísať vlastný názor či postreh.
O čom sa dnes dočítate? Predpokladáme, že každého z nás
zaujíma, ako plnia svoje predvolebné sľuby naši poslanci a starosta, preto sme na túto tému
oslovili Ing. J.Majera. Nedávno
došlo k personálnym zmenám na
dvoch dôležitých postoch obce,
správcom našej farnosti sa stal
vdp. dekan Dušan Berta a riaditeľom ZŠ a MŠ Mgr. Richard
Demian. Oboch v dnešnom čísle
novín predstavujeme. Kozárovčania nezabúdajú nielen na svojich rodákoch, ale i na ľudí, ktorí
sa kedysi zapísali do sŕdc a pamäte obce. K takým patrí aj notár
Gustáv Kontra, ktorý nedávno
oslávil svoje sté narodeniny a pri
tejto príležitosti prijal aj gratuláciu
z Kozároviec. Pán Kontra u nás
v roku 1936 založil dobrovoľný
hasičský zbor a ten je aktívny
a úspešný dodnes. Svedčia o tom
aj výsledky, o ktorých píšeme na
stránkach novín.
Kozárovce majú v blízkej i ďalekej verejnosti povesť folklórnej
obce, veď toľko aktívnych súborov je dnes naozaj raritou. V
minulých mesiacoch nás opäť
výrazne reprezentovali na Myjave, vo Východnej, v Košiciach,
v Heľpe, v maďarskom Oroszlány, ale najvýraznejšie sa prejavili
v Hrušove, kde sme mali po prvýkrát Kozárovský dvor.
Nezabudli sme samozrejme
ani na úspech nášho PD na Agrokomplexe, prejazd legendárneho
Orient expresu cez Kozárovce.
Nechýbajú ani riadky o našich
futbalistoch, ktorí bojujú o naše
dobré meno na zelenom trávniku.
Ak vám čosi chýba, napíšte.
Uzávierka tretieho čísla je 15. októbra 2007.
M. Nemčeková
šéfredaktorka

Čo sa chystá na hody
pre domácich i hostí?

• Pohľad na Kozárovce fotoobjektívom Jozefa Bedeja.

• Sobota, 22. 9. o 17.00 h v DK
Memoriál Márie Švolíkovej
XIII. ročník prehliadky speváčok a spevákov ľudových
piesní
- DK o 20.00 h Ľudová veselica
• Nedeľa, 23. 9. o 15.30 h futbalové ihrisko
Kozárovce - Starý Tekov
Sprievodný program
dychová hudba Kozárenka

Rozhovor so starostom, Ing. Jozefom Majerom

Úlohy sa riešia priebežne
Obecné zastupiteľstvo, na čele s novozvoleným starostom
Ing. Jozefom Majerom, má za sebou už osem mesiacov činnosti. Je teda naozaj na mieste otázka, ako tento čas využili na splnenie svojich predvolebných sľubov v prospech našej obce. Pre
všetkých tých, ktorých zaujíma čo sa v tomto smere podarilo a čo
sa ešte chystá, patrí nasledovný rozhovor so starostom obce.

* Čo sa podarilo obecnému
zastupiteľstvu vyriešiť v prvom
polroku 2OO7?
- Netrúfam si hovoriť za poslancov OZ, ale odpoviem z pohľadu
starostu. V rámci obecného zastupiteľstva sme najprv pripravili
rozpočet, keďže prvé dva mesiace
sme fungovali v režime provizória.
Následne sme zakúpili traktor pre
potreby údržby miestnych komunikácii a zelene. Na každom zastupiteľstve sa prejednáva, či schvaľuje
minimálne jedno, dve, niekedy tri
VZN. V rámci stavebnej činnosti
sme dali do užívania jednu menšiu
spoločenskú miestnosť pre zhruba
20 ľudí v Hasičskej zbrojnici. Dokončili sme práce na vnútornom
zateplení telocvične a šatní v ZŠ,
urobili sme kompletnú opravu služobného bytu pre riaditeľa ZŠ,

opravili štyri triedy vrátane kompletného presťahovania školských
dielní. Momentálne dokončievame
zatepľovanie školskej telocvične
a šatne z vonkajšej strany. Vyčistili
sme dažďovú aj splaškovú kanalizáciu v areáli ZŠ. Vyčistili sme Mládežnícky potok, vykopali odvodňovací kanál, obnovili priepusty pri
železničnej stanici. Za pomoc patríi
vďaka Železniciam slovenskej republiky, aj občanom, ktorí brigádnicky pomohli. V spolupráci so
správcom vodného toku – Závodom
Povodia Hrona, pokračujeme v čistení Svätého potoka. Doteraz sme
v rámci aktivačnej činnosti vykosili
brehy a bezprostredne okolie koryta, rozdrvili biologicky rozložiteľný
odpad. Na ihrisku TJ Lokomotíva
sme vybudovali nový zavlažovací
systém, vyčistili obe studne a za-

kúpili nové zavlažovacie zariadenie. Popri opravách štátnych ciest
sme opravili výtlky na miestnych
komunikáciách, na tri miesta pri
miestnych komunikáciách máme
schválené osadenie zrkadiel, ktoré
sa urobí v najbližších dňoch. Vysielanie káblovej televízie je bohatšie o infokanál a plánujeme pridať
aj jeden anglický program. Riešili
sa aj žiadosti občanov na skvalitnenie dopravného spojenia, pričom
prvá lastovička úspechu je už na
svete a čoskoro pribudne nový spoj
do a zo Zlatých Moraviec. Obecné zastupiteľstvo schválilo presun
prostriedkov na nadstavbu bytovky
v areáli ZŠ a rekonštrukciu Domu
smútku, na obe akcie máme dnes
spracovanú realizačnú projektovú
dokumentáciu a žiadame o stavebné povolenia.
* Ktoré úlohy vás ešte čakajú
do konca roka?
- Do konca roka 2007 chceme
bytovku aj Dom smútku prestrešiť
a v roku 2008 obe stavby ukončiť.
Rovnako do konca roka chceme
pripraviť aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(Pokračovanie na 2. str.)



Úlohy sa riešia priebežne
(Dokončenie z 1. str.)
obce, schváliť nový územný plán
obce, ako aj pripraviť projekty na
čerpanie peňazí z eurofondov najmä
na dostavbu kanalizácie, ale tiež na
zateplenie školy a rekonštrukciu kotolne spojenú so zmenou palivovej
základne. Tu plánujeme prejsť na
využitie tepelných čerpadiel. Rovnako by sme chceli dať do užívania
ešte v tomto roku novú spoločenskú
miestnosť – izbu Kozárovských tradícií v nevyužívaných priestoroch
školy, prístupnú žiakom aj širokej
verejnosti. V spolupráci so závodom
Povodia Hrona budeme pokračovať
na prácach v tokoch Svätého i Čaradického potoka. Máme pripravený
projekt na zvýšenie bezpečnosti na

štátnej ceste v centre obce, ktorý chceme realizovať v spolupráci
so správcom komunikácie ešte do
konca roka. Výraznejšie doplníme
zväzky v obecnej knižnici, ktorú vybavíme aj novým počítačom, pričom
plánujeme aj online prístup k databázam cez internet. Nemôžem
opomenúť starú školu, kam chceme do konca roka prinavrátiť život
a nájsť jej nové využitie, ako ďalší
zdroj príjmov obecného rozpočtu.
To isté môžeme povedať aj o Dome
kultúry. Samozrejme budeme naďalej koncepčne pripravovať aktivity
plánované na rok 2008 a ďalšie
roky, ale to už predbieham, lebo to
bude obsahom ďalších čísiel našich
-čeknovín.

Záujem o veci verejné
Riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva sú otvorené pre verejnosť.
Kto chce počuť o čom rokujú poslanci
alebo ich chce oﬁciálne upozorniť na
nejaký problém v obci, môže na zasadnutie prísť a v rámci diskusie svoj
názor predniesť. Časť našich občanov to robí pravidelne, väčšia časť
hľadá informácie na nástennej tabuli
alebo nemá na veci verejné čas. Na
zasadnutia chodí prevažne staršia generácia. Určite nie z dlhej chvíle. Stačí
počúvať ich názory, návrhy ako by sa
mal určitý problém riešiť a zrazu sa zahanbíte za svoju generáciu, ktorá žije
vo svojom vlastnom svete, bez záujmu o veci verejné. Každý problém sa
dá riešiť mnohými spôsobmi, ale ak to
má mať význam pre budúcnosť obce
a jej obyvateľov, mali by sa k nemu
vyjadriť rôzne vekové skupiny. Mali
by sa chcieť vyjadriť, mali by chcieť
pomôcť...
Čo zaujímavé bolo na ostatnom
zastupiteľstve? Okrem iného, volil sa
hlavný kontrolór obce, stal sa ním Ing.
Milan Obický. Predkladali sa návrhy
na VZN o verejných kultúrnych podujatiach na území obce a VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby na
území obce. Kontrolovalo sa plnenie
rozpočtu za 1. polrok a schvaľovala
jeho úprava. Nový riaditeľ ZŠ s MŠ
Mgr. Richard Demian informoval o pripravenosti školy na nový školský rok
a o zámeroch prepojenia školy a verejnosti.
V rámci interpelácie poslanci informovali o zásahu polície na nedávnej
zábave v miestnom pohostinstve, hovorili o nutnom čistení potokov v obci,
o úprave ciest v obci, o možnosti vybudovania materského centra a pod.
Z podnetov občanov spomeňme
aspoň otázku sprístupnenia internetu
v škole pre verejnosť, parkovisko okolo kostola, úpravy cesty na Močiari,
dokončenia športoviska na Brôdku,
poruchy obecného rozhlasu a pod.
Mimoriadne vážnou sa do budúcnosti ukazuje starostlivosť o starých
nevládnych spoluobčanov. Valéria Nehézová sa obrátila listom na starostu
a poslancov, aby na tento problém
upozornila, navyše prišla s konkrét-

nym riešením, ako a kde by sa dal
v obci vybudovať penzión. Navrhuje
občianske združenie, formu svojpomoci, zbierok, prípadne získania ﬁnancií z eurofondov. Starosta potvrdil
dôležitosť tejto požiadavky ako i svoj
zámer v tomto volebnom období ju
riešiť.
Viete o ďalších problémoch, chýba
vám v obci niečo iné? Priestor na ich
predloženie i riešenie v obci máme.
Občania sa môžu na poslancov a starostu obrátiť písomne, ústne alebo
osobne aj na ďalšom riadnom obecnom zastupiteľstva, ktoré bude koncom októbra.
M. Nemčeková

• Jubilant Gustáv Kontra pri oslave narodením so synom Milošom, dcérou
Evou a starostom Kozároviec Ing. Jozefom Majerom.

Gustáv Kontra oslávil storočnicu
V piatok 15. júna 2007 sa v Žiline
dožil nádherného životného jubilea
100 rokov pán Gustáv Kontra, ktorý
v našej obci pôsobil v rokoch 1934
– 1950 ako štátny notár. Ako štátny
notár pôsobil na mnohých miestach,
ale v Kozárovciach to bolo najdlhšie
- až 16 rokov. Okrem notárstva tu
pôsobil aj vo funkcii ohňodozorcu,
čo preloženého do dnešného jazyka
znamená šéf hasičov. V roku 1936
založil v obci dobrovoľný hasičský
zbor, ktorý funguje dodnes a patrí
k špičke v rámci Nitrianskeho kraja,
je dlhoročne najlepším v rámci obvodu, aj okresu, vo všetkých súťažných
kategóriách.
Na pozvanie
syna oslávenca,
Miloša Kontru, sa osláv zúčastnil aj
starosta obce Kozárovce. Jubilant nemohol zakryť dojatie a obrovské pre-

kvapenie z návštevy z Kozároviec
– obce, ktorá mu prirástla k srdcu. Počas viac než trojhodinového stretnutia
spomínal na dávne časy notárskeho
pôsobenia, ťažké vojnové i päťdesiate roky minulého storočia. Hasičom
z Kozároviec poslal pozdrav, ktorý
im bol starostom tlmočený pri otvorení súťaže DHZ o dva dni neskôr. Pri
svojom nádhernom jubileu oslávenca
najviac mrzí, že obľúbené lúštenie
krížoviek mu sťažujú trasúce sa ruky.
Na druhej strane na dôkaz svojho stále dobre slúžiaceho zdravia, čítal bez
okuliarov text vytlačený malinkými
písmenami z vlastivedného lexikónu
- stať o svojej rodnej obci Sirk.
Na záver jubilant prisľúbil, že srdcu
blízku obec Kozárovce navštívi pokiaľ
mu to zdravie a okolnosti dovolia počas tohtoročných hodov.

Riaditeľom školy Mgr. Richard Demian
Do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Kozárovce bol 1. júla 2007 na základe konkurzu a odporučeniu Rady školy menovaný Mgr. Richard
Demian. Tí skôr narodení, ale i mnohí občania našej dediny, ktorí sa
sem prisťahovali sú určite zvedaví na tohto mladého a ambiciózneho
riaditeľa, preto dovoľte, aby som mu položila pre vás zopár otázok.
* Mohli by ste
sa nám v krátkosti predstaviť.
- Mám 33 rokov, dvoch synov a manželku
Michaelu, ktorá
pracuje v bankovníctve. Základnú
školu som absolvoval v Kozárovciach, gymnázium
v Leviciach
a UMB FHV v Banskej Bystrici.
* Dnes v školstve pracuje málo
mužov. Kto bol alebo je vaším
vzorom?
- Nedá sa povedať, že by som
mal nejaký vzor učiteľa. Nebol to
môj detský sen stať sa učiteľom. Ale
ešte pred vysokou školou mi ponúkli
miesto učiteľa telesnej výchovy na
ZŠ v Kalnej nad Hronom a keďže
som odmalička športoval, tak som
to skúsil. Až potom som sa rozhodol, že začnem študovať na vysokej
škole a budem učiteľom.
* Čo vás viedlo k tomu, aby ste
sa prihlásili do konkurzu na riadi-

teľa ZŠ s MŠ?
- Som rodákom z Kozároviec,
mám tu rodinu, priateľov a preto ma
to ťahalo späť do Kozároviec.
* Kde ste pôsobili predtým?
- Začínal som na ZŠ v Kalnej
nad Hronom a po skončení vysokej
školy od roku 1998 som učil na ZŠ
v Rybníku.
* Aké sú vaše plány resp. koncepčné zámery do budúcnosti?
- Tým najdôležitejším zámerom
je pretvárať tradičnú školu na školu
vyznačujúcu sa novými vyučovacími metódami a formami práce
so zameraním na celkovú osobnosť žiaka, dôraz klásť na vzťah
učiteľ – žiak. Výchovu a vzdelávanie zamerať na významné udalosti
a osobnosti našich národných dejín s osobitným dôrazom na využitie
regionálnych prvkov (tradície našich
starých otcov a materí). Chcel by
som vybudovať kútik alebo učebňu
ľudových tradícií, kde sa budú realizovať prvky regionálnej výchovy
a počas roka pripravovať programy

s prvkami regionálnej kultúry.
V oblasti športu sa zas okrem povinnej telesnej výchovy treba zamerať na talenty a rozvíjať ich (futbal,
volejbal, stolný tenis...)
Naša škola má zriadenú učebňu výpočtovej techniky i modernú
jazykovú učebňu. Chcel by som,
aby slúžili nielen našim žiakom
a pedagógom, ale i verejnosti (organizovanie kurzov z oblasti informačno-komunikačných technológií
a jazykových kurzov). Uvažujem
i nad zavedením „ internetovej žiackej knižky“ – rodičia si budú môcť
pozrieť známky na internete.
Mojím cieľom je získať rodičov pre
vedenie rôznych športových krúžkov ako i pre dobrovoľnú prácu na
vylepšovaní prostredia tried a školy,
rozširovať spoluprácu školy a spoločenských organizácií v obci, organizovať akcie pre širokú verejnosť
a upevňovať a rozvíjať spoluprácu so
zriaďovateľom.
Do vedenia
našej základnej
školy s materskou školou sa dostal mladý človek so športovým
duchom, s citlivým prístupom, ale
najmä jasnou predstavou ďalšieho
rozvoja školy. Želáme mu preto do
nového školského roka, aby všetko
čo si zaumienil dosiahnuť sa mu podarilo zrealizovať.
M. Egyűdová
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o šiestich rokoch pôsobenia odišiel z Kozároviec správca farnosti vdp. dekan. Štefan Rusnák,
aby pokračoval vo svoje práci v Malackách. Na jeho
miesto nastúpil vdp. dekan Dušan Berta, ktorého
sme poprosili o vlastné predstavenie sa našim čitateľom.
Narodil som sa 9. 10. 1970 v Zlatých Moravciach, okr.
Zlaté Moravce (vtedy okr. Nitra), rodičom Františkovi
a Magdaléne rod. Klimanovej ako tretie zo štyroch detí.
Mám dvoch starších bratov - o osem rokov staršieho
Františka a o štyri roky staršieho Ivana, ktorí už majú založené vlastné rodiny – a jedného mladšieho brata Mariána, ktorý sa narodil päť a pol roka po mne a momentálne
je ešte stále slobodný. Nakoľko obaja moji rodičia pracovali toho času v botanickej záhrade Arborétum Mlyňany
- otec ako chemik a matka ako technička – môj rodný
dom sa nachádza v tejto botanickej záhrade, susediacej
s malou dedinkou Vieska nad Žitavou. Neskôr (v mojich
šiestich rokoch) sme
sa presťahovali do iného domu v rámci toho
istého areálu Arboréta.
Dodnes v ňom žijú moji rodičia, ktorí sú už niekoľko rokov
na dôchodku, a najmladší brat,
ktorý sa po návrate zo základnej vojenskej služby v Arboréte
zamestnal.
24. októbra 1970 ma rodičia
priniesli na krst do farského
kostola v Tesárskych Mlyňanoch. V tejto obci som potom
neskôr v rokoch 1976 – 1984
absolvoval aj základnú školu.
Tu som, okrem tej bežnej školskej výučby, prostredníctvom
miestneho pána farára Štefana Turčeka dostal aj prvé
základy nášho kresťansko – katolíckeho náboženstva, na
ktoré potom v rodinnej výchove nadviazala predovšetkým
moja matka.
Učil som sa pomerne dobre a ľahko. Z tých profánnych
predmetov som si postupne obľúbil matematiku, dejepis a slovenský jazyk, nepochybne aj preto, že som mal
šťastie na veľmi dobrých učiteľov. K najväčším záľubám
však od detstva patril šport a táto záľuba mi trvá dodnes.
Povahovo som patril skôr k živým a občas nezbedným
deťom, hoci vo vnútri som nosil aj akýsi sklon k vážnosti.
Vonkajšia veselosť bola sprevádzaná vnútornou hĺbavosťou. Mal som rád čítanie kníh, v ktorých dobro víťazilo
nad zlom. O mnohých veciach som rozmýšľal a veľa som
sníval. Tieto detské sny sa často orientovali k túžbe urobiť
niečo veľké a užitočné pre tých druhých, byť pre nich darom, ktorý by im dopomohol k šťastiu a radosti.
Po skončení základnej školy som sa prihlásil na strednú priemyselnú školu strojnícku v Leviciach, ktorú som
absolvoval s veľmi dobrým prospechom v rokoch 1984 –
1988. Bolo to obdobie, ktoré som, najmä v prvých dvoch
rokoch, prežíval veľmi ťažko. Trápil ma akýsi existenčný
strach: kam smeruje ten náš ľudský život, čo bude potom? Mal som strach zo smrti (vlastnej i mojich blízkych)
a nevedel som sa zapojiť do života. Stával sa zo mňa
samotár a málo som komunikoval s okolím. Všetko bolo
pre mňa také smutné. Nevedel som si zvyknúť na život mimo toho dôverne známeho domáceho prostredia.
Trvalo mi to približne dva roky, kým tá vnútorná ťažoba trochu povolila, a kým som si začal trochu zvykať.
Napokon som si zvykol, a možno až príliš. Svet mimo
rodiny ma začal priťahovať akosi viac než to, čo som
spočiatku nevedel opustiť. Otvárali sa predo mnou úplne
nové lákadlá, a tak ako väčšina mladých ľudí, chcel som
čo najviac toho skúsiť. Nezabudol som celkom na svoju
rodinnú a kresťanskú výchovu, no všetko toto stálo akosi
bokom, alebo stávalo sa tradičným.
Po maturite som sa v júli r. 1988 zamestnal v podniku
Calex – Zlaté Moravce ako technický kontrolór. V tomto
období som spoznal jedno spoločenstvo mladých ľudí zo
susednej farnosti, ktoré prišlo ku mne s ponukou oveľa
krajšieho, hodnotnejšieho a zmysluplnejšieho života, než
mi ponúkal svet so svojimi krátkodobými radosťami. Táto
ponuka sa odrazu stretla s niečím hlbokým v mojom srdci a ja som vedel, že nastáva dôležitá zmena v mojom

živote. Následné zážitky a skúsenosti mi pomohli intenzívnejšie prežívať svoju vieru a urobiť jej väčší priestor
vo vlastnom živote. Začal sa meniť môj rebríček hodnôt
a prioritu získavali hodnoty ducha. Prichádzal som čoraz
viac k presvedčeniu, že evanjelium je naozaj radostná
zvesť, ktorá robí človeka slobodným a šťastným. Pociťoval som túžbu deliť sa o to nesmierne vzácne duchovné
bohatstvo a táto túžba napokon prerástla v rozhodnutie
stať sa kňazom.
Na radu terajšieho otca kardinála Jána Chrizostoma
Korca, ktorého som v roku 1989 vyhľadal ešte v jeho občianskom byte (nakoľko nemal štátny súhlas k verejnému
účinkovaniu), som však svojmu rozhodnutiu doprial ešte
trochu času, aby som zistil, či je to naozaj pravé povolanie. Preto som v apríli roku 1989 nastúpil na základnú
vojenskú službu do vojenského útvaru v Hlohovci, kde
som najskôr absolvoval poddôstojnícku školu, a potom
ďalej pôsobil ako veliteľ družstva až do môjho odchodu
do civilu v roku 1990.
Nakoľko som cítil, že
sa kňazské povolanie
vo mne upevňuje, podal som si ešte počas
vojenskej služby prihlášku do
kňazského seminára v Bratislave a zúčastnil som sa prijímacích pohovorov. Po oznámení
o prijatí som v septembri roku
1990 začal svoju teologickú
prípravu na Rímskokatolíckej
Cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte a zároveň duchovnú formáciu v kňazskom seminári sv.
Cyrila a Metoda v Bratislave.
11. júna 1995 som bol vysvätený za diakona, v r. 1996
som ukončil teologické štúdiá štátnou skúškou v odbore
Katolícka teológia a 15. júna toho roku som prijal z rúk
Mons. Jána Sokola, arcibiskupa Bratislavsko – Trnavskej
arcidiecézy, kňazskú vysviacku. Po nej som ako kaplán
pôsobil najskôr 18 mesiacov vo farnosti Šurany, 9 mesiacov vo farnosti Bratislava – Rača a 10 mesiacov vo
farnosti Bratislava – Nové mesto. V júli roku 1999 som
bol ustanovený za správcu farnosti Nemčiňany a po 14
mesiacoch som, na základe rozhodnutia Arcibiskupského úradu v Trnave, v septembri roku 2000 prijal úlohu
špirituála v kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda
v Bratislave, kde som zároveň vyučoval aj predmet „Spirituálna teológia“ na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte.
Účinkovanie v Kňazskom seminári a na bohosloveckej fakulte bolo doposiaľ pre mňa najdlhším pôsobiskom.
Bola to práca celkom iná, než je pastorácia ktorejkoľvek
farnosti. Uvedomoval som si, že od mojich postojov, rád
a rozhodnutí závisí nielen osobný a duchovný život budúcich kňazov, ale aj farností a veriacich, ku ktorým budú
raz poslaní. Mal som však toto náročné poslanie rád
a snažil som sa byť pre bohoslovcov takým ich starším
bratom. Postupne som si zvykol na prostredie, na ľudí, a
na spôsob či štýl života a práce natoľko, že sa mi veru po
siedmich rokoch ťažko odchádzalo. Nikdy som si však
nevyberal miesto pôsobenia. Vždy som sa to snažil brať
s vierou, že kamkoľvek ma Boh prostredníctvom biskupa
pošle, tam pôjde so mnou a bude mi pomáhať.
Takto som prijal aj dispozíciu do farnosti Kozárovce. Zo
všetkých pocitov, ktoré sa vo mne hromadili, prevládala
odovzdanosť do Božích rúk a dôvera v Božiu prozreteľnosť. Bolo mi jasné, že to prvé dôležité je, prijať tú novú
situáciu a snažiť sa byť v rámci svojich možností užitočný
pre ľudí, ktorí mi týmto boli zverení.
Som tu krátko a všetko chce svoj čas, no zatiaľ môžem
vysloviť len slová vďačnosti za „pôdu“, ktorú mi pripravili
moji predchodcovia (či už po materiálnej alebo duchovnej
stránke), ako aj za prijatie, srdečnosť, otvorenosť a ústretovosť zo strany mojich nových farníkov. Veľmi si cením sľubne začínajúcu spoluprácu s vedením obce, miestnej školy,
poľnohospodárskeho družstva a iných subjektov, patriacich
do života obce a farnosti. Chcel by som byť dobrým duchovným otcom tejto novej kresťanskej rodiny, rozumieť ľuďom, mať ich rád a sprostredkovať im čo najpravdivejšie tú
lásku, z ktorej aj sám žijem – Lásku Božiu. Dušan Berta

Nový správca farnosti

Spoločenská
rubrika
Povedali si áno

MUDr. Petra Nemčeková
a Mgr. Miloš Čížek
Miroslava Ďurianová
a Juraj Ďurkovič
Ivana Valachová
a Radovan Valentíny
Martina Belková
a Mgr. Július Jókay
Anna Majerová
a Ing. Marián Záležák
Ing. Silvia Krajčiová
a Ing. Daniel Kupča
Mária Škuciová
a Ján Hudec

Narodili sa

Leo Okáník,
syn Lenky a Milana (386)
Lea Tarišková,
dcéra Kataríny a Andreja (724)
Oliver Kluch,
syn Martiny a Olivera (806)
Dávid Kúkel,
syn Moniky a Mareka (567)
Tatiana Červenáková,
dcéra Mariany a Vladimíra (579)
Timur Pastorek,
syn Tatiany (688)
Šimon Solčánsky,
syn Eriky a Juraja (70)

Opustili nás

2.6.
František Betin,
vo veku 88 rokov (160)
6.6.
Flóra Hlavová,
vo veku 88 rokov (374)
18.6.
Justína Hudecová,
vo veku 83 rokov (816)
23.6.
Ľubica Nagyová,
vo veku 51 rokov (532)
10.7.
Helena Kabátová,
vo veku 69 rokov (208)
12.7.
Helena Beniačiková,
vo veku 98 rokov (500)
21.7.
Mária Šustáková,
vo veku 77 rokov (239)
6.8.
Štefan Matejov,
vo veku 74 rokov (123)
7.8.
Vincent Hudec,
vo veku 89 rokov (640)
12.8.
Valéria Obická,
vo veku 65 rokov (561)
17.8.
Terézia Mrázová,
vo veku 82 rokov (885)



Folklór v Kozárovciach
Mnohokrát povedané, že Kozárovce žijú folklórom, potvrdzuje celý
zoznam podujatí, na ktorých sa
predstavili naše súbory. Na každom
z nich zaujali divákov a šírili dobré
meno našej obce.

MYJAVA

Súbory Konopa a Matičiar obohatili 48. ročník Medzinárodného
folklórneho festivalu, ktorý sa konal
v dňoch 16 – 17. júna v Myjave.
Vystúpili v nescénickom programe
v mestečku MY-A-VY. Je to špecialita a zároveň atrakcia festivalu.
Pozornosť návštevníkov priťahuje
Kuchyňa starých materí s regionálnymi špecialitami.
Kozárovčania v malom drevenom
domčeku ozdobenom výšivkami
ponúkali svoje špeciality – šúlance
a rezance s podmaslím, tvarohom,
lekvárom, makom a strúhankou.
Chutila aj fazuľová polievka s údeným mäsom, škvarkové pagáče,
chrapne. A ráno, pokiaľ ešte nebolo
dovarené, ponúkali sme slovenský
hamburger - mastný chleba s cibuľou.
Jedna skupinka varila, druhá
s harmonikárom ponúkala jednu
pesničku za druhou. Ľudia sa pri
nás zastavovali, vypytovali odkiaľ
sme a ich pochvalné slová boli pre
nás povzbudením.
Hlavnou kuchárkou bola Milka
Skačanová a zodpovednosť za
celý chod domčeka mal na pleciach
Ján Švolik st. Samozrejme, všetko
za výdatnej pomoci obecného úradu, starostu obce a zamestnanca
OÚ Slavomíra Krajčiho. K úspechu
prispeli všetci zúčastnení. J. Švolik, st.

VÝCHODNÁ

Nechcel som tomu veriť, že po
ročnej prestávke, kvôli generálnej
prestavbe areálu amﬁteátra vo Východnej, sa podarí už v tomto roku
pripraviť folklórny festival. Podarilo
sa. Hneď prvý pohľad na areál bol
očarujúci. Nové architektonické
stvárnenie, rozloha zastavanej plochy vyše 900 m2. Na pokrytie stavieb
použili vyše 180 000 šindľov a vyše
1500 m3 dreva. Všetko dýcha novotou a hoci ešte nie je všetko ukončené, je dôkazom že to bude skvost.
Konopa a Matičiar aj na tomto
podujatí v dňoch 29.6. - 1.7. predviedli svoj program a zapojili sa
do netradičných foriem programu,
ktorý predviedol divákov ako sa
cepami mláti obilie, ako sa trepú,
češú a pradú konope, ako sa krútia povriesla, pletú pierka za širák,
husacie pierka a podobné zručnosti
našich predkov.
V podaní našich dvoch súborov
sa tešili záujmu divákov kozárovské výšivky, koberčeky, ale najmä
starodávne detské hračky a detské
kroje. Deti spomedzi divákov si ich
obliekali a fotili sa v nich. Nechýbali
samozrejme ani naše krásne pes-

ničky. Záujem o naše vystúpenie potvrdil, že náš folklór je ľuďom blízky,
Blýskali fotoaparáty, naše fotograﬁe
sa objavili aj dennej tlači. Zasa sa
viac ľudí dozvedelo o Kozárovciach
a nositeľoch folklórneho dedičstva
v tejto krásnej obci. J. Švolik, st.

PRASLICA

jatím bolo účinkovanie na Horehronských slávnostiach v Heľpe,
kde súbor prijal 23. júna pozvanie Stredoslovenského krajského
osvetového strediska v Banskej
Bystrici. Ani NOC Bratislava nenechalo praslicu oddychovať a 6.
júna zaznamenali filmovým do-

kumentom pätnásť kozárovských
tancov.
Praslica prijala tiež pozvanie
Dolnokubínskeho
osvetového
strediska a 22. júla účinkovala
na XV. Folklórnych slávnostiach
pod Babou Horou na Orave.
M. Ďurovičová

Sólisti Praslice, Jarka a Ivan
Šimkovičovci
postúpili
ako
víťazi z krajského kola súťaže
tanečníkov
v
Tlmačoch
do
celoslovenského kola, ktoré
sa uskutočnilo
v Dlhom Klčove, na východe Slovenska.
Prasličiari nechýbali ani na
domácom pódiu
na
tradičnom
Kozárovskom
jarmoku.
Ďalším
významným podu-

Matièiar medzi najlepšími
Mužská spevácka skupina Matičiar, sa ako víťaz krajského kola
v kategórii spevácke skupiny, kvalifikoval na celoštátnu prehliadku
ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov a inštrumentalistov.
Prehliadku organizovala Umelecká a reklamná agentúra
KULTOBIN s.r.o. v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave
a
Krajským
osvetovým
strediskom v Košiciach,
v dňoch 22. – 24. jún 2007
v Košiciach. Program bol
súčasťou Festivalu hudobného folklóru 2007 – Cassovia folkfest.
Súťažné vystúpenia sa
konali v Historickej radnici
na Hlavnej ulici v blízkosti
Dómu Sv. Alžbety. V piatok
v poobedňajších hodinách
boli zvukové a akustické
skúšky, samotné súťažné
vystúpenia v sobotu. Súťaž
bola rozdelená na dva koncerty. My sme otvárali druhý v sobotu poobede. Mali
sme z toho trochu obavu.
Veď s ľudovou hudbou, ktorá nám hrala, sme skúšali
prvý aj poslednýkrát. Aj keď
to boli dobrí muzikanti – ĽH
Železiar z Košíc, predsa len
sme pociťovali akúsi neistotu. Táto opadla pri prvých
tónoch hudby. A potom to
už išlo tak, ako sme si to

všetci predstavovali. My sme boli
s naším výkonom spokojní, aspoň
tak sa to prejavovalo na tvárach
členov Matičiara. Ale čo povie
odborná porota? V nej boli samé
„kapacity“ hudobného folklóru
- Angela Vargicová (predseda),

Ondrej Demo, Bernard Garaj a
ďalší hudobní skladatelia a hlasoví pedagógovia. Boli sme napokon príjemne prekvapení, že náš
výkon porota ocenila a zaradila
nás do zlatého pásma. Všetci sme
to cítili ako zadosťučinenie našej
viac ako pätnásťročnej
činnosti. V tej chvíli z nás
opadla nervozita a v každom panovala uvoľnená
nálada, ktorá pokračovala do skorých ranných
hodín. V nedeľu ráno, po
raňajkách, sme sa rozlúčili s našimi priateľmi
z Hrušova a nabrali sme
kurz Kozárovce. Nálada
bola dobrá, celou cestou
sa predbiehali hudobníci,
ktorí boli v autobuse. Veď
domov sa vracali „zlatí
chlapci-matičiari“ a hrala
im zlatá hudba Ponitran.
V Košiciach sme dobre
reprezentovali Nitriansky kraj, ale hlavne
našu obec, našu kultúru
a našu matičnú prácu.
Za to patrí veľké poďakovanie všetkým členom
Matičiara, ktorí sa zodpovedne pripravovali na
túto súťaž. Veď byť medzi
najlepšími na Slovensku,
to je veľká pocta, ale aj
záväzok.
Ing.Igor Benčať
vedúci MSS Matičiar



Kozárovèania reprezentovali Tekovský región v Hrušove
V

idieť predvádzanie tradičných roľníckych prác a hospodárskych činností, ručné kosenie a
mlátenie obilia, pečenie chleba v
kamenných peciach, pálenie drevného uhlia, ako aj ochutnať špeciality z kuchýň starých materí,
mohli 17.-19. augusta návštevníci
12. ročníka netradičného podujatia ľudovej kultúry „Hontianska
paráda 2007“ v Hrušove. Ulice
a dvory v tejto malebnej obci sa
počas troch dní zaplnili tisíckami
návštevníkov z celého Slovenska.
Medzi účinkujúcimi, remeselníkmi
a vystavovateľmi mal zastúpenie
aj Tekovský región, našu kultúru,
zvyky a tradície reprezentovala
práve naša obec, Kozárovce. Po
tri dni sa tak z Kozárovského dvora ozývala živá veselica, hudba,
spev a dobrá nálada sa prenášala
na každého, kto prijal naše pozvanie a aspoň chvíľu v Kozárovskom
dvore posedel. Hostitelia všetkých
ponúkli svojimi tradičnými jedlami
a dobrotami a pridali zo svojho
súdka kultúrny program, v ktorom sa predviedli všetky domáce
súbory. „Do Hrušova sme pricestovali dva autobusy účinkujúcich
v zložení Ženská spevácka skupina Lipka, Mužská spevácka skupina Matičiar, Folklórna skupina
Konopa, Folklórna skupina Praslica a Dychová hudba Kozárenka.
Okrem kultúrneho programu sme
pre návštevníkov pripravili tradičné jedlá, ktoré varili naše staré
mamy a pripravujú sa dodnes. Ponúkame domácu fazuľovú polievku s údeným rebrom a rezancami,
kozárovskie rezance na sladko
i na slano, pagáče, Milkine šišky,
no žiadané sú najmä šmondrle
s makom, tvarohom alebo strúhankou. Naše šikovné gazdinky
ich pripravujú pod vedením Milky
Skačanovej, ktorá odviedla veľký kus práce už pri samotnej príprave. Našej vôbec prvej účasti

na Hontianskej paráde v Hrušove
predchádzalo dolaďovanie ako sa
patrí, veď len materiál sme sem
zvážali tri dni. Hostia si tak môžu
posedieť v našom dvore v útulnom
prostredí, ako aj prezrieť výstavku
ručných prác vo vnútri. Sme radi,
že náš zámer, aby sa každý u nás
dobre cítil, sa nám vydaril a určite
radi prídeme aj o rok,“ - dodal Ing.
Igor Benčať, vedúci MSS Matičiar.
M. Sakošová
Snímky: autorka

• Po prvýkrát sa predstavili
vlastným dvorom v Hrušove Kozárovčania.
• Ženská spevácka skupina Lipka ponúkla divákom krásne kozárovské piesne.

Kozárovské pesničky v Oroszlány
Bez folklórnych skupín z Kozároviec sa nekonal ani tohtoročný, v poradí už 13. dedinský deň
slovenskej samosprávy v maďarskom mestečku Oroszlány.
V krásnom prostredí slovenského pamiatkového domu sa stretli
účastníci podujatia. Privítala ich
tu predsedníčka Oroszlánskej

• Kozárovčania v sprievode k pamätníku.

slovenskej samosprávy Alžbeta
Szabóová a primátor mesta Gábor Reinai, Etelka Rybová, podpredsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy, Juraj Kelety,
poslanec maďarského parlamentu a Anna Kissová, čestná predsedníčka Spolku pre ochranu dedinskej kultúry a tradícií.
Na úvod podujatia bol už tradične sprievod hostí a folklórnych
súborov k pamätníku slovenských
predkov. Potom už nasledovalo
samotné vystúpenie domáceho
folklórneho súboru Brána, ktorý

si tento rok pripomenul 35. výročie svojho vzniku a hosťujúcich
súborov na námestí. Naše súbory – Lipka i Matičiar rozihrali žilky
všetkým prítomným a zaslúžene
zožali najväčší potlesk. Kozárovské pesničky zneli ešte dlho do
noci na dvore slovenského pamiatkového domu, kde sa lúčili
s hostiteľmi. Nelúčili sa však nadlho, lebo členovia oroszlánskej
slovenskej samosprávy prijali
pozvanie na blížiace sa hody do
Kozároviec.
M. Nemčeková
snímky: autorka

• Na dvore slovenského domu v Oroszlány.



Skončil sa 34. ročník veľtrhu Agrokomplex v Nitre

ZLATÝ KOSÁK pre PD Kozárovce

V poradí 34. ročník medzinárodného
poľnohospodárskeho
a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex v Nitre, v dňoch 16.
- 20. augusta 2007, bol víťaznou
žatvou pre Poľnohospodárske
družstvo Kozárovce. V rámci už
tradičnej „Národnej výstavy zvierat“ sa naše PD v kategórii jalovíc
slovenského strakatého plemena
umiestnilo na prvom a treťom
mieste. Zároveň získalo s vystavenou kolekciou štyroch kusov
dobytka najvyššie ocenenie výstavy - ZLATÝ KOSÁK. O zbilancovanie veľtrhu sme požiadali
predsedu PD Kozárovce a predsedu predstavenstva Zväzu chovateľov Slovenského strakatého
dobytka Ing. Jozefa Vengrína.
- Ocenenie Zlatý kosák a ceny
za prvé a tretie miesto sme si na
tohtoročnom veľtrhu Agrokomplex
prevzali z rúk ministra pôdohospodárstva SR Ing. Miroslava Jureňu a generálneho riaditeľa Výstaviska Agrokomplex Ing. Ladislava
Švihela. Toto je v poradí tretí Zlatý
kosák, ktorý odborná hodnotiaca komisia udelila nášmu PD. Je
morálnym ohodnotením všetkých
našich pracovníkov za ich snahu,
starostlivosť a maximálne pracovné nasadenie a zároveň je to i ocenenie našej dlhodobej práce v rámci genetiky, ktorej sa venujeme už
štrnásť rokov. V našom chove sme
urobili už viac ako 450 prenosov
embryí, pretože naším zámerom je
neustále rozširovať dobré vlastnosti jednotlivých kráv. Naša vytrvalosť
a snaha dnes prináša úspechy
a dlhodobé ﬁnančné investície sa
nám začínajú pomaly vracať. Na

toto získané ocenenie, ktoré sme
si z tohtoročného Agrokomplexu
priniesli, môžu byť naši pracovníci,
ktorých zamestnávame celkovo 40,
právom hrdí.
Národná výstava zvierat, ktorú
organizujú Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Slovenské biologické služby, a.s. a chovateľské zväzy hospodárskych zvierat v SR, je
prezentáciou šľachtiteľskej a plemenárskej práce, chovateľských
výsledkov a podpory trhu plemenných zvierat. Zúčastňujeme sa jej
každoročne a tento rok spoločne
s nami levický okres v Nitre úspešne zastupovali aj ďalší chovatelia,
PD Jur nad Hronom a PD Bátovce.
Môžeme tak spokojne skonštatovať,
že náš región bol reprezentovaný
na veľmi dobrej úrovni. Celkovo tu
mal Zväz slovenského strakatého
dobytka, ktorého je členom aj naše
PD, zastúpených trinásť chovateľov
s 36 kusmi dobytka. Naše poľnohospodárske družstvo na výstavu
nominovalo dve jalovice a dve kravy, príprava následne prebiehala
počas uplynulých dvoch mesiacov.
Úroveň a kvalita v tejto oblasti každoročne stúpa a aj preto je konkurencia pri hodnotení stále silnejšia.
Hodnotitelia tak majú veľký problém určiť poradie, pretože výsledky
u dobytka sa dosahujú špičkové.
Naše PD si za uplynulé roky vybudovalo dobré meno nielen doma,
ale i v zahraničí. Nevzniká nám
tak problém s predajom produktov
plemenného materiálu a rovnako
máme zabezpečený i odbyt býkov,
ktoré exportujeme na taliansky trh.
Samozrejme, že súčasná priaznivá
situácia nás nemôže nechať pasív-

Z ohlasov čitateľov
Prvé číslo Kozárovských novín našlo svojich čitateľov i spolupracovníkov. Prvé ohlasy boli prevažne ústne, ale došli aj postrehy a príspevky
na mailovú adresu redakcie noviny@kozarovce.sk. Z ohlasov vyberáme
názor Ladislava Mráza, osobnosti kultúrneho života našej obce. Veríme,
že ak sa aj vám niečo v novinách páči, či nepáči, alebo chcete upozorniť
na nejaký problém v obci, využijete túto novú možnosť a napíšete nám.

S radosťou a s očakávaním som prijal
prvé číslo KOZÁROVSKÝCH NOVÍN
Chcel by som všetkých, ktorí sa budú na ich tvorbe zúčastňovať, zaželať
veľa dobrých nápadov, tvorivej invencie a bohaté materiály, aby KOZÁROVSKÉ NOVINY boli pravdivým zrkadlom činnosti dávnych generácií,
ale i súčasnosti. Verím, že naše noviny budú obrazom diania v obci v časoch minulých i dnešných.
Nech pravdivo informujú o úspechoch, ale nech aj poukážu na nedostatky a nešváry, ktorých je okolo náš stále dosť.
Niekoľko desaťročí som sa venoval kultúrnej činnosti v obci. Chcel by
som aj v dnešných časoch, keď sú hlasy, že na kultúru sa dopláca povedať; Áno na kultúru sa dopláca, ale na nekultúrnosť sa dopláca ďaleko
viac.
Zapamätajme si to!
Ladislav Mráz

nymi a naďalej musíme vytvárať
dobré podmienky pre ďalší rozvoj
a napredovanie. Budúcnosť vidíme
v rozširovaní a rozvíjaní toho dobrého, naštartovaného, ale i v investíciách do nových stavieb, kde

budeme môcť lepšie uplatniť nové
technológie a riešiť tak problémy
s pracovnými silami, napr. zavádzaním automatov na dojenie. Aj táto
výstava, rovnako ako niektoré ďalšie regionálne výstavy - v Kremničke pri Banskej Bystrici, v Čaklove
(okres Vranov nad Topľou) ktorých
sa v priebehu roka zúčastňujeme,

sú pre nás jedným
z merítok našej
práce. Stretneme
sa tu s kolegami,
ktorí riešia rovnaké
otázky a problémy,
široká odborná verejnosť tu navzájom
diskutuje ako ďalej. Hovoríme o problémoch, vymieňame si skúsenosti a hľadáme
spoločné riešenia. Veľtrh je aj určitým hnacím motorom k neustálemu
napredovaniu a zvyšovaniu úrovne
práce. Samotná verejnosť tu môže
obdivovať skutočne nádherné kusy
zvierat, pretože kvalita dobytka
naozaj rastie z roka na rok. -sak-

Z kroniky obce
Kronika obce Kozárovce bola
založená v roku 1933 na základe
vládneho nariadenia z dňa 17. novembra 1932. Prvým kronikárom
sa stal Imrich Závodský, ktorý sa
narodil 11. 11. 1909 v Kozárovciach.
Kroniku viedol do roku 1936. Bol to
vzdelaný muž so širokým rozhľadom. Na úvod kroniky spísal históriu
obce od stredoveku až po rok 1933.
Tu je zopár zaujímavostí o pôvode
našej dediny a jej názvu:
Imrich Závodský o pôvode názvu
obce napísal, že podľa jeho mienky
najviac obyvateľov osady, kde teraz
ležia Kozárovce, sa menovalo Kozma. Toto meno súviselo s kaplnkou
zasvätenej sv. Kozmovi a Damiánovi, ktorá existovala v obci (prvýkrát
sa spomína v roku 1393). Uvádza,
že aj priezvisko rodiny Demian, ktorá
žije v obci, je odvodené z Damian.
Podľa neho koreň slova „koz-Kozárovce“ a „koz-Kozma“ je ten istý
a preto zo slova Kozma vzniklo Kozárovce. Uvádza aj všeobecný názor o pôvode názvu, podľa ktorého
obyvatelia chovali ovce a kozy pre
panstvo. Odvtedy sa obyvatelia nazývali Koziari, z toho Kozári a napokon Kozárovce. V kronike je uvedená aj teória maďarských historikov,
podľa ktorej v okolí bývali Kozári
(Chazari) mongolského pôvodu a od
nich majú Kozárovce svoje meno.
Závodský nevylučuje túto možnosť.

Podľa jeho mienky, ak sa tu usadili na dlhšiu dobu Kozári, mohlo sa
stať, že obyvatelia susedných osád
pomenovali podľa nich Kozárovce.
Uvádza, že v roku 1728 pri stavbe
kostola a premiestňovaní cintorína boli vykopané lebky s vydutými
kosťami a dlhými rovnými fúzami,
čo by nasvedčovalo na mongolský
pôvod. Spomína aj, že túto teóriu
by mohol podporiť aj kroj predkov,
ktorý sa podobal kroju pastierov
z maďarskej pustatiny.
I. Závodský nepovažoval Kozárovce za najstaršiu dedinu. Tvrdil,
že vznikla ako posledná osada.
Keď v nej bola postavená kaplnka,
tak sa do nej prisťahovali obyvatelia z ostatných okolitých osád.
Za najstaršie doklady osídlenia
pokladal tzv. ľochy na Starých viniciach. Boli to diery v mäkkej červenej skale, ktoré slúžili ako príbytky.
Z tejto praosady vznikli Vystrkov,
Selc, Korlát. Ďalšia osada bola za
Pustou horou „na kopaniciach“, kde
ľudia vyorávali hlinené nádoby. Na
mieste železničnej stanice vraj bola
takisto osada s hostincom, Na majery Ilona existovala osada Uhliská.
Okrem toho sa spomínajú Sielnica
a Krožma, o ktorých sa nevie, kde
boli. Podľa Závodského, keď sa
tieto osady spojili, tak vytvorili Kozárovce.
Peter Ivanič



Hasičské cenné medaile

Dobrovoľný hasičský zbor
v Kozárovciach aj v nedávno minulých mesiacoch
pokračoval vo svojej dlhoročnej tradícii a dopĺňal do
svojich vitrín jedno nové
ocenenie za druhým. Keďže
sme o týchto čarodejníkoch
v modrom ešte na stránkach našich obecných novín nepísali, skúsme aspoň
v krátkosti zhrnúť ich tohtoročné úspechy.
Na obvodnom kole súťaže hasičských družstiev,
ktoré sa uskutočnilo v Kozárovciach naše mužstvo
mužov získalo cenné prvé
miesto. Nezaostali za nimi
ani ženy, ktoré si vybojovali
tiež najvyššie ocenenie. Po
prvýkrát sa na obvodnom
kole predstavili dorastenci
(dovtedy úspešní ako žiaci)
ihneď dokázali, že aj s nimi
sa pri oceňovaní musí rátať.
Získali prvé miesto. Tomu
sa teda hovorí úspech na
domácej pôde.
Svoje kvality však družstvá potvrdili aj na okresnom
kole súťaže v Tekovských
Lužanoch. Muži aj ženy (dorastenci budú bojovať v tejto súťaži až o rok) si z tohto
boja priniesli prvé miesta.
V krajskom kole súťaže,
ktoré sa konalo vo Veľkom
Kýri, muži obsadili tretie
miesto a ženy skončili štvrté.
Kozárovskí hasiči už tradične súťažia aj v súťaži
O pohár starostu obce Vlkanová, kde tento rok skončili druhí a v súťaži O pohár
starostu obce Spišské Bys-

tré, kde v silnej konkurencii
družstiev z okolia Popradu
a majstra Slovenska - družstva Gerlach, skončili na 9.
mieste.
Ale život našich dobrovoľných hasičov
nie sú
len súťaže, po návrate zo
súťaže vo Vlkanovej ich zastihla doma správa o požiariv bývalom kozárovskom
kameňolome, a tak neváhali
a aktívne pomohli profesio-

Vretienko

• Družstvo mužov.

• Družstvo dorastencov.
nálnym hasičom zo Zlatých
Moraviec.
Kto sa skrýva za spomenutými úspechmi?
Družstvo mužov: Ján
Majer ml., Vladimír Valo,
Jozef Matuška, Peter Majer,
Peter Ďurovič, Juraj Majer,
Marian Valach, Matúš Benčať, Tomáš Nováček, Marin
Együd, tréner Ján Majer st.

Kto vyhrá CD Stana Vitáloša?

Imitátora a speváka Stana Vitáloša poznajú v Kozárovciach veľmi dobre. Naposledy tu vystupoval v tomto roku
počas Kozárovského jarmoku. Ako prezradil našej redakcii, aj jeho s Kozárovcami spájajú príjemné spomienky
a vždy sa sem rád bude vracať. Na verejnosti je už známe
aj jeho prvé hudobné CD pod názvom „Všetkých vás rád
mám“, ktoré ponúka jedenásť vlastných piesní doplnených
hovoreným slovom a humornými scénkami. Pre našich čitateľov venoval Stano Vitáloš dve spomínané CD. Stačí,
ak nám do 15. augusta pošlete na adresu redakcie (Obecný úrad Kozárovce) vystrihnutý súťažný kupón a šťastie
v žrebovaní sa usmeje možno práve na vás. Redakcia

Stano Vitáloš
Všetkých Vás rád mám
Praslica
Kupón

Družstvo dorastencov:
Miroslav Siruček, Patrik Tvrdoň, Andrej Benčať, Peter
Fabian, Martin Majer, Matúš
Považan, Peter Majer ml.,
Tomáš Ďatko.
Družstvo žien: Katarína
Kundkerová, Natália Kopálová, Ráchel Matušková,
Zuzana Kozmályová, Stanislava Kúkelová, Lucia Kasanová, Gabriela Švoliková
a Martina Holečková.

Stano Vitáloš

• Družstvo žien.

Udalosť mesiaca alebo Orient- Expres v Kozárovciach
„Na známosť sa všetkým
dáva.....,“ ozývalo sa v stredu, 11. júla, dopoludnia v našom obecnom rozhlase, „že
medzi 14:20 a 14:40 bude
prechádzať cez našu obec
starodávny vlak Orient-Expres.“ A veru tak aj bolo. Na
stanicu už niečo po druhej
prichádzali dospelí, starší aj
deti, na bicykloch aj pešo, z
horného aj dolného konca.
Dokonca aj jeden pes. Fakt,
bolo tam aspoň štvrť Kozároviec. Prečo aj nie, veď to
bola udalosť mesiaca. Kým
prišiel vlak deti sa bicyklovali, behali a dospelí si pripravovali foťáky a kamery.
Prechádzali sa a pozerali,
z ktorej strany stanice sa
im bude lepšie kamerovať.
Potom pán výpravca pustil
ešte rýchlik do Levíc. Všetci
už boli netrpezliví.
A potom to prišlo.....
Rampy sa spustili a za Slovenskou bránou sa zjavil
dlho očakávaný vlak. Prvé
čo mohlo veľavážených ľudí
z Orient-Expresu prekvapiť,
bolo asi to, keď uvideli pár
domčekov hneď za Hronom
- našu rómsku osadu.
Konečne sme Orient- Expres uvideli aj my. Stlačili
sa spúšte na foťákoch, ký-

valo sa, iní len tak pozerali
na tú krásu. Sedemnásť
vagónov, všetko z dreva,
ružové lampičky, luxus......
preletelo okolo stanice za
30 sekúnd. Pár ľudí z vlaku
nám odkývalo, iní len tak
pozerali. Čo sa deje im asi
došlo až v Hronskom Beňadiku lebo keď tam OrientExpres spomalil, čašník z
vlaku divákom vyhodil fľašu
vína. No, ale u nás už bolo

po všetkom. Ľudia odchádzali. Niektorým sa nezdalo,
ževlak ťahal náš rušeň (vraj
ho mala ťahať lokomotíva),
iným sa nepodarili všetky
fotky, podľa niektorých išiel
vlak príliš rýchlo. Ale myslím si, že všetci boli šťastní,
že keď sa v takom prepychu nemohli previezť, mohli
ho aspoň na pár sekúnd
vzhliadnuť.
Eva Ďubeková

Zo sporáka starej mamy
Spomienky na starých rodičov bývajú rôzne. Niekto
si pamätá ich rozprávanie, iný ručné práce, či iné práce okolo domu a poľa, ktoré ho naučili. Ale asi všetci
si pamätajú dobroty, ktoré vedela uvariť len stará
mama. Niektoré sa ešte sem tam varia dodnes, ale
mnohé z nich sú už len našou krásnou spomienkou,
pri ktorej sa nám zbiehajú slinky. Tak mňa osobne veľmi živo viaže spomienka na „sľuvkovú omáčku“, ktorú vedela uvariť moja starká Bihárová. Pospomínajme
si spoločne a napíšte aké dobroty si vy pamätáte zo
svojho detstva. Spolu sa skúsme aspoň k niektorým
vrátiť a nielen v spomienkach.

S¾uvková omáèka

Suroviny: slivky, voda, soľ, cukor, zápražka
Postup: Slivky dáme variť do mierne osolenej vody, neskôr podľa chuti dosladíme cukrom. Keď sú slivky uvarené
prilejeme mlieko, v ktorom sme roztopili zápražku. Omáčka má byť polohustá, ako iné bežné omáčky, ale má vynikajúcu slivkovú chuť a je sladká. Mňam.



FUTBAL
DOSPELÍ

• Družstvo Kozároviec na turnaji skončilo na 2. mieste.

1. ročník O pohár starostu Kozároviec

Zvíťazili futbalisti Tlmáč
O pohár starostu Kozároviec priGóly: B. Varga, Maľa – Nagy.
šli okrem domácich do Kozároviec
V napínavom ﬁnále sa stretli domáci a Tlmače. Bol to naozaj kvabojovať futbalisti z Tlmáč, Novej
Dediny a Nového Tekova. V prvom
litný a strhujúci zápas. V prvom
zápase Kozárovce porazili družstvo
polčase sa zdalo, že Kozárovčaz Novej dediny 6:1 (3:1). Góly:
nia majú na víťazstvo, ale po
Mezo 2, Benčať, Holka,
zmene strán sa dostal
Ďurovič, Koláček
k slovu najlepší streB.Varga. Diváci boli
lec turnaja a to rozhodlo o konečnom
samozrejme povíťazstve Tlmáč.
vzbudení vynikaKozárovce - Tljúcim výsledkom
mače 1:2 (1:1).
prvého zápasu
Góly: R. Jašek
turnaja. Vedeli
- P. Havran,
však, že favoTiturus.
ritmi sú predoV
prvom
všetkým hráči
ročníku
turTlmáč, čo títo
aj
potvrdili
naja O pohár
v zápase s Nostarostu
Kovým Tekovom,
zároviec
teda
ktorý vyhrali 6:1
napokon zvíťa• Oporou Kozárovčanov boli
zili Tlmače. Ako
(2:1). Góly: P.Havran 3, Titurus 2, Kol- brankár Milan Ridzoň a kapi- najlepší brankár bol
tán Michal Koláček.
ocenený Milan Rilár – Nagy.
O tretie miesto
dzoň (Kozárovce),
sa stretli hráči Novej Dediny
najlepší strelec Pavol Havran
a Nového Tekova. Prvý polčas sa
(Tlmače), najlepší hráč Tomáš Titulepšie darilo N. Tekovu, ale v drurus (Tlmače).
hej časti hry sa Novej Dedine podaTurnaj sledovalo približne 600
rilo zápas otočiť a vyhrať 2:1 (0:1).
divákov.

V prvom zápase nového futbalového ročníka 2007 - 2008 nastúpili
naši futbalisti na domácej tráve proti mužstvu TJ Dolný Pial. Po veľmi
dobrom výkone všetkých našich
hráčov sme zvíťazili 6:2 (3:0). Góly
za našich chlapcov dali Michal Koláček (3), Vlado Hoľka, Miloš Ďurovič, Roman Priecel. V druhom
zápase cestovali naši chlapci na
horúcu pôdu do Žemberoviec, kde
po bojovnom výkone a najmä vďaka
výbornému výkonu Milana Ridzoňa
v našej bráne získali veľmi cenný
bod za remízu 0:0. V treťom zápase sme privítali futbalistov z Plavých
Vozokán. Po vcelku vyrovnanom
priebehu zápasu sa postupne prejavila kvalita našich hráčov a vyhrali
sme zaslúžene 4:0 (2:0), keď naše
góly dali Michal Koláček (2), Roman
Priecel, Roman Jašek. Aj v štvrtom
kole naši hráči potvrdili výborný
vstup do súťaže, keď na ihrisku nováčika v Horných Turovciach získali
cenný bod po remíze 2:2 (1:0). Naše
góly strelili Vladimír Hoľka a Stanislav Benčať. S úvodnými kolami
môžeme vysloviť veľkú spokojnosť
a veríme, že naši chlapci budú v takýchto dobrých výkonoch naďalej
pokračovať.
Tabuľka ObM po 4. kole:
1. Tlmače
4 3 1 0 21:5 10
2. Levice
4 3 1 0 18:3 10
3. Želiezovce
4 3 0 1 17:9 9
4. S. Tekov
4 3 0 1 10:4 9
5. Plášťovce
4 3 0 1 12:8 9
6. Kozárovce
4 2 2 0 12:4 8
7. Žemberovce
4 2 1 1 8:6 7
8. P. Vozokany
4 2 0 2 3:8 6
9. Podlužany
4 2 0 2 6:13 6
10. Čajkov
4 1 2 1 8:8 5
11. N. Tekov
4 1 1 2 10:11 4
12. Šarovce
4 1 0 3 8:13 3
13. N. Dedina
4 1 0 3 5:20 3
14. H. Turovce
4 0 2 2 6:12 2
15.-16. H. Kľačany 4 0 0 4 6:16 0
15.-16. D. Pial
4 0 0 4 6:16 0

DORAST

• Prvý ročník turnaja sa tešil pozornosti divákov.

Snímky: J. Bedej

Dorastenci na úvod sezóny privítali nováčika z Pukanca, ktorému
„naložili“ rekordných 13:0 (7:0).
Góly: Lukáš Mráz (3), Michal Šmirina (2), Matej Janček (2), Erik Rafael
(2), Lukáš Švolik, Miloš Ďurovič, Adrián Zelinka, Miro Rafael. V druhom
kole mali naši chlapci voľno, ale
v treťom nastúpili proti nebezpečnému súperovi z Rybníka. Zápas
však zvládli výborne a po naozaj
dobrom výkone zvíťazili 6:1 (3:0).
Góly našich dali: Tomáš Forgáč (3),

Miloš Ďurovič, Martin Ďurovič, Matej
Janček. V 4. kole nastúpili naši dorastenci na ihrisku v Hronských Kosihách, kde uhrali remízu 3:3 (1:2).
Naše góly dali Lukáš Švolik (2) a
Boris Rafael. Dorastencov za prvé
zápasy musíme naozaj pochváliť
a dúfame, že v tomto trende budú
pokračovať aj naďalej.
Tabuľka po 4. kole:
1. N. Tekov
2. Kozárovce
3. Čajkov
4. Podlužany
5. Tlmače
6. Lok
7. Žemberovce
8. H. Kosihy
9. H. Kľačany
10. Rybník
11. Pukanec

3
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4

3
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0

0
1
1
1
1
0
0
2
0
0
0

0
0
1
0
1
1
2
1
3
4
4

10:1 9
22:4 7
15:4 7
13:2 7
7:6 7
9:7 6
6:11 6
10:8 5
10:15 3
2:14 0
1:33 0

ŽIACI

V úvodnom zápase zvíťazili žiaci
nad svojim súpermi z Nového Tekova 3:1 (1:0). Góly našich strelili:
Marian Rafael, Peter Žembery, Miro
Chvojka. V druhom zápase v Rybníku naši chlapci neuspeli, keď prehrali 2:3 (1:1). Góly dali: Peter Žembery
a Peter Furda. V treťom zápase na
domácom ihrisku prehrali so svojím súperom zo Žemberoviec 1:2
(1:2), keď náš jediný gól strelil Peter
Žembery. V ďalšom kole naši žiaci
vycestovali na zápas v Hronských
Kosihách, kde po slabšom výkone
prehrali 3:1 (1:1). Náš gól zaznamenal Peter Žembery. U žiakov sa
každoročne opakuje generačný výmena a tak i my musíme dať našim
najmenším nádejam čas na zohranie sa a držať im palce v ich ďalšom
futbalovom napredovaní.
Tabuľka po 4. kole:
1. KŠK Levice
2. Žemberovce
3. Lok
4. Bátovce
5. Nová Dedina
6. Nový Tekov
7. H. Kľačany
8. Rybník
9. H. Kosihy
10. Kozárovce
11. Čajkov
12. P. Vozokany
13. Tlmače
14. S. Tekov

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0

0
0
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
2
4

42:1 12
11:3 10
17:8 9
16:7 9
13:13 9
13:10 6
11:9 6
9:22 6
7:13 4
7:9 3
13:18 3
11:2 3
3:12 2
3:19 0

D. Mráz
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