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Slovo na úvod
Máme za sebou ďalšie
dva mesiace vrchovato
naplnené
udalosťami.
Naše folklórne skupiny
reprezentovali Kozárovce na mnohých významných podujatiach na Slovensku i v zahraničí. Je
výborné, že členovia skupín si našli čas a chuť,
aby vlastnými slovami
popísali svoje vystúpenia a prispeli do obsahu Kozárovských novín.
Rozrastajúca sa rodina
dopisovateľov a spolutvorcov novín je zárukou,
že obecné noviny si vytvárajú pevný základ.
Človeku veľmi dobre
padne, keď mu niekto
pochváli niečo osobné.
Či už je to účes, deti,
dom... ale nás všetkých
určite výnimočne poteší, ak na adresu našich
Kozároviec
počujeme
slová obdivu a pochvaly.
Našu obec ako peknú,
vždy upravenú, si nesie
vo svojej pamäti už roky
herec František Kovár.
Povedal to v našom rozhovore pri natáčaní relácie Echo rádio. Rovnaký
pocit mi prezradili aj ďalší herci tejto relácie. Čo
všetko mi ešte povedali,
si prečítate v budúcom
čísle Kozárovských novín, ktorých uzávierka je
10. decembra 2008. Do
tohto termínu sú strany
novín otvorené aj pre
ďalších dopisovateľov.
PhDr. Monika Nemčeková
šéfredaktorka

• Súsošie Zvestovania Pána posvätil 28. septembra vdp. dekan Dušan Berta,
na snímke J. Bedeja s autorom diela Mgr. Art. Petrom Meszárošom.

Jubilujúci kostol sv. Filipa a Jakuba
a nové súsošie Zvestovania Pána
Mesiac september sa tradične nesie v znamení tzv. hodov
v našej farnosti i v obci. Hody sú slávnosťou patrónov farského kostola alebo spomienkou na jeho posvätenie. U nás boli
hody roky slávené 16. nedeľu po slávnosti Zoslania Ducha
Svätého. Pripomínali posvätenie tohto chrámu po jeho prestavbe, čím sa tento priestor výslovne vyhradil pre slávenie
Božieho kultu. V poslednej dobe sa termín hodovej slávnosti
odvíja od dátumu 21. septembra 2003, kedy bol opätovne posvätený po jeho predchádzajúcej rekonštrukcii.
V tomto roku sme si hodami
pripomenuli dve vzácne jubileá:
15. septembra uplynulo 80 rokov od chvíle, kedy rožňavský
biskup Michal Bubnič posvätil
prestavaný kostol sv. Filipa a Jakuba, a 21. september bol zas 5.
výročím od jeho poslednej posviacky. Oba významné dátumy

takto figurovali v obsahu hodovej nedele a najmä slávnostnej
svätej omše, ktorá bola v jubilujúcom kostole 21. septembra t.r.
o 10.00 hodine. Hlavným celebrantom bol Mons. ThDr. Štefan
Vallo, PhD., riaditeľ kancelárie
biskupského úradu v Nitre, ktorý vo svojom príhovore pouká-

zal najmä na význam chrámu
v dnešnej spoločnosti. Je to pre
človeka miesto, kde sa má možnosť napĺňať dobrom, na rozdiel
od mnohých iných ponúk, ktoré
v konečnom dôsledku pôsobia
skôr deštruktívne.
Spolu s Mons. Štefanom Vallom boli pri slávení Eucharistie
prítomní aj kňazi, ktorí v našej
farnosti pôsobili v posledných rokoch: Vdp. dekan Štefan Rusňák
a don Jaroslav Hoffer, salezián.
Sme veľmi radi, že prijali naše
pozvanie, prišli spolu s nami
osláviť narodeniny kostola, v ktorom aj oni istý čas slúžili, a hlavne, že sa medzi nami opäť cítili
ako doma.
(Pokračovanie na 3. str.)



Prvá kozárovská poštová
príležitostná pečiatka
Pri príležitosti 80. výročia prestavby a obnovy chrámu sv. Filipa
a Jakuba v Kozárovciach bola 21.
septembra 2008 Slovenskou poštou
predstavená v Dome kultúry
v Kozárovciach prvá kozárovská poštová príležitostná pečiatka.
Jedným z cieľov
uvedenia príležitostnej pečiatky
bolo pripomenúť
si okrúhle výročie posvätenia
chrámu po jeho
obnove, ďalším
cieľom bolo a je dostať prostredníctvom
Slovenskej pošty do
širšieho povedomia obec
Kozárovce. Poštová príležitostná
pečiatka spolu s dennou pečiatkou

bola okrem dňa vydania k dispozícii
celý nasledujúci týždeň na pečiatkovanie zásielok odoslaných z Pošty
Kozárovce.
Poštová príležitostná pečiatka bola vyhotovená
ako okrúhla. V spodnej časti je napísaný názov príležitostnej pečiatky
a názov obce (a
zároveň farnosti) Kozárovce.
V hornej časti
pečiatky po vonkajšom obvode
sa nachádza výrok zo všeobecného
katolíckeho listu sv.
Jakuba “Viera bez skutkov
je mŕtva“. Tento výrok bol napísaný viac ako 40 rokov na čelnom

• Vydanie prvej príležitostnej poštovej pečiatky vzbudilo záujem
zberateľov i verejnosti. Na snímke Ing. František Bedej, druhý zľava.
nosnom oblúku klenbového stropu
chrámu ako súčasť maľby chrámu
vyhotovenej počas účinkovania vdp.
Michala Müllera ako správcu farnosti. Vo vnútornej časti sú uvedené
mená patrónov farnosti Kozárovce,
sv. Filipa a Jakuba a dátum prvého dňa použitia pečiatky. Z dôvodu
podmienok na stručnosť a čitateľnosť písmen na pečiatke, nebolo
možné napr. spomenúť, že farnosť
Kozárovce je súčasťou Nitrianskej
diecézy a ani to, ktoré hody v poradí
pripadli na tento rok. Žiaľ, dátum 21.
9. 2008 nebol v súlade s tradičnými
kozárovskými hodami, ktoré sa konávali v 16. nedeľu po Sv. Duchu.
V strede príležitostnej pečiatky
je rytina rím. - kat. kostola sv. Filipa a Jakuba zo severného pohľadu.
Zvyčajne pre potreby propagácie
býva volený pohľad zo strany hlavného portálu, ale v tomto prípade
bol zvolený pohľad, ktorý poskytuje
vizuálnu informáciu nielen o pôvodnej dĺžke, ale aj o členitosti prístavby k pôvodnému kostolu.
Návrh poštovej príležitostnej pečiatky pre Slovenskú poštu pripra-

vili František Bedej a Jozef Bedej.
Rytinu pripravil známy slovenský
výtvarník a rytec poštových známok
František Horniak, autor mnohých
slovenských poštových známok
(v medzinárodnej súťaži poštových
známok Grand Prix WIPA jeho rytina
maľby M. Benku Krajina z Terchovej
získala 3. miesto v roku 1998 a rytina maľby L. Medňanského Potok za
humnami získala 1. miesto v roku
2003).
Príležitostná pečiatka bude uložená v depozite Poštového múzea
a bude zaradená do ankety o najkrajšiu poštovú príležitostnú pečiatku roka 2008. Verím, že pre poučný
odkaz citátu sv. Jakuba dostane od
Kozárovčanov primeranú podporu.
Uvedenie prvej kozárovskej poštovej príležitostnej pečiatky môže
byť inšpiráciou pre uvedenie ďalších
kozárovských poštových príležitostných pečiatok pri nasledujúcich významných udalostiach obce napr.
výročie prvej písomnej zmienky,
alebo významné okrúhle jubileum
niektorého z kozárovských súborov.
Ing. František Bedej

V minulom čísle Kozárovských
novín ma zaujal článok o nelegálnych prehrádzkach na miestnych
potokoch. Je dôležité aby bol potok
čistý, čo ocení každý kto býva v
blízkosti počas prudkého zvýšenia
vody v potoku. Spomenutý zákon č.
364/2004 - vodný zákon - má však
aj iné paragrafy a články, na ktoré
by som chcel upozorniť občanov.
Ide mi hlavne o likvidáciu splaškovej odpadovej vody - žúmp. Podľa
tohto zákona zodpovedá každý
majiteľ žumpy za jeho bezpečnú
likvidáciu. Ak je predpoklad na pripojenie sa na kanalizáciu, mal by ju
využiť, v opačnom prípade je jeho
povinnosťou odpad pravidelne vyvážať do čistiarne odpadových vôd.
Veľa občanov tak robí, ale nájdu
sa i takí, čo vypúšťajú žumpu do
trativodov, do potokov, na polia a
dokonca sa nájdu i takí, čo vypúšťajú žumpu do rigolov pred domom,
čím je aktívne ohrozené životné
prostredie. Toto sa týka aj tých, čo

vypúšťajú „iba“ odpadovú vodu z
kúpeľní.
Nebuďme ľahostajní a chráňme
si naše životné prostredie pokiaľ sa
to ešte dá, keď už nie pre seba, ale
hlavne pre naše deti a ich deti. Ešte
jedna poznámka na záver - úrady
životného prostredia a obecný úrad
môže dať porušovateľovi tohto zákona pokutu až do výšky 3000 Sk
(99,58 Eura).
Ľ. Benčat

• Anketa • Anketa • Anketa •
• Anketa • Anketa • Anketa • Nebuďme ľahostajní
Na základe uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva
vyzývame občanov, aby sa zúčastnili vyhlásenej ankety a rozhodli o následnom riešení otázky označovania ulíc v našej obci.
Občania sa v ankete môžu vyjadriť, či chcú, aby naše ulice mali
názvy, prípadne môžu aj navrhnúť konkrétny názov ulice.
V prípade, že občania odsúhlasia označenie ulíc v našej obci
názvami, bude nutná povinná výmena občianskych preukazov.
Takáto výmena preukazov je bezplatná, čo vyplýva zo zákona
369/1990 Z. z.
Anketové lístky, poprosíme odovzdať do pripravených hlasovacích urien na Obecnom úrade, v obecných potravinách a v
kostole.
Komisia výstavby, územného plánu
a verejného poriadku

STE

ZA OZNAČENIE
ÁNO

U L Í C?

NIE

Odpoveď zakrúžkujte, poprípade môžete navrhnúť aj názov vašej ulice.

Pozvánka do divadla
Sarvašské slovenské divadlo sa priaznivcom divadelného
umenia predstaví v DK Kozárovce 24. októbra o 17. hod. s hrou
D. Kapitáňovej Kniha o cintoríne.
S hrou zožali na jar veľký úspech
na Slovensku a na festivale
národnostných divadiel získali hlavnú cenu. Vstupné 90 Sk,
v predpredaji 50 Sk.



Spoločenská
rubrika

• Pri príležitosti sviatku Povýšenia Svätého Kríža putovali veriaci
z farnosti Kozárovce ku krížu pod
Starými vinicami, aby do obety sv.
omše vložili svoje osobné trápenia a bolesti, aby takto „povýšili“
Ježišov kríž vo vlastných očiach
a v jeho význame pre ich osobný
život, a aby opäť o čosi viac vnikli
do tajomstva dokonalého života
podľa slov. sv. Tomáša Akvinského: „Umučenie Pána Ježiša na kríži stačí na to, aby bolo dokonalým
poučením pre život. Kto chce dokonale žiť, nech jednoducho pohrdne tým, čím pohrdol Ježiš na kríži
a nech si zamiluje v srdci to, čo
D.B.
mal v srdci Ježiš na kríži.“
Foto: V. Benčať

Povedali si áno

30.8.
Ing. Lucia Benčaťová
a Ing. Michal Blumenstein
6.9.
Silvia Šmatlíková
a Ing. Marian Torda
6.9.
Zuzana Brezániová
a Peter Švolik
20.9.
Tímea Mikušová
a Ivan Šušor

Verili sme, že sa to podarí

Autora súsošia Mgr. Art. Meszároša netreba Kozárovčanom zvlášť predstavovať. Strávil v našej obci veľa
času ešte v detstve a posledné roky sa tu presadil aj
ako umelec. Jeho tri významné diela dotvorili kolorit
obce a získali úctu a obdiv domácich i hostí. Po slávnosti sme mu položili pár otázok pre naše noviny.
• Aké pocity dnes prežívate?
S pánom Benčaťom sme si pred tromi rokmi naplánovali postaviť v Kozárovciach troch anjelov. Bol to odvážny plán, veď nie je jednoduché získať ﬁnancie, vhodné priestranstvo na umiestnenie sochy a pod. Ale keď
sme po roku odovzdali prvú sochu a ľudia to úprimne
prijali, veľmi nás to povzbudilo a pustili sme sa do trochu väčšieho projektu. Archanjel Rafael bol umiestnený
na miestnom cintoríne a my sme sa povzbudení ďalším
úspechom pustili do rozsahom najväčšieho projektu do
scény zvestovania. Dnes pociťujeme veľkú radosť z naplnenie nášho plánu.
• Koľko trvala práca na súsoší?
Kompletný čas príprav je rok od rozkresľovania ná-

padov a projektovania. Samotná práca s materiálom
to sú zhruba tri mesiace, ale posledný mesiac sa musí
robiť 12-13 hodín denne. Pri tomto diele sme si museli sadnúť so statikmi a riešiť samotný základ pod sochu, osadenie troch lúčov, uchytenie sochy ako i ďalšie
podrobnosti. Takéto dielo už nie je len práca sochára,
ale celého tímu odborníkov.
• Čo pre vás osobne znamená toto dielo?
Pre mňa osobne to znamená smer, ktorým som sa
vybral a aj ďalej pôjdem a tým je zobrazovanie kresťanskej tematiky. Myslím, že socha Márie v súsoší je
najlepšia akú som doteraz vytvoril.
• A aké pocity prežíva dnes autor myšlienky a najsilnejší podporovateľ troch významných umeleckých dominánt našej obce Michal Benčať?
Som spokojný, dnes sa podaril náš prvotný zámer. Bol to náročný plán, lebo stať sa mohlo všeličo,
ale verili sme, že sa to napokon podarí. Zárukou bola
i výborná spolupráca a umelecké nadšenie sochára,
ktoré dúfam, potrvá naďalej.
M.N.

Jubilujúci kostol sv. Filipa a Jakuba
a nové súsošie Zvestovania Pána
(Dokončenie z 1. str.)
Hodami však tento rok, ako koniec koncov aj predchádzajúce dva,
slávnostné chvíle v našej farnosti
nekončili. Presne o týždeň, teda
v nedeľu 28. septembra 2008 o 13.
hodine, sme sa opäť sviatočne oblečení stretli na odhalení a posvätení sochy tretieho z najznámejších
Archanjelov – sv. Gabriela. Presnejšie ide o súsošie, ktoré nám bude
pripomínať to najkrajšie a najdôležitejšie posolstvo, ktoré dal Boh
ľuďom, a to je oznámenie príchodu
Spasiteľa. K súsošiu teda patrí aj
postava Panny Márie – počúvajú-

• Foto: J. Bedej

cej a pokornej „služobnice Pána“.
Táto v mnohom inšpirujúca scéna
z dielne Mgr. Art. Petra Meszároša,
ktorú posvätil miestny správca farnosti Vdp. dekan Dušan Berta za
prítomnosti jedného zo svojich predchodcov – don Jaroslava Hofera,
bude odteraz zdobiť priestor vedľa
športovej lúčky na Brôdku. Zároveň
bude pre nás pôsobivou ikonou Božieho volania, ktorým sa Boh dennodenne obracia na každého z nás,
i pokornej odpovede človeka, ktorá
pramení v základnom náboženskom postoji voči Bohu – a tým je
počúvanie.
DB

Narodili sa

11.8.
Paloma Rafaelová,
dcéra Ivety a Karola
15.8.
Daniel Kabát,
syn Ľubici a Martina
23.8.
Skarlet Rafaelová,
dcéra Aleny
6.9.
Adam Boroš,
syn Evy a Vladimíra
15.9.
Vanesa Benčaťová,
dcéra Dáši a Jozefa
16.9.
Emma Briešková,
dcéra Miriamy a Pavla

Opustili nás

• Poďakovanie a darček na pamiatku z rúk dekana farnosti prevzal Michal Benčať a Peter Meszároš. Prítomní pridali úprimný
potlesk uznania. Foto: J. Bedej

25.7.
Alžbeta Vajdová,
76 rokov (527)
23.7.
Ján Mráz,
59 rokov (335)
24.8.
Valéria Sitárová,
94 rokov (272)
11.9.
Ľudovít Červenák,
55 rokov



M
Myjava
2008
Tak ako vlani, tak aj tento rok sa
na Myjave aj varilo. Na tohtoročnom
už 49. ročníku Medzinárodného
folklórneho festivalu, sa teda opäť
vo festivalovom mestečku MY – A
– VY pootvárali malé domčeky, ktoré šírili dookola príťažlivé vône a vábili návštevníkov nielen nazrieť dnu,
ale aj ochutnať gurmánske špeciality z rôznych regiónov Slovenska.
A bolo z čoho vyberať.
Náš kuchársky tím zostavený
z hlavnej kuchárky Milky Skačanovej a pomocníkov z FSk Konopa sa
veru tiež mal čo obracať, aby uspokojil “zástupy hladošov“. Ponúkali
sme už tradičnú fazuľovú polievku
s údeninou, rezance, šúľance ale
najväčší odbyt mala určite štrúdľa,

za ktorou sa doslova len tak zaprášilo.
Mnohohodinová námaha nám
síce dala riadne zabrať, ale spokojné tváre či pochvalné slová návštevníkov, a hlavne ľudia vracajúci sa
opäť k nám po „dupľu“ boli pre nás
signálom, že ani tentoraz sme sa
medzi ostatnými kuchármi nestratili.
Aj táto úspešná reprezentácia
našej obce by sa však nemohla
uskutočniť bez podpory a práce
množstva ľudí. A tak vďaka patrí
nielen tým, ktorí priamo na mieste,
na úkor svojho voľného času, zviditeľňovali našu obec, ale aj Obecnému úradu, bez prispenia ktorého
by sa takáto akcia dala zvládnuť asi
len veľmi ťažko.
M.O.

Na návšteve
v Slovenskom parlamente
Stáva sa tradíciou, že 1. septembra na Deň ústavy je zároveň aj Deň
otvorených dverí v Slovenskom parlamente v Bratislave. Bolo tomu tak
aj tento rok. V tento deň majú občania možnosť stretnúť sa so svojimi poslancami a vyjadriť im svoj
súhlas alebo nesúhlas s ich prácou. Aj tentokrát som túto možnosť
využila a tlmočila som poslancom
rôznych strán pripomienky k ich
práci. O dobrú náladu návštevníkov
v parlamente sa vo vestibule starali
ľudové súbory z rôznych regiónov
Slovenska.
V ľudovom tóne sa niesli aj Bratislavské hradné slávnosti v hradnej
záhrade. Hlavným organizátorom
hradných slávností bol náš rodák
Mgr. Juraj Hamar, CSc.. Veľký

úspech zožal so svojím programom
aj náš folklórny súbor Konopa pod
vedením Márie Orovnickej a Ing.
Igora Benčaťa. Predvádzali tradičné kozárovské remeslá a práce na
hospodárskom dvore. Toto všetko
spestrovali spevom ľudových piesní
z Kozároviec a okolia. S chuťou sa
k nám pridali aj mnohí návštevníci
podujatia a zaspievali si spolu s nimi. Konopa zožala veľký úspech.
Bola som veľmi hrdá na ich úspech,
že pochádzam z obce, kde sa udržiavajú ľudové tradície. Dúfam, že
o rok sa budem môcť znovu zúčastniť Bratislavských hradných slávností a bude tam účinkovať aj náš
folklórny súbor Konopa.
Mária Micheľová

• Chodenie so zelenou vŕbou.

Na Tekovských
folklórnych slávnostiach
Pravidelne koncom prázdnin, sa
priaznivci folklóru z nášho okolia
stretávajú na Tekovských folklórnych slávnostiach, ktoré sa tento rok
konali 31.augusta v Tlmačoch. Na
tretí deň festivalu, v nedeľu večer,
v programe „Čary a bylinky“, vystúpila aj naša folklórna skupina Konopa a staršie dievčence z DFS Vretienko, ktoré aj celý program otvorili
„chodením so zelenou vŕbou“.
Vystúpenia sme zvládli dobre, ale
príprava na ne nám dala zabrať ako
už dávno nie. Téma bola náročná,
hlavne tým, že naša folklórna skupina nemala na túto tému spracovaný
takmer žiadny materiál. Spočiatku
sa nám nedarilo, chceli sme aj odrieknuť účasť, no režisérka programu pani Urbanová nás prehovorila
a povzbudila hľadať ďalej. Nakoniec
sa nám predsa len podarilo niečo na

ECHO RÁDIO z Kozároviec
Dom kultúry v Kozárovciach
zaplnili 29. septembra domáci
diváci, ale i priaznivci humoru
zo širokého okolia. Konala sa
tu totiž verejná nahrávka relácie
Echo rádio. Postupne sa v jednotlivých scénkach predstavili
Magda Paveleková, Robert Kaiser, Peter Meluš, Ivan Letko a
František Kovár. Moderátormi
relácie boli Štefan Skrúcaný
a Iveta Malachovská. Spevácky prispel Peter Stašák.
Viac než dve hodiny humoru a spevu spracujú tvorcovia
scenára a my všetci si budeme
môcť konečnú verziu relácie
vypočuť 26. 10. o 11. hodine
na rozhlasovej stanici Rádio
Slovensko.
-nikfoto J.Bedej

• Magda Paveleková

• František Kovár

danú tému získať.
Za pomoci J. Stracu si chlapi nacvičili ukážku ako sa využívali čary
a bylinky pri voľakedajšej robote
okolo koní. Naše ženy a dievčence
pri praní na Hrone zase spomínali
na vodníkov tak, ako im poradila V.
Hajdučíková.
Vynaložené úsilie teda nebolo
zbytočné, naše vystúpenia dobre
zapadli do celkového rázu programu, a aj podľa slov režisérov náš
prístup k tejto netradičnej téme splnil ich očakávania.
Na záver chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí nám pri príprave
programov pomohli.
M.O.

F
Festival
kultúry
Posledná júnová nedeľa sa v DFS
VRETIENKO niesla v znamení folklóru.
Zúčastnili sa na 12. ročníku Festivalu kultúry 2008 v Zlatých Moravciach, nad ktorým malo patronát
mesto.
Sprievod mestom začal o 15. hodine sprevádzaný dychovou hudbou
Machulince. V amﬁteátri mestského
parku sa uskutočnil galaprogram.
Festival otvorila slávnostným príhovorom Ing. Serafína Ostrihoňová,
primátorka mesta a vystúpenie sa
mohlo začať.
Na festivale sa zúčastnilo 12
folklórnych súborov. Ako prvé vystúpili deti z DFS Jelenček z Jelenca, Zlatňanka zo Zlatých Moraviec
a naše Vretienko. Posledné vystúpenie patrilo FS Inovec.
Na záver festivalu deti dostali
sladkú odmenu a vedúcim FS boli
odovzdané pamätné listy mesta
Zlaté Moravce a upomienkové darčeky.
Aj napriek veľmi teplému, až tropickému počasiu Vretienkári to zvládli na výbornú.
M.O.



Deò majstrov na hrade - alebo ako Konopa
na hrade majstrovala
Je pondelok ráno - 1. september. Vo väčšine rodín sa ešte tvrdo spí, žiaci a ich rodičia si ešte
naposledy vychutnávajú bezstarostný prázdninový spánok. U nás
doma je však chaos už od piatej
rána, beháme, balíme, zhľadávame, jedným slovom chystáme
sa do Bratislavy na Dni majstrov
UĽUV-u. Kozárovská Konopa dostala už niekoľkýkrát pozvanie
účinkovať na tejto akcii, kam sa
každoročne schádzajú tí najšikovnejší remeselníci z celého Slovenska pôsobiaci pod značkou UĽUV.
Našou úlohou však nie je ani tak
prezentácia remeselnej zručnosti, ale skôr ukážka voľakedajších
prác a života na dedine.
Tak, konečne sme to do nášho
autíčka všetko napchali a vyrážame na parkovisko, kde nás má autobus s Kozárovčanmi vyzdvihnúť.
Vykladáme. Okolo prechádzajúci
ľudia si nás zvedavo obzerajú - asi
nechápu načo nám je na parkovisku kosa, hrable, graca, všakovaké
náradie a dve vrecia nevylúpanej
fazule. Po chvíli prichádza autobus. Je plný ľudí a ešte plnší všelijakého „dedinského haraburdia“ ako by možno povedali tí zvedavo
obzerajúci z moraveckého parkoviska. Ale keď v Bratislave vykladáme, čudujeme sa aj my, koľko
vecí sa dá napchať do obyčajného
autobusu. Zvedavosť však víťazí
aj u nás, a tak tí, čo nemajú akútnu
robotu, sa v okamihu rozpŕchnu po

celom areáli Bratislavského hradu.
Narýchlo si obzeráme desiatky
stánkov s remeselníkmi. Sú tu remenári, zvonári, kováči, hrnčiari,
drotári, paličkárki ...a všelijakí iní
zaujímaví ľudia – MAJSTRI z celého Slovenska. Je tu naozaj na
čo sa dívať, lebo takmer všetci aj
predvádzajú svoj fortieľ priamo
pred očami návštevníkov.
O 10.00 h musíme končiť obzeranie a šups do krojov, však hádam ešte potom bude trochu viac
času. Pár minút po desiatej sme
začali aj my. Moržujeme kukuricu,
lúskame fazuľu, pletieme brčká,
mlátime, opravujeme poľnohospodárske náradie, kujeme kosu
a grace, robíme tekvičky na ťahanie vína, strúhame zuby do hrablí,
brúsime nože, deti sa hrajú s hračkami a skúšajú napodobňovať dospelých. Prizerajúcich sa pribúda,
a pribúda aj otázok, vysvetľovania,
ukazovania, do toho spev, občas
tancovanie a nad hlavami stále
horúce slnko. Ešteže tu máme náš
„občerstvovací tím“, takže je aj
čo zajesť a vypiť. Hlavne burčák
ide u okolo prizerajúcich na odbyt
a tak ho chvíľami ani nestačíme
ťahať z demižóna.
Po obede čaká Konopu a decká z Vretienka ešte vystúpenie na
scéne pod Hradom a potom zase
všetko odznova - práca, spev a na
všetko prizerajúci sa návštevníci. Chvíľami však len privriem oči
a vychutnávam si súzvuk pracov-

ného ruchu remeselníkov,
vravy ľudí a vyhrávania
muzikantov.
Celodenná páľava robí
svoje a neskoro poobede
sme už skoro uvarení.
Blíži sa koniec, chvalabohu, veď grace sú 2 - krát
prekuté, fazuľa 5 - krát
previata a už sme stihli polámať aj 2 cepy. Tak
ešte rýchlo stihnúť prehliadku krojov, nazrieť do
školy remesiel, zjesť misu
pukanských párancov, vyzliecť kroj, zbaliť všetko
čo sme sem dotrepali do
autobusu a ide sa domov.
A čo na záver? Kto tam
s nami bol, neľutuje a kto
nebol, nech si to nabudúce určite nenechá ujsť.
M.B.

Vystúpenia súborov
14.6.2008

- JARMOK Kozárovce: Praslica, Lipka, Kozárenka,
Konopa, Matičiar, Vretienko
21.- 22.6.2008 - Myjava: Konopa
29.6.2008
- Zlaté Moravce: Vretienko
18.7.2008
- Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím
Levice: Vretienko, Konopa, Matičiar, Praslica, Lipka,
Kozárenka
16.8.2008
- Oroszlány Maďarsko: Praslica, Matičiar
31.8.2008
- Tekovské slávnosti Tlmače: Konopa, Vretienko, Matičiar
1.9.2008
- Hrad Bratislava: Konopa, Vretienko, Matičiar
5.9.2008
- Salamander Banská Štiavnica: Konopa, Matičiar,
Vretienko

Na návšteve v Oroszlány

• Foto: J. Bedej



Memoriál Márie Švolíkovej štrnásty,
a predsa jedineèný!
Javisko preplnené krojovanými
speváčkami a spevákmi, v hľadisku
množstvo priaznivcov ľudovej piesne, priateľská atmosféra, výborná
organizácia, asi takto by som z môjho pohľadu stručne v úvode charakterizovala Memoriál Márie Švolíkovej, na ktorý som prijala pozvanie
v nedeľu, 14. septembra. Hoci to
bol štrnásty ročník prehliadky speváčok a spevákov ľudových piesní,
zúčastnila som sa ho prvý raz, pretože podujatia v Kozárovciach sú
väčšinou parketou mojej kolegyne,
riaditeľky vydavateľstva SB PRESS
PhDr. Moniky Nemčekovej, ktorá tu
žije a „šéfuje“ obľúbeným Kozárovským novinám.
Od začiatku mi bolo jasné, že
prísť do Kozároviec bolo správne
rozhodnutie. Čakalo ma tu srdečné
prijatie a najmä, krásna prehliadka
speváckych výkonov, ktorú domáci
právom označujú ako oslavu slovenskej ľudovej piesne.
Skôr však, ako sme sa započúvali
do ľudových melódií, minútou ticha
sme si uctili pamiatku obetí, ktoré
v uplynulých dňoch tragicky zahynuli v Chorvátsku.
V mene Miestneho odboru Matice
slovenskej hostí v sále privítal Igor
Benčať. Menoslov hostí, ktorí prijali pozvanie bol skutočne bohatý,
do Kozároviec prišli vzácni hostia
nielen zo Slovenska, ale početné
zastúpenie mali aj zahraniční priatelia. Pozvanie na XIV. ročník prijala

• Folklórna skupina Limbačka.

ná menovaná skupina
otvorila
XIV. ročník, pretože jej
zakladateľkou
bola Mária Švolíková.
Po Lipke
už mikrofón patril
jednotlivým
sólistom.
Hneď na úvod
všetkých
• Prekvapením 14. ročníka bola najmladšia milo prespeváčka štvorročná Sonička Slížiková. Na k v a p i l a
snímke s mamičkou Jankou a Mariánom Járe- známa spekom, vedúcim ĽH Ponitran.
váčka Janka Slížikocent Mozdík, vá, ktorá prvý raz spievala so svojou
4-ročnou dcérou Soničkou. Odvážriaditeľ Domu
na malá speváčka si získali srdcia
MS
Levice,
Július Žúbor, vďačných poslucháčov a navodila
predseda MO v sále skvelú atmosféru. Na javisku
MS Tlmače, sa ďalej vystriedali spevácka skuMiloš
Zau- pina z maďarskej Huty, v krásnych
tekovských krojoch sa predstavili
jec, poslanec
VÚC
Nitra, Miška Klinčoková a Jarka Lehotská, ako sólistka vystúpila aj súčasSerafína
ná vedúca Lipky Mária Egyűdová.
Ostrihoňová,
p r i m á t o r k a Piesne z Kozároviec, ktoré kedysi
dávno naspievala M. Švolíková
Zlatých Morasi vybrali Barbora Mandzáková
viec.
• Zahraniční účinkujúci. Zľava: Aliz Agodová, Levente GalPo privítaní a Nikola Lebocová, sprevádzal ich
da, Olivera Gabriniová, Ivan Slávik a Katarína Királyová.
hostí sa slova mladý primáš Adam Vakoš s členujala Nora Tu- kami FSk Limbačka. Potlesk zožal
už skúsený spevák Pavel Šmatlík
rancová, moderátorka Slovenského
Alžbeta Szabóová, predsedníčka
rozhlasu so slovami: „Hovorí sa, z kozárovského Matičiara ako aj
Slovenskej samosprávy z Oroszlájeho dcéra Mirka. Žartovné a pijanny, Ján Mincera, podpredseda hut- že kde sa darí ľudovej piesni, tam
sú dobrí ľudia, o tom sa u vás pre- ské piesne si vybrala Rybníčanka
skej Slovenskej samosprávy, Ján
Andrea Harmadyová z Limbačky,
sviedčam už niekoľko rokov. Inak
Slávik, vedúci Slovenského kultúrno-umeleckého spolku P. J. Šafárik to ani nemôže byť, pretože v Ko- k najmladším účinkujúcim patrila
zárovciach pôsobí hneď niekoľko 11-ročná Katka Matušková z Kozáz Nového Sadu, Katarína Királyová,
roviec. Novú Baňu reprezentovala
folklórnych skupín a súborov – Koriaditeľka Slovenského osvetového
nopa, Vretienko, Praslica, Matičiar, Lýdia Škvarková, ktorú si mnohí pacentra v Maďarsku. Speváčkam
mätali ešte z jubilejného X. ročníka
DH Kozárenka a ženská spevácka
tlieskal aj Milan Belica, predseda
a po jej vystúpení konštatovali, že
skupina Lipka.“ No a práve posledNitrianskeho samosprávneho kraja,
Stanislav Bajaník, hovorca
Matice slovenskej,
Daniel
Zemančík, riaditeľ Člens k é h o
ústredia
MS, Marcel Pecník, tajomník MS, Ján
Brloš, člen
výboru
MS
z Hrušova, Vin-

návrat na toto pódium bol správnym
rozhodnutím. Spestrením prehliadky boli vystúpenia zahraničných
hostí z Maďarska a Srbska. Pätica
spevákov Aliz Agodová, Olivera
Gabriniová, Ivan Slávik, Levente
Galda a Katarína Királyová uzavreli vystúpenia sólistov a potvrdili,
že sa nemusíme báť o osud slovenskej ľudovej piesne vo svete.
Vďaka ich zanieteniu toto vzácne
dedičstvo pretrváva z pokolenia
na pokolenie aj za hranicami našej
vlasti. Potlesk a obdiv patril počas
celého popoludnia aj ĽH Ponitran,
pod vedením Mariána Járeka, ktorá
jednotlivé vystúpenia sprevádzala.
„Odkaz Márie Švolíkovej pretrváva“ – týmito slovami sa v závere hosťom prihovoril starosta obce
Jozef Majer a poďakoval všetkým
účinkujúcim spevákom. Jedinečnosť kozárovskej prehliadky ľudového spevu podčiarkol hovorca MS
Stanislav Bajaník, ktorý poďakoval
organizátorom za zorganizovanie
štrnásteho ročníka so slovami: “Je
to paráda, ktorá je jedinečne dramaturgicky postavená.“
Záverečné slovo patrilo opäť
Igorovi Benčaťovi, ktorý poďakoval hlavným sponzorom podujatia
– VÚC Nitra a Nadácii Matice slovenskej, ako aj mnohým ďalším
sponzorom, ktorí prispeli k vysokej
úrovni celého podujatia.
Štrnásty ročník je síce v týchto
dňoch už minulosťou, ale určite
bude mať dôstojné miesto v spomienkach tých, ktorí sa ho zúčastnili. Či už ako účinkujúci, alebo diváci.
Na oboch stranách totiž vládla spokojnosť. Už o rok si Memoriál Márie
Švolíkovej pripomenie pätnásť rokov odvtedy, čo sa jeho zakladatelia
rozhodli šíriť odkaz svojej rodáčky
v celom našom regióne. Verím, že
sa spoločne stretneme na jubilejnom ročníku prehliadky.
Vanda Prandorfyová
Foto: autorka



Školským perom
Salamandrové dni

Detský folklórny súbor Vretienko
a ďalšie kozárovské súbory zúčastnili 5. septembra 2008 na vystúpení
v baníckom meste Banská Štiavnica na Salamandrových dňoch.
Dobrú náladu vytvárala hudobná
skupina Sitňanka. Po nej vystúpila
mužská spevácka skupina Matičiar
z Kozároviec. Po ich vystúpení nasledovali deti z detského súboru
Vretienko s letnými hrami a skupina
Konopa so svadbou.
Po vystúpení nás čakalo bohaté
občerstvenie.

možnosť odfotiť sa s hradnou strážou a postretali sme veľa známych
politikov.
S príchodom večera po ukážkach zvyklostí sme si vychutnali
pukanské šúľance s výhľadom na
Staré mesto a Dunaj.
Veronika Betinová,
Dominika Ihradská,
7. ročník

Hradné slávnosti

V Bratislave sa 1. septembra
konali hradné slávnosti na počesť
Ústavy Slovenskej republiky, ktorých sa zúčastnili aj detský folklórny
súbor Vretienko, FS Konopa a mužská spevácka skupina Matičiar z
Kozároviec.
Pre návštevníkov hradných slávností sme si pripravili dedinské pochúťky, ako boli mastný chlieb s cibuľou, oškvarkové pagáče, ovocie,
koláče a pre pánov burčiak. Ľuďom
sme predviedli kroje typické pre našu
oblasť a činnosti, ktoré sa robievali
kedysi, napr.: deti sa hrali s látkovými bábikami, s drevenými koníkmi,
kolesami a birdášom a seno mlátili
cepmi, moržovali kukuricu, lúpali
fazuľu. Muži vydlabávali tekvice na
ťahanie vína, ženy spracúvali konope na trlici a priadli nite na kolovrátkoch a vretenách. O 11.00 hodine
bolo krátke vystúpenie prítomných
folklórnych súborov a hudobných
skupín. V popoludňajších hodinách
sme mali možnosť poprechádzať sa
pomedzi predajné stánky s ľudovými výrobkami z dreva, zo šúpolia,
z kože, keramiky. Očarili nás práce
zručných kováčov, košikárov a drotárov. Spolu s rodičmi sme navštívili
budovu parlamentu, kde sme mali

• Žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ s MŠ Kozárovce sa
22. septembra zúčastnili exkurzie v slovenskej
štátnej mincovni v Kreminici pri príležitosti Dňa
Eura, kde mali možnosť vidieť razenie euro-mincí a mohli si vyraziť vlastnú pamätnú mincu. Nasledovala prehliadka mesta - kostol, morový stĺp,
historické hradné opevnenia a iné zaujímavosti.
ZŠ s MŠ Kozárovce

Prečo projekt Zodpovedne.sk
Internet či mobilný telefón sú dnes
pre naše deti samozrejmosťou. Vedia
o nich možno viac ako my. Potrebujete vyhľadať na internete údaje? Deti
vám ich „vyguglujú“ skôr, ako prídete z obývačky do ich detskej izby.
Pomocou esemesiek v mobiloch si
navzájom radia cez písomky, či vďaka kamere si nakrúcajú svojich spolužiakov na toaletách a cez internet
to distribuujú ďalej. Aké informácie
deti na internete vyhľadávajú? S kým
komunikujú, ak sú dvere ich izby pred
rodičmi zatvorené? Viete o tom, že
približne polovica detí do pätnásť rokov už navštívila na internete stránky
s erotickým či vulgárnym obsahom?
Občianske združenie eSlovensko

Z kroniky obce
Začal sa školský rok 2008/2009.
V prvej obecnej kronike sa nachádza
krátka stať, ktorá v približuje históriu
školstva v Kozárovciach:
„Najstaršia škola bola postavená
na mieste, kde je teraz socha Panny Márie s Ježiškom vedľa kostola.
Vystavená bola so surových tehál,
detí bolo asi 15. Učil nejaký remeselník, alebo i iný ktokoľvek vedel písať
a čítať. Avšak už v roku 1490-tom
sa spomína v listinách benedického
opátstva v Kozárovciach učiteľ organista. Táto škola sa však už v roku
1800 spomína len ako zrúcanina.
Že kde sa vyučovalo posledné roky
pred 1800 sa nevie. Je však pravdepodobné, že v súkromných domoch. V roku 1813 zriadilo panstvo
rímskokatolícku cirkevnú školu, detí
bolo 30-35. V roku 1868 bolo detí
100, a tak škola s jednou učebňou

v spolupráci s Ministerstvom vnútra
SR a so Slovenským výborom pre
UNICEF pripravilo projekt s názvom
Zodpovedne.sk, ktorý je zameraný
na bezpečnejšie používanie internetu a mobilných telefónov. Projekt
získal ﬁnančnú podporu od Európskej komisie v rámci komunitárneho
programu Safer Internet plus. Vďaka
tomuto projektu sa môžeme dozvedieť viac o rôznych technologických
a softvérových riešeniach slúžiacich
na zamedzenie prijímania obsahov,
ktoré sú zastrašujúce, znevažujúce,
obscénne, ohrozujúce súkromie, provokujúce etnickú, rasovú, náboženskú a inú nenávisť. Tiež sa môžeme
naučiť rozlúštiť schémy internetových

Dejiny obecnej školy

nevyhovovala a preto školská stolica
dom predala a spolu s obecným úradom kúpili dom od župy tekovskej,
ktorý bol vyhorený (bývalá vojenská
kuchyňa a pekárne), ktorý opravili na
byt učiteľa a podučiteľa a ku ktorému
na juh pristavali dve učebne. V roku
1900 bolo 212 detí. Od roku 1900
v septembri prevzala školu obec od
cirkvi a v roku 1901 sa obec pojednala so štátom. V roku 1901-1902 sa
previedla stavba novej štátnej ľudovej
školy, ktorá bola 15. februára posvätená a začalo sa v nej vyučovať. Nová
škola bola štvortriedna s 248 žiakmi
a opatrovňa mala 100 detí.
1. decembra 1918 sa začalo vyučovať slovensky. Všetky tieto premeny so školou prežil Ján Besse, ktorý
bol od roku 1886 organistom učiteľom
na cirkevnej škole, potom od roku
1923 správcom až do roku penziova-

nia 1926. Spomenutý je rodák z Beše. Bol dobrým učiteľom a vychoval
celé generácie v obci. Je prvotriedny ľudovýchovný pracovník a dobrý
hospodár. Počas svetovej vojny bol
nepostrádateľný. Vyučoval 44 rokov.
I nateraz sa zdržuje v Kozárovciach.
Od roku 1933/34 je škola sedemtriedna so 7. učiteľmi. Správcom
školy je Vojtech Petráss, ktorý na
miesto nastúpil 1. augusta 1932. Je
vzorný učiteľ a vychovávateľ; a je
odborne vzdelaný v hospodárstve
a zaoberá sa otázkou zdravotníctva.
Je prvotriedny hudobník a dirigent
a je literárne činný. S jeho účinkovaním sa obšírne zaoberajú záznamy školskej kroniky v Kozárovciach
a menovite v Starom Tekove, kde
účinkoval 15 rokov. V školskom roku
1933/34 je 328 žiakov.“
Peter Ivanič

ˇ

podvodov, odhaliť nepravých internetových kamarátov, hry podporujúce
násilie, sexuálne odkazy, poučíme sa
v poskytovaní osobných údajov. Táto
kampaň nie je kritikou kybersveta. Je
osvetou, pomôckou, aby deti dokázali
rozlišovať medzi reálnym svetom a
vesmírom webu. Na internete trávia
podstatnú časť voľného času. V kombinácii s nedostatočnou vnímavosťou
najbližšieho okolia sa im tieto dva
svetu môžu stať svetom bez hraníc.
Projekt Zodpovedne.sk má vzdelávať, vymedziť vzorec na vytvorenie
si vlastného názoru, má pomôcť rodičom, má naučiť rozlišovať, čistiť,
oddeľovať, liečiť choré, pomáhať
spoznávať skutočnosť, riešiť realitu,
žiť vlastný život, nielen mať, ale aj
realizovať vlastný názor. V rámci projektu bola vytvorená bezplatná linka
pomoci, na ktorú sa môže ktokoľvek 7
dní v týždni a 24 hodín denne obrátiť
v prípade problému: prostredníctvom
živého pokecu na www.pomoc.sk,
telefónneho čísla 0800 500 500 alebo emailom na potrebujem@pomoc.
sk. Projekt Zodpovedne.sk podporili
viaceré zo slovenských samospráv
a škôl umiestnením bannera projektu
na stránku svojej samosprávy. Budeme veľmi radi, keď aj Vy prejavíte
sympatiu k zodpovednému správaniu
sa na internete, umiestnením bannera nášho projektu. V súčasnosti
je vytvorený nový banner s názvom
Naša rodina kliká zodpovedne, ktorý si môže každá rodina umiestniť na
svoju vlastnú stránku v prípade, že
ju má vytvorenú. V prípade záujmu
o spoluprácu a poskytnutie ďalších
informácií navštívte, prosím, stránku
www.zodpovedne.sk.
Autori: Lívia Kramárová,
Denisa Vitáková, Katarína Gondová



III. ročník dekanátneho miništrantského turnaja vo futbale

Striebro pre Kozárovce

Po dvoch vydarených futbalových
turnajoch miništrantov v rámci bývalého dekanátu Levice, ktoré sa konali v rokoch 2006 a 2007 na pôde
kozárovskej farnosti, sa uskutočnilo
ďalšie športové stretnutie tohto druhu. Tentokrát bol organizátorom dekanský úrad v Leviciach v spolupráci
s miestnou CZŠ sv. Vincenta de Paul.
Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev z dekanátov Levice a Hronský Beňadik.
Celé podujatie začalo koncelebrovanou sv. omšou vo farskom kostole
Zoslania Ducha Svätého na sídlisku
Rybníky. Hlavným celebrantom bol
dekan levického dekanátu a správca
farnosti Levice – mesto Mons. Ján
Bednár. V homílii povzbudil chlapcov
k tomu, aby popri športovom duchu
nezabúdali ani na to, čo to znamená
byť miništrantom.
Športová časť stretnutia sa odohrávala v telocvični spomenutej CZŠ. Boli
utvorené dve skupiny po štyri mužstvá, kde sa v 10 min. zápasoch hralo

systémom „každý s každým“. Naši
miništranti svoju skupinu vyhrali bez
straty bodu, no vo ﬁnálovom zápase
už nestačili na mužstvo z Veľkých Vozokan. Obsadili teda celkovo druhé
miesto a okrem ceny za toto umiestnenie si iste odniesli aj nesmierne
cenný zážitok spoločenstva, ktoré sa
dokáže stretnúť pri oltári aj pri šporD.B.
te.

Futbalisti začali novú sezónu 2008 - 2009

TJ Lokomotíva Kozárovce prihlásila do súťaže oblastného majstrovstva
všetky tri oddiely, mužov, dorast i žiakov. Mužstvo dospelých trénuje Mgr.
Richard Demian, ktorý prevzal funkciu
po Miroslavovi Švolikovi, ktorému zaneprázdnenosť nedovolila pokračovať v trénerskej dráhe. Touto cestou
mu výbor ďakuje za pekné výsledky i
umiestnenie v minulej sezóne.
Tréningy mužov i dorastu (ktorému sa v príprave tiež venoval Mgr.
Richard Demian) sú na patričnej odbornej úrovni, sú pestré, zaujímavé.
Zamestnanie chlapcov však nedovoľuje stopercentnú účasť, čo je určite
na škodu veci.
V príprave sme dosiahli nasledovné výsledky:
Hronský Beňadik - Kozárovce 3:3 (1:1)
Čierne Kľačany - Kozárovce 1:1 (0:0)
Rybník - Kozárovce 1:1 (1:0)
Čaka - Kozárovce 4:1 (1:1)
Ako ste si všimli, všetky prípravné
zápasy sme odohrali na pôde súperov, z dôvodu rekonštrukcie časti
trávnika ako i odburinenie a hnojenie
celého ihriska. Tu by som chcel vyzdvihnúť obetavú a mravenčiu prácu
nového hospodára Milana Švolika,
ktorý na našom ihrisku v júni a v júli

strávil nespočetné množstvo hodín,
čo sa odzrkadlilo i na trávniku. V päťkách i v časti šesnástok bol položený
nový trávový koberec, upravené brány, nový typ sietí a neustále polievanie. Investícia do trávnika, postreku a
hnojenia vyšla 80 000 Sk. Ďakujeme
sponzorovi, ktorý nechce byť menovaný a Obecnému úradu, bez ich pomoci by sme to nezrealizovali.
Káder mužstva sa pred súťažou
zmenil keď naše rady opustili Ing.
Vladimír Hoľka (Nová Baňa 3. liga)
a Lukáš Švolík (Tlmače 5. liga) hnacie motory stredu zálohy. Z hosťovania sa vrátil Michal Šmirina, predĺžiť
hosťovanie chceme Števovi Vígovi a
rozohraný je i prestup Jána Petržela
z Vionu Zlaté Moravce, kde hrával v
doraste. Káder mužstva tvoria M. Ridzoň, J. Ďurkovič, M. Kúkel, R. Gaži,
S. Benčať, A. Benčať, J. Graus, L.
Mráz, Š. Víg, R. Priecel, M. Koláček,
T. Forgáč, M. Ďurovič, M. Janček, M.
Šmirina, M. Švolik, R. Demian a v prípade potreby napriek ukončeniu kariéry pomôže I. Šimkovič, čo si uňho
ceníme.
Veľa fanúšikov je nespokojných, že

Rozhovor pre Kozárovské noviny

Odišli za novými skúsenosťami

S Ing.Vladimírom Hoľkom
• Vlado, čo zavážilo v tvojom rozhodnutí ísť na hosťovanie do Novej Bane?
- Po rokoch strávených v oblastnom majstrovstve si chcem vyskúšať 3. ligu - to láka každého futbalistu.
• Ako sa ti darí v novom
pôsobisku, hrávaš pravidelne v základnej zostave?
- Zatiaľ hrávam pravidelne, síce na neobvyklom
mieste stopéra a pomaly si
zvykám na vyššiu úroveň a
verím, že sa budem zlepšovať.
• Čo chceš odkázať
našim fanúšikom, kedy ťa
opäť uvidia v materskom
klube?
- Všetko závisí od výsledkov Novej Bane a Kozároviec a prípadných záujmov oboch
strán.






S Lukášom Švolíkom
• Lukáš, čo zavážilo v tvojom rozhodnutí ísť na hosťovanie do Tlmáč?
- Moja ctižiadosť a túžba vyskúšať si vyššiu súťaž, získať
skúsenosti popri Eťovi Senesovi a Palovi Havranovi. Tak isto
rozhodol o tom vážny záujem
Tlmáč. Prakticky som sa rozhodoval mesiac.
• Ako sa ti darí v novom
pôsobisku, hrávaš pravidelne v základnej zostave?
- Áno, zatiaľ som hral stále v
základnej zostave na poste stredného záložníka, tak ako
doma v Kozárovciach.
• Čo chceš odkázať našim fanúšikom, kedy ťa opäť
uvidia v materskom klube?
- Všetko vyrieši čas a prípadné záujmy klubov. V budúcnosti si určite rád zahrám za materský oddiel.
Pripravil D. Ďurovič

sme uvoľnili Ing. V Hoľku a L. Švolíka.
Verte, mňa to mrzí tiež, ale je to ich
rozhodnutie a preto sme volili menšie
zlo hosťovanie, ako by sme mali prísť
o menovaných futbalistov úplne. Pre
ilustráciu: od 1. septembra 2008 vstúpil do platnosti nový prestupový poriadok. Doteraz sa v roku mohlo hosťovať
a prestupovať cca. 36 dní, po novom
je to neuveriteľných 270 dní. Môže sa
hosťovať na mesiac, na dva. Rapídne
bolo znížené výdavné materskému
klubu. Bohaté kluby týmto budú na
koni. Pre budúcnosť pripravuje výbor
uznesenie, kde hlavné slovo v otázke
hosťovaní a prestupov bude mať tréner mužstva dospelých.

Futbalové tabuľky po 8. kole:
MO žiaci - SZ
1. KŠK Levice
6 6 0 0 56:4
2. Tlmače
6 5 1 0 40:1
3. N. Dedina
6 5 1 0 37:4
4. H. Kľačany
6 5 0 1 41:4
5. Lok
6 5 0 1 16:9
6. Rybník
6 3 0 3 24:14
7. Kozárovce
6 3 0 3 25:23
8. P. Voz./Pukan. 6 3 0 3 13:12
9 . Bátovce
6 2 0 4 18:18
10. N. Tekov
6 1 0 5 7:33
11. S. Tekov
6 1 0 5 12:42
12. H. Kosihy 6 1 0 5 11:46
13. Čajkov
6 1 0 5 5:44
14. Podlužany 6 0 0 6 0:51

18
16
16
15
15
9
9
9
6
3
3
3
3
0

MO dorast - SZ
1. H. Kľačany 6 5 0 1
2. N. Tekov
6 4 1 1
3. Kozárovce 6 4 0 2
4. Tlmače
6 4 0 2
5. Rybník
6 3 0 3
6. Žemberovce 6 2 1 3
7. Čajkov
6 2 1 3
8. N. Dedina
6 1 2 3
9. Lok
6 1 1 4
10. Podlužany 6 1 0 5

25:10
12:9
32:14
12:5
11:15
25:19
17:36
11:18
10:24
8:13

15
13
12
12
9
7
7
5
4
3

Majstrovstvo oblasti
1. Levice
8 7 0 1 34:4
2. Želiezovce 8 6 1 1 36:6
3. Kalinčiakovo 8 5 1 2 18:7
4. Plášťovce 8 5 0 3 25:19
5. P. Vozokany 8 4 2 2 19:14
6. S. Tekov
8 4 1 3 16:12
7. Čajkov
8 4 1 3 13:13
8. H. Turovce 8 4 0 4 16:16
9. D. Pial
8 3 1 4 12:18
10. N. Tekov 8 3 1 4 10:20
11. H. Kľačany 8 3 1 4 12:28
12. Žemberovce 8 3 0 5 12:21
13. Kozárovce 8 3 0 5 9:19

21
19
16
15
14
13
13
12
10
10
10
9
9
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